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slovo nazávér volebního období

Blíží se závěr volebního období 2002-2006, Závér je vždycky časem bilancování,
časem ohlédnutí se, shmutí všeho co se staloo co jsme dokázali nebo naopak, co
mohlo bl?t lepší, co jsme pokazili. pokusím se krátce o malé bilancování
posledních 4 let života v naší obci:
Největší akci - stavbu splaškové kanalizace- se nám naštěstí poda ilo zrea|izovat.
Byla p ipravována už více než 1 volební období p ed námi, rrdobě mého nástupu
do funkce bylauž stavba povolena, bylo podepsáno finanční memorandum, któré
zajištbvalo spolufinancování ze strany Eu. Na tom měIi zásluhu moji p edch dci
včetně místostarosty stanislava Dolanského. Na nás v právě uplynulém volebním
období bylo, abychom stavbu ,opouze" realizovali. Že se to nákonec poda ilo, je
zásluha celého tr-imu lidí a v poslední fázi i celé obce, protože jen díky obrovskému
ťrsilí a také vzájemné spolupráci a toleranci, se poda ilo hlavní fudy dokončit
během prvního roku stavby, p estože jsme někdy už ztráceli optimismui a občas i
naději, dočkali jsme se po nekonečnlich jednáních a doňadováních v srpnu
souhlasu s p edčasn m užívánim, které v této fázj. v stavby nahrazuje kolaudaói a
jednotlivé domácnosti se mohou napojovat. Tato naprosto vyjíme8ná akce byla
v}sledkem práce zastupitelstev několika p edchozích volebních období a my jsme
měli tu čest akci dokončit.
AČkoliv splašková kanalizace je věc driležitá, není zdaleka nejdriležitější. Proto
jsme byli rádi, když zbylou energii m žeme věnovat rikolrlm t e-ba ne tak vellq m,
ale určitě pro život obyvatel d ležif m a často i p íjemnějším tak, jak je p ed 

-nás

postavil život. po celou dobujsme se snažili pracovat ve prospěch cólé óbci, všech
skupin obyvatel a mnoha oblastí života - škola, mate ská školka, h bitov, kulturní
památky, životní prost edí, nejmenší děti. snažili jsme se také po ádat akce, p i
kten- ch měli obyvatelé kobylnic možnost se potkávat, poznávat, bavit se. protože
nejenom materiální vybavenost, ale i celková atmosféra dělá z obce společenství
lidí, kte íjsou spolu buď rádi nebo neradi, které to spolu buď baví, nebo se raději
v bec nesetkávají, snažili jsme se vytvo it maximum p íležitostí pro spokojen;;i a
veselejší život v Kobylnicích.

Je lidské, že se všechno nepoda ilo tak, jak bychom si to p edstavovali. Něco jsme
nestihli, na něco už nezb valy síly nebo peníze. Některé věci nás zkrátka
nenapadly. p esto vě te, žejsme vždycky pracovali podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí.
podrobn v čet akcí je na jiném místě dnešních listri a udělali jsme ho ne proto,
abychom se chválili, spíš abychom si navzájem p ipomněli, čemu jsme věnovali
energii, čas i peníze a aby každ mohl zhodnotit, kolik to p ineslo dobrého,
Já za sebe bych ráda ekla: ,,Bylo to mojí povinností.''
clenrim zastupitelstva obce samoz ejmě za spolupráci poděkuji osobně.
obyvatel m kobylnic však určitě nezvládnu poděkovat každému zvlášť. proto

2004
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bych Vám všem ráda poděkovala za spolupráci vuplynu| ch 4 letech, zakaždou
drobnost, kterou kdokoli z vás p ispěl ke spokojenějšímu a p íjemnějšímu životu
cel ch Kobylnic.Za všechny větší i menší pomoci, zarady, povzbuzení ... a p eji
všem hodně štěstí do dalšího života.

Volební období 2002-2006
Chronologiclc q čet akcí:
2003

nevyhovující okna a vstupní dve e vyměněny zanové plastové, která mají
mnohem lepší tepelně izolačni vlastnosti, takže už neuniká okny témě
ádné teplo.
V parku u sokolovny byl umístěn st l na stolní tenis.
v 1. pat e oú upravena místnost blivalého skladu co na kancelá
místostarosty a komisí a jako zázemí pracovník obecniho ri adu byla
instalována na OÚ nová kuchyňka.
V tomto roce byly získány finanční prost edky z krajského rozpočtu:
40 tis. Kč

