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pracovní léto

Kanalizace zaěala zlehka v noru a b eznu, další pokračování je užv plně jin ch dimenzích. Další kanalizaění ady bude u nás provaaět
subdodavatelsky firma MERTASTAV. Teď se pracuje zaráz na dvou
pracovištích, p edpokládají se až čty i pracoviště současně. Je to věc, která
se dotkne každého z nás, proto bych se u ní již poněkolikáté zastavila
podrobněji:

Pro každ d m bude p ipravena kanalizační odboěka, do které
musí blit svedena veškerá splašková voda z nemovitosti. pokud je hlavní
ad veden po jedné straně vozovky, p ilehlé nemovitosti sé budou
p ipojovat každá prost ednictvím samostatné odbočky. Domy 

"p 
es ulici''

budou mít v někten ch p ípadech provedenu sdruženou p ípojku. To
znamená, že protlakem pod silnicí budou provedeny odboěky větší světlosr
a .do ní budou p ipojeny zpravidla 2 domy, Tento postup se t ká hlavně
p ípojek p es státní silnici, kde by byla oprava netjměrně finančně
nákladná. V někten ch ulicích budou protlaky prováděny i pod nov mi
chodníky, aby nedošlo k poškození chodníkťr. p i tomto zpťtsobu provádéní
musíme poěítat s tím, že pro protlaky je t eba p ichystat startovací jámy
většinou v p edzahrádkách nebo trávnících p ed domy - pro každ dťrm
samostatně. V současné době není možné jednoznačně íct, kter ch ulic
se to bude t kat, ešíme to s dodavatelem postupně, protože zpťrsob
provádění je také velice závisl na poloze dalších sítí p ed domy a jestli je
možno mezi sítěmi vykopat pot ebné jámy.

Chtěla bych upozornit p edevším na dvě věci:
1. Neni možné napojit žádn dťrm na splaškovou kanatizaci,

pokud nebude uvedena do provozu čerpací stanice, protože
splašky by ztistávaly v kanálu nebo by někde vyvěraly na
povrch. Uvedeni do provozu proběhne nejd ív koncem íjna,
takže p ipojky bude možné provádět od listopadu. Termín
bude up esněn. Kdo čeká netrpěllvě na možnost napojení do
kanalizace, bude mít možnost provést to letos, pro ostatni je
ideálním termínem jaro p íštího roku. Pokud bude zájem za
strany oběan , obec osloví firmy, které by mohly budovat pro
občany pokračování p ípojek až do domťr nebo na dvory, aby
p ipravily cenovou nabídku a vlisledky prrizkumu zve ejní
pravděpodobně na podzim nebo v zimě.

2. PoIohu kanalizační odboěky je možno dohodnout odlišně od
projektové dokumentace až do okamžiku, kdy |i dělnici

' provedou. To znamená, že pokud jste zjistilI, že Vám původně
navrhovaná poloha nevyhovu|e, domluvte si se mnou nebo s
mistrem na stavbě, kam maji odbočku vysadlt. A dá|e pokud
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máte _ 
j?kq\9Tv_ p ipomínky k práci firmy, ke kopáni

v p edzahrádkách, nar{ezdeóh, vidycky svojá námitky nebop ání ekněte, nejlépe mně, a6ycÍrom měli .možnost
dohodnout s {rmou néilepší postup.'Nemrižu slitit, že bude,9i!.é vyhovět všem p áním, ala některé věci abnoanout
určitě prijdou, pokud o nich budeme vědět.

Pod]e toho, jak jsem firmu. MERTASTAV poznala, dělají prácijak nejlépe
umí a snaží se ze všech sil vyhovět Až doposud xazag'záaÁtlivli ,,vypadek"firmy byl zp soben n-ep edvíóan mi problémy. 

-Stavbď 
.óó."'rir" vždycky

f:]1,99!u i:r!y!nq n.ulngu k vy eŠení komplikace, narii. kOvi narazili uDylovek.na optick kabel, bylo nutno zjistit majitele a dohodnouí s ním další
ríi!,.[!yi se.zjistilo, že Na Budínku se v je'dnom pruhu auióňus neotoei,oylo nutno vymyslet pq9oq organizace tak, aby byla zajištěna dopravniobsluha. p iprovádění p ípojky roflakem narazili na dešťovou kanalizaciamuseli vylysle_t zpťrs9b, Jar 9e jí vyhnout a zachovai pri tom spádovépg.mq|y, aby z stala funkění dešfová kanalizace a ruňóovára i splaskovap ípojka,

.. 
p es.všechny prólémy stále pevně vě ím, že do konce roku budememít kanál v zemi. P estože byl na začátku- stavby š"Ňáiun- rámcov

|tapono-gram, začátek kopání v razoe ulicije ešen v pigoéňu óo.|edníhofjl"-ped. zahájením a vtěchto termíneóh take poaávam Joyvatelump íslušné u]ice informac9. Po.ky.d by někdo dop edu věděl o něčem, co mubude v určité době dělat.probléT., p|-u9'te se raději dohodnout v p edstihutak, abychom zkusili najít optimátni réseni r.reuoite šó-i"ňát, i"x oua"v stavba p ed vaším loirep pokračovat. 
-Neboite se vyslovit svrijnázor, nebo prosbu, jak pot ebirjete zorganlzov"í 

"t"uu" 
p}"d Vašímdomem. Pokud bude v Ts!"lr si!ách, 

"n"-žír" =" 
Vá.;;i"iii vst íca pokud to nebude možné, máte nárok alespoň ň" 

"v-"JcňLní, 
pročVaší žádosti není možné vyňovět.

Další akce užzačala na h bitově. Do prázdnín by měla blit postavena
nová zeď mezi hbítovem.a parkem, na po'dzim potom ó.á"n'o 5plocení anová vstupní brána. T-ady si poděkování zas]ouží rrasiei rLri'pomohli
s odstraněním staré zdi. Možná p ipadne někomu, .iakó-rir.,ani'nraletkemto, že byla odstraněna i část'zdi u rozší enéhó nrniióva, rierá byla
l?,J?u"-ll p ed 13 lety, Vě te, Že radě obce se nerozhodovalo vtéto věci
|u,1::,, 1t.9_!lrynp" Jsme e p iklonili k názoru, že bude lepší, aby celáp|e9nl 

-st|ana byla jednotná ne ,,kaŽdli pes jíná ves''. pevne'vě im, zevtisledek bude potěšením pro všechny irávštěvníky nrsitová i pro všechny
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kobylnické občany, Pokud pťrjde všechno bez větších komplikací,
mohlo by se poda it i nové osvětlení. To je však zatím v jednání.

Další a snad i poslední etapa opravy školy by měla probíhat od června
do konce prázdnin. Bude se p istavovat část školní družiny, opravovat
sociální za ízení pro družinu, v prvním pat e p ístavby vznikne nová
editelna, na dvo e p íst ešek na jízdní kola žákťr i pedagogťr, kte íjezdí do

školy na kole, A na podzim se snad poda í opravit fasádu.

Další milion drobn ch prací, kten ch jsme si všimli, až nebyly udělané,
protože je neměl kdo dělat - místostarosta byl nemocny?, l toto už se vrátilo
do stan ch kolejí. Místostarosta Stanislav Dolansk je na svém místě, má
dokonce pomocníka Jaroslava Beneše a p ispívají ke zlepšení vzhledu
Kobylnic všemi silami. Jistě máme všichni mnoho p íležitostí, setkat se
s nimi p i práci nebo si všimnout vl sledk jejich práce po obci i okolí.

lng. Dana Šmídová, starostka

Uklidová brigáda m ma očima

Dne 16.4. 2005 se uskutečnil Jarní rlklidov den v okolí obce Kobylnice,
m žete se se ínnou podělit o zážit|ry, které mi utkvěly v paměti.