Byla zahájena rekonstrukce zák|adni a mate ské školy: nejprve
vypracován projekt, vydáno stavební povolení a v čenmu i zahájeny
práce. V tomto roce se opravovala a p istavovala zejména mate ská škola
a p edevším prošla drikladnou rekonstrukcí školní kuchyně. V základní
škole se prováděly pouze nezbytné p ce souvisící s pracemi ve
školce mate ské. Posledního srpna byla oprava i zkolaudována, aby se od
1, zá í mohlo začít učit.
Pokračovalo se na opravě zvonice: byla otlučena vlhká a plesnivá omítka
uvniť zvonice a provedena nová, byla provedena izolace proti zemní
vlhkosti, vyměněny vstupní dve e, proveden nátěr fasády. Bylo opraveno
silně poškozené tělo Krista na k íži p ed zvonicí,
Byly zahájeny práce na ripravě parčíku okolo pomníku padllím sovětskym
vojákrim: odstraněno staré zrezivělé oplocení, vybourán sokl a vystavěn
nov,_ , očištěn a opraven pomník, vykáceny p erostlé d eviny, osazen nol5í
plritek kolem hrobu padl ch. Na ja e p íštího roku byly dokončeny sadové
pravy tak, aby bylo prostranství p ipraveno na oslavy 50 let od konce 2.

světové války.
Byly zahájeny práce na revitalizaci parku p ed h bitovem, vykáceny
smrky napadené krirovcem, dosazeny chybějící ke e okolo parku.
Na školní zahradé byly odstraněny nevyhovující a nebezpečné prolézačky
a instalovány d evěné hemí prvky, d evěná věž byly umístěna i v parku u
sokolovny.
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Byl opraven interiér klubovny pro družinky tak, aby s tam dalo leccos
nového podnikat a děti z družinek tam měly p íjemné prost edí.

Opravena elektroinstalace v zasedací místnosti a zakoupen noqi koberec.
Pod spodním dvorem byly odstraněny staré chlívky a tím p ipraveno
prostranství pro q stavbu čerpací stanice splaškové kanalizace.
Byly vypracovány projekty na kanalizační p ípojky pro všechny domy
v obci a poádáno o stavební povolení tak, aby se mohlo, jakmile to bude
možné, začít s p ipojováním.
V tomto roce byly získány finanční prosťedky z krajského rozpočtu ve
vyši: 672 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve v ši; 2 mil. Kč

V obecní knihovně byl zíízenve ejn bezplatn internet.
Byla nav šena kapaci a školní kuchyně, takže všichni zÁjemci maji
možnost odebírat obědy.
Byl zaměstnán noq pracovník pro práci po obci a p ijata nová pracormice
na OU.
v noru začala rnistavba kanalizace.
Byla dokončena oprava ZŠ: opravena v dejna jídel ve škole, školní
družina, sociální za ízpni ve škole, p istavěno zázemi pro zaměstnance
základní školy. Do školní kuchyně byl zakoupen noq konvektomat
usnadňující p ípravu mnoha druhri jídel.
Oprava h bitova - odstraněna p ední zídka a plot, vystavěna nová zídka,
osazeno nové oplocení, nově omítnuta stávající zeď, opravena fasáda
smuteční síně a p íjezdová komunikace v parku.
Opraven k íž u Floriánového. Bohužel neuámí vandalové v červenci
letošního roku opravenou desku s nápisem poškábali a tím nám dali
najevo,jak sivážípenéz investovan; ch do oprav kulturních památek.
Za spolupráce s klubem p átel francouzské revoluce byl osazen památn
kámen vupomínku na padlé francouzské vojáky vbitvě ťí císa 1805,
proběhla,,malá bitvao'.
Osazeny obrubníky na ulici Sokolnické.
Po dokončení kanalizačních adrl byla provedena generální oprava ulic
Polní a Krátké, V pniběhu v stavby kanálu se nám poda ilo zajistit
doplnění deštbv ch vpustí po celé obci včetně lapačri splavenin na konci
ulice Pratecké ák, aby byla zachycena většina dešťov ch vod.
Byly zakoupeny nové židle pro po ádání kulturních akcí na sokolovně,
Ve spolupráci s TJ Sokol bylo zadáno vypracování projektu na sportormí
areál -rozší ení sokolovna, rekonstrukce venkovních h išť.
opraveno nové q!,ciální zaíizení na OÚ, zateplena část fasády oú a
nat ena fasáda OÚ. ZŠ a MŠ.
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v ši: 550 tis. Kč, ze sátního rozpočtu ve q ši: 2 mil. Kč

I letos pokračovaly práce na zvelebování h bitova. Byly vykáceny
p erostlé b ízy na h bitově, vybudovány nové rozvody pro ve ejné
osvětlení a instalováno nové osvětlení h bitova.
Oglaven pomník padl m vobou světovch válkách vparku ped
h bitovem.
Pro děti byla osazena pružinová houpadla v parku u Sokolovny.
Byla provedena deťrnitivní prava prostranství p ed hasičkou.
Opravena phjeÁová cesta k sokolovně.
Po dokončení v stavby kanalizace byla opravena ulice za Humny včetně
pásové vpusti, která zachycuje velkou část deštbv ch vod z polí
Prateckého kopce.
Poda ilo se zrealizovat koupi vrchního dvora.
U obchodu byla upravena plocha pod kontejnery na sklo,
Byl dokončen vjezd do dvorazákladní školy včetně p ilehlého parkoviště
ze zétmkové dlažby, vyrobena nová brána do školního dvora i plotek
k oddělení dvora základní školy odzahrady mate ské školy.
Poda ila se nová autobusová zastávka Na Návsi, všechny autobusové
zastávky i prostranství p ed školou a obecním ri adem bylo vyzdobeno
květinami v truhlících. Na autobusové zastávky i p ed školu byly po ízeny
nové lavičky.
Základni i mate ská škola, obecní ri ad, knihovna i hasička byly p ipojeny
na splaškovou kanalizaci.
V tomto roce byly získány ťrnanční prosďedky z krajského rozpočtu ve
u ši:240 tis. Kč, ze sátního rozpočíu ve v ši 2 mil. Kč.