.... Je 8.20,jasná obloha, vtrávě seještě tpytí rosa. Spolu spaní starostkou
netrpělivě vyhlížíme auto s kontejnerem a hlavně brigádníky. V 8.28 je zatím
m žeme spočítat na prstech jedné ruky, sleduji každého, kterl se bIíží knám a
doufám, že je to brigádník. V 8.35 se mě brigádníky da í spočítat už jen stěží.
obsluze u udírny hlásím, že je jich asi 40. ...Dozvídám se, že hasiči berou na
brigádu hasičské auto do lokality u b valé čerpačky pod Mohylou Míru.
Iožnosti odyést tímto autem samoďejmě využívají všechny děti, kterllch p išlo asi

12. vyz vám tedyještě některé dospělé, aby se knim p idaly. zb vající se rozdělují
na ly, he í jdou, nebo jedou pod BorlE a na ty, kte í jedou pod Bezděkiv.
...Donídlim se, že pod Borkama je na polní cestě spaderu strom, nešlo by tefu
projet traktorem, kterj, bude svážet naplněné pytle. Musí se tedy ještě zajet pio
motorovou pilu. ...Mně zťlsttitvá shtpina čty lidí, se herou chci odjet pod
Bezděkov. v zapalování auta však c|lybí klíče, vtom si vzpomínám, že je mi v lrapse
mťtj manžel, Her!, dohlíží na složení kontejneru u garáží za dvorem. v zápalu
boje jsem na něho zapomněla. V naší staré škodovce ruls tedy odjíždí 6.

,..Naše skupina začíná sbírat odpadlry kolem silnice od trávníkové škollq
směrem na Šlapanice, cestou se seinamují ti, co se neznají. Na cestě kleíišti
nachazíme několik čern ,ch sk]ódek. spoleěně si zanadáváme, jacíjsou někíe í lidé
ho...a. ...Pod zahrádkami u letiště nolóná Ivetka Ustohalovó ,,Mám problém". Po
mém zděšení, že se snad zranila, zjišťuji, že se jedná ,,powe" o použitou injelční
st íkaěfu. snažíme se ji dostat do láhve, aby se o ni nikdo p i další manípulaci
nezranil. Asi v % cesty nám docházejí pytle, kterlch jsme měli 40. Motoipojka
uyróží pro další. Prochazíme ještě p íkopy podél silnice od zastavlql autobusi č.- 48
ktrfulníkové školce v domnění, že to bude už jen taková procházka. Ale jen do
doby, než narazíme na skJddku pod mostem u ,,hlavničtryi'. Nasbírali jsme zde 5
pytl a nalezli pravděpodobně uleradene doklady.

..,r lI.45 p ijíždíne do parku u sokolovrry, kde si sostaíními brigádnílcy
pochutndme na v bortĚ vyuzenych debrecínkách. vymídám od ostatních, káe
všudB se uklízelo. s potěšením zjištuji, že se poda ilo vyčistit opravdu velkou ěást
zemí ...Nejdele pracující je podle očelravání posádka traWáru v ěele s panem

Kašlceln, lderá p ijíždí kalem 13. hodiny. Jdu se podívat, jak pln, je koiteiner.
Bňgádníci se snaží napěchovat do kontejneru poslední pytle a iytvá í tak jakousi
ěernou mohylu. Na zemi leží ještě hromada železného šrotu a pneumaíik.

..,V 13.30 Jarní klidoujl den pomalu končí, zparku se uytrácejí poslední
brigádníci. snad si s sebou odnáší lcromě navy spoustu zážitk 

- 
a odchazí

s pocitem, že totojedno soboíní dopoledne, věnované životnímu prost edí své obce,
se vyda ilo a mělo smysl..



poděkování

riklidovém dni
atd.

5

si zaslouží všichni, kte í jah mkoliv zp sobem na
p iložili ruku k dílu, p icházeli s vlastními nápady,

Za komisi životního prost edí a zemědělství Alena Ulbrichová

INF,ORMACE KULTURNÍ ronnrsn

Světluškoq pnivod.

V pondělí 21. bíeana 2005 se opět uskutečnil Světluškov pr vod naYitání
JARA. oproti minulému roku p išlo více dětí. Nejvíce se mi líbí, že během toho
roku je vidět jak děti povyrostly. Na první prrivod jely v kočárku a teď už si to
rázovaly po sv ch. Mám radost , že p išly i ťy starší děti.

Dočasí, i když bylo chladněji, tak nám vyšlo a děti se jen trochu více oblékly.
všechny děti i ty menší vydržely až do konce. Tímto bych chtětaještějednou všem
dětem, rodič m i prarodičrlm poděkovat, že p išli. slibuji všem dětem, že budou
opět po dalším pr vodu odměněny sladkostí.

Další Světluškov pnlvod se bude konat 11. listopadu 2005 naMARTINA.

Oznámení

Diskotéka na ukončení pnízdnin se bude konat 3.9.2005 od 16.hod. v parku p ed
sokolovnou.
v p ípadě špatrrého počasí bude diskotéka p esunuta do sokolormy. up esnění
bude na plakátech nebo pozvánkách.

ruurčrrÁun

Ďne 7.5.2005 se v Kobylnicích konolo 1. Kulíčkióda. I když jsem
zoslechlo, že některé děfi nep išly jenom proŤo, aby se neztropnily. Tok
ten, kdo p išel, tok sí to bdječně užil. počosí nóm p álo, svítilo sluníčko
o bylo nódherně.
P išlo 45 dětí,které hróly ve 4 skupinóch. V každé skupině bylo joko
hlovní v hro dort.
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Některé děti hróly kuličk} úplně poprvé o šlo jim to bilieěně. Kdždé
zúčasŤněné dítě bylo odměněno molým dórečkem.

že přišlo dost dětí mě potěšilo, ole mnohem větší rodost jsem mělo,
když jsem jeden den odpoledne vidělq jít totínko se svým iynem, jok
jdou hrdt kulíčky jen tok. (Tedy bylo mi řeěeno, že +r:énuiino přišti
rok.)

Jinok není důležité vyhrót, ole zúčostnit se q hlovně piožít bójačné
odpoledne.
kuličkiódy se zúčostnili i dospělóci o vyŤvořili bóječnou oŤmosféru.

Kategorie
l. místo
2. místo
3. místo

l. místo
2. místo
3. místo

1-3 roky
AdélkaNovofirá
vaneska pacalos
Daneček Špatný

6-8 roků
Petr Beneš
Anetka zichová
Dan Doleček

4_5 roků
sabinka Tůmová
Lucinka Benešová
Adámek kvasnička

9-12 roků
liř.Zich
Tomáš Prus
Michal Bílý

Přehled vyharcú no 1. -3. místě.

Nq zdvěr bych chtělo poděkovot všem, kdo se ztíčostnili o
pomohli nóm s příprovou i s orgonizocí v průběhu okce. velké dík potří
poní kormozínové, pí. Dolečkové a také šórce zhřívalové, Monice
Zhřívalov é, Evě Benďov é, Lucce šč udlové a Lence Crhov é.

Dtíle bych chtělo poděkovot sponzorůn: zlotnictví Álď ]tmo.
Áutopříslušenství o nóhrodní díly no outo Martin Smetono, RenoŤ.
Vóvrová, Tondach - pon Prus o Obec Kobylnice.

Těšíme se no př'rlští rok.

Jono polóčkovó o petra štefkovó



Letní noc

Letní noc se bude kont dne 25,6,2005 od 20,30 hodin v parku před
sokolovnou.
Vstupné bude 60,-Kč. K tanci a poslechu bude hrát skupina FLASH.

Letrí nocje urěena pro všechny věkové kategorie, tak že doufám, že se přijdete
pobavitvšichni a nebudete ěekat až na plesovou sezónu. Doma si odpočiňte,
protože večeři si můžete dát u nás. Bude dobrá zauzená debrecíŇa.

Jelikož se oprawje sokolovna, v případě špatného počasí se Letní noc ruší.

srdečně zve kulturní komise.

Jana poláčková
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velká voda v kobylnicích

Letošní jaro si se sným příchodem dalo načas, ještě l0. března ležel sníh. Pak se
ale počasí otočilo a zaéalo překotné tíní. Půda byla mlrz|á, voda nevsakovala a
všechna voda znaší stranyPrateckého kopce tekla do Kobylnic. Už od úterka 15.
březrra chlapi analí nebezpečí chodili a hlídkovali, zylášť v u|ici Za Humny. Voda
postupně stoupala, zpočátku se zdáIo, že ji všechny kanály včetně nové vpusti u
obchodu staěí pojmout, protože v noci vždycky trochu přituhlo a přítok se zastavil.
Teplé počasí se však stupňovalo a ve čfirrtek ráno už bylo jisté, že máme problém.
Voda tekla po ulici Pratecké a ani opravené vpusti ji nestačily brát. Tekla také za
zahradami ulice Pratecké do ulice Za Humny a kromě toho i do zallrad a dvorů
ulice Na Návsi. Nad obcí nad ulicí Prateckou bylo obrovské jezero, do kterého se
neustále a4yšoval přítok z Mohyly míru a tím se zr4yšoval odtok do obce. řIrozilo
zatopeni dvorů a sklepů v ulici Pratecké , Za Humny, Na Návsi. To už měli hasiči
vyhlášený poplach a s velitelem zásahové jednotky Drahoslavem Svobodou jsme
4jišťovali odpověď na otázku kolik koupit pytlů na písek a kolik fůr písku nechat
dovézt, aby to stačilo na hníz proti vodě. S Metrostavem, jehož pracovrríci i
technika pracovali na l<analizaci na Táborské, jsme domlouvali, jestli by nám
mohli písek dovéž. Pak nás ale napadlo něco jiného: Po rychlé domluvě s mistrem
Metrostaw panem Frejlichem vyrazil na místo bagr, který v nejohroženějším místě
vykopal hráz tak, aby voda neprotékala do obce, ale odtekla do kanalizačního
lapače nad Prateckou nebo směrem k Ponětovicím. Hasiči přitom museli průběžně
čistit lapač, který se zanášel slámou splavenou zpoliahrozil ucpáním a přetečením
na Prateckou. Při akci také výrazně pomáhali někteří obyvatelé Pratecké ulice,
kteří z vlastní zkušenosti ví, co u nich umí voda způsobit a viděli, jak nebezpečně
stoupá. Nakonec se všechno podařilo zvládnout, díky našim hasičům, dalším
obyvatelům obce a v neposlední řadě také díky vstřícnému přístupu pracormíků
Metrostavu. Všem za to upřímný dk. Za dvě hodiny jsme byli z nejhoršího venku
a následující dny stačilo pouze dohlížet, jestli voda dál nestoupá. Celou
,,záležitost" zakončili hasiči tím, že v sobotu umyli nejhůř zanešené vozovky a jaro
mohlo začít' 

Dana šmídová, starostka
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Yítání dětí narozenýchv roce 2004

starostka obce ing. Dana Šmídov á ponlala rodiče dětí, narozených v roce
2004, aby přišli se svými dětmi v sobotu 23. dubna 2005 do obřadní síně na
obecním ťrřadě.

V roce 2004 se v Kobylnicích narodily §rto děti: František Kubát, Evapospíšilová, Adam Štefl, Žanetaštefková, Daviá pjater a sára kameníková.
Až najedno nemocné dítě, které bude anovu pozváno pffště, se všichni na

setkání dostavili a přivedli s sebou i babičky, dědečkyi další přibuzné. Přišly i děti
z mateřské školy, recitovaly básničky a daly maminkám květiny.
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Paní starostka nově narozené děti slavnostně p ivítala do společenství obyvatel
kobylnic. Rodičrim poděkovala za to, že p ivedli na svět ditě a zdíraznila, že si
společnost tohoto jejich rozhodnutí vóňi. yyládíila p esvědčení, že se jim i jejich
dětem bude žít v naší obci dob e a p edala pamětní listy a částku 1000 Kč pro
každé dítě.

Za společenskou komisi Božena K ivková
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Z obecní kronilE - Parčík v okolí Poklony a pomníku
padl m

V dubnu jsme p i slavnostní p íležitosti uvedli v další život parčík v okolí Poklony
a pomníku padl m. Ani obecní kronika k tomuto mísfu nemlčí:
Již vminulosti zde b l,alo vdobě válek a epidemií poh ebiště. Vroce 1872 p i
stavbě silnice byly nalezeny kosti a zbytly rahví po poh berr ch. Poklona, Herá
stojí na místě pttvodttí Boží muky z roku I769, byla postavena y roce 1908. V roce
1938 podal učitel Josef Yašíček obecnímu zastupitelstvu navrh, aby na rozcestí
silnic byl zbudwán parěík, kde by mohla b ,t umístěna busta 1, prezidenta Česko-
slovensM republiky, T.G. Masaryka. Realizací tohoto ndvrhu pově ilo obecní
zastupitelstvo Olcrašlovací spolel7 kteru byl v té době velice aktiyní. Terasovou
pravu za pomoci Olrašlovacího spolku provedl uč. Josef Vašíček, betonoyou

obrubu na žádost obce zhotovil zaměstnanec Okresního silničního uj,boru p.
Václav Hejtman, plot byl zhotoven p. Vojtíškem ze Šlapanic. V sadba ke . a
trvalek byla dokončena pod vedením Jos. Yašíčka v roce 1938, b ízy byly wsazeny
vroce 1939. Kumístění busty pro ruisledující politicke události již nedošlo.
Vlistopadu 1945 zde byl postaven nákladem p. Hrabce pomník 11, padllm
rudoarmějc, m.

P ála bych nám všem, aby prostranství - parčík, byl zkrášlujícím zákoutím naší
obce, místem setkání p i slavnostrrích p íležitostech, místem, kde se zalíbením
spočine oko každého návštěvníka, uklidňujícím malebn m kouskem naší obce.

Ing. Dana Šmídová, starostka
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INTERNET V KNIIIOVNĚ

V rámci dotace od Ministerstva kultury České republiky
byl do Obecní knihovny zaveden internet. Obec zakoupila
počítač a v současné době je za ízení nainstalováno a
p ipraveno k využivání. Po zajištění organizačních
záležitostí bude v naší knihovně, pravděpodobně 2x
v t dnu, p ístupná bezplatná ve ejná internetová
stanice určená pro využití občany naší obce. Datum
zahájeni činnosti a podrobnosti se všichni občané dozví
z v věsky na knihovně a z hlášení obecního rozhlasu

PrázdninovÝ provoz v MŠ a Škohí kuchyni

Mate ská škola bude vprovozu po dobu prázdnin od 1. července do 15. července
2005. Pokud mají rodiče ájem, je možno pihlásit vtomto termínu děti na
docházku. po dohodě s editelkou základnl školy by mohly b t p ijaty i déti z cizí
obce. ve stejném termínu bude zajištěno i va ení oběd pro cizí snávníky. v
tomto termínu je moáro p ihlásit k odběru obědťr i děti z l. až 9. ročníku základní
školy. cena oběd bude určitě vyšší, než v prriběhu školního roku, protože nebude
dotována státem. p esná oena bude stanovena do poloviny června a bude uvedena
ve q věsce základní školy, pokud máte zájem o odběr obědri, p ihlaste se
nejpozději do 23. června 2005 u vedoucí stravování paní Sedláčkové.

prosíme občany, kte í mají fotografie zp života obce (p edevším zimní
krajina v obci, vánoční strom, obecní ples, apod.), abv je zaprljčily na v robu
kalendá e. Fotografie budou nepoškozené wáceny majitelrim. rotograne mrižete
nosit na obecní fud, nejlépe nazadní straně podepsané.

Děkuje rada obce

l4

LBruŘsxÁ sluŽBA pRvlií ponnocr

Od l. 4. 2005 je LSSP poskytována prost ednictvím FN Brno. FN Brno již
up esnila ordinační hodiny podle finančních možností Jihomoravského kraje takto:

Dospělí: (FN Bohunice, Jihlavská 20)
Pracovní dny: 16. 00 - 24. 00 hod.
Sob., ne., svátky: 8. 00 - 20. 00 hod.

Tel. číslo: 532232851
.],

Děti a dorost: (Dětstcí nemocnice, Černopolní 9)
Pracovní dny: 16. 00 - 7. 00 hod
Sob., ne., svátky: nep etržitě

Tel. číslo: 532 234 314

Stomatologie: dospělí, děti, dorost (FN Bohunice, Jihlavstcí 20)
Pracovní dny: 16,00-22,00 hod.

Sob., ne., svátky: 8.00-20.00 hod.
Tel. číslo: 532232331
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Áhoj děti,
toky móŤe to| riai ovoce?..trá tedy moc, ole zoŤím nám prázdt,košík. Proto ten spnívn , podle vzo,Íového, vyst ihni, nolep dovyznačeného mísfo a cel obrázekvyborvi.

p eji vdm krásné prózdniny plné siuníčko o toky plné košíky dobrého
ovoce.
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Obec Kobylniceo Na Budínku 240, 664 5l Kobylnice
ICO: 004 8 8 1 60, tel., fax, 5 442283 83, e-mail : obec@J<obvlnicc.cz

Oznámení o vyhlášení v běrového ízení

Starostka obce Kobylnice vyhlašuje v běrové ízení na místo

administrativní pracovnice obecního r adu kobvlnice.
Požadavlry:

plné st ední odborné
nejlépe ekonomikao ve ejná správa -

- dosažené vzdělání
- obor vzdělání

není podmínkou
- požadované dovednosti práce na PC (Word, Excel, internet)

pečlivost, odpovědnost, ochota dále se
vzdělávat, jednání s lidmi

- praxe ve státnísprávě nebo samosprávě
vítána, ale není podmínkou

Platové podmíntry: platová t . 6, ídí se na ízením vlády č. 330/2003 Sb,, o
platov ch poměrech zaměstnanc ve ve ejn ch službách, v platném znění.
Termín nástupu: co nejd íve, podle dohody.
Náležitosti p ihlášky jsou: jméno, p íjmení, p ípadně titul, datum a místo larození,
státní P ÍsluŠnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského prrikazu, telefonní spojení,
datum a podpis.
K p ihlášce p ipojte: strukturovan životopis

originál v pisu z evidence rejsťíku trest ne starší než 3
měsíce (nebo prohlášení, že bylo o v pis požádáno)
ově enou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas s nakládáním s poskytnuf mi osobními ridaji pro
čely tohoto v běrového ízení ve smyslu zák. ě.

10l/2000 Sb., o ochraně osobních ridaj .

Charakteristika pracovního místa: administrativní práce souvisící s provozem
obecního adu, vedení registr a evidencí, po izování zapis. zjedndní, vy izování
korespondence, komplexní vedení spisové služby. Práce nejlépe ná zleracet!, pracovní
tivazek.

p ihláštry s požadovan mi doklady zašlete nebo osobně doručte na adresu:
obecní rri ad Kobylnice, Na Budínku 240, Kobylnice v termínu nejpozději do

15. července 2005.

Další informace v p ípadě poťeby podá: starostka obce Ing. Dana Šmídová
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Inzerce

Šmíd Bohuslav - AUTO§ERVIS
Sokolnická 1 55, Kobylnice, upozorňuje zájemc e, že kmechanickým
a karosářslqým opraváln nabízí i diagnostiku elektronitty a řídících
jednotek automobilů Skoda, VW, Audi a Seat.
Tel. 544 244859, mob. 605 t25 678

šnníoovÁ DRAHoMíRA
Finanční poradce Stavebního spoření s liškou rozšířila svoji nabídku
o - pBŇztrNí pfupoJIšTEŇ

_ iNůsTónÁNíóó póŇrovÝcH pot uů
- ITYPOTEKY

a stále sjednává: - SMLOWY STAVEBNÍHo SPOŘEŇ
(děti do 18 let 50 Yo sleva u prvotní smlouvy)
VÝPOVĚU SMLW

_ ztr,ĚNy SMLW
_ MEZIÚVĚRY od 2,8 Yo - parumetry hypoték
_ úvĚnv 4,8o/o

to vše kdykoliv po domluvě na tel. číslech: 73t 414944
544244859

nebo na adrese: Sokolnická 155. Kobylnice,664 51

vydává obec kobylnice, neprošlo jazykovou ťtpravou. uávěrka pffšťho číslaje
20.8.2005. Příspěvky můete nosit p. Karmazínové. p. Štefl<ové nebo na OtJ
Kobylnice.