Co doposud hotovo není, ale do konce roku by se mělo poda it?

parčíku vedle školy.

Avšak vzhledem k tomu, že nejen praci živ je člověk, rádi bychom p ipomněli
mnohé ze společného života obyvatel obce. p i těchto akcích jsme só setkávali
někdy kpráci, často kzábavě. Lépe jsme se poznávali, p eáávali si nápady,
zkušenosti, často se ,jen'o dob e pobavili a odcházeli domťr s dobq m pocitem'a
dobrou náladou,
Bylo to na mnoha tradičních i nov ch akcích po ádan ch komisemi rady obce.
Jako první začala pracovat kulturní komise a hned o sobě dala vědět l. obecním
plesem, kterl jsme si za volební období ještě 2x zopakovali.
Začala také vydávat čfvrtletně Kobylnické listy.

2005
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Další komisí, která začala pracovat, byla komise pro životní prost edí a
zemědělství. A jejich jarní riklidové soboty se také stávají pravideln m termínem
v kalendá i a učí nás vážit si po ádku v okolí Kobylnic.

Společenská komise zajišťovala p edvanoční posezení se seniory, p i kterém jsme
měli možnost se lépe poznat i vyslechnout životní zkušenosti našich nejstarších
spoluobčan .

Další společné akce po ádané komisemi:

nejmenší

ZASTUPITELSTVO OBCE
Současné zastupitelstvo obce má za sebou 4 roky práce. Něco se nám poda ilo
více, něco méně. Položili jsme všem členťrm zastupitelstva obce následujicíotázl<y:

1. ,,Co si myslíte, že se nám (zastupitelstvu obce) vkončícím volebním
období poda ilo?"
,,Na co z toho mrižeme b t nejvíc pyšní?"

p i kutičkiádě, drakiádě a na d ňovém odpoledni se pobaví malí, větší
a často i ti největší
pokačovali jsme v tradici vánočních koncertri a koncertri ke svátku
matek
v roce 2003 proběhla oslava svěcení znaku a praporu obce 

1

v roce 2004 jsme zasázeli obecní lípu l

v loňském roce bylo obnoveno vítání dětí do společenství kobylniclc ch t
obyvatel l
letos na ja e jsme se bavili p i obecní zabijačce
už p i prvním ročníku slavila v květnu letošního roku vellc rispěch
dětská olympiáda
několikrát se uskutečnilo i pečení vánočních perníčk
v sále sokolovnyjiž t etím rokem probíhá rehabilitační cvičení a aerobic
letos na ja e byl pro zájemce znrganizsván počítačov kurs, kterl bude
od íjna v p ípadě zájmu pokračovat
v klubovně se pravidelně scháaí klub maminek a poíádá akce pro
všechny maminky na mate ské dovolené, které mají zájem se aktivně
zapojit
v květnu jsme náležitě oslavili ,vn_fznamné v ročí - 700 let obce Kobylnic
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'Na co naopak nem žeme b t vubec pyšní nebo co jsme nejvíce
pokazili?"
,,Do čeho jsme se neměli v bec pouštět nebo jsme to měli udělatjinak a
jak?"

Na položené otázlry jsme dostali p ekvapivě málo odpovědí a co mne osobně
nejvíce p ekvapilo, dokonce 1 anonym.

Zajímá Vás, jak sami sebe hodnotí členové zastupitelstva obce, kter,_ m právě končí
volební období:

za co se chválíme;
o Poda ilo se zapojit občany do kulturního i společenského života v obci,

což je zárukou rozvoje a zdravého jádra obce, na kterém se dá do
budoucna stavět.

o Za dokoněení splaškové kanalizace, opravy silnic, okolí, opravy základnii
mate ské školy, pomníkri,k iž , h bitova

o Uprava prost edí v obci a to, že i obyvatelé se snaží zkrášlovat své okolí
o Z izení komisí a akce, které komise po ádají (dětská olympiáda,

světluškové pnivody, drakiáda, d ňové odpoledne, p edmikulášské
odpoledne, jamí riklidov den,...)

o obnovení tradic kulturních akcí
o Oprava a prava parku u pomníku padl ch
o Oslavy 700 let obce Kobylnic
o Ve spolupráci s Jihomoravsklim laajem zlepšení doprar.rrí obslužnosti

zavedením IDS

Co se nám nepovedlo:
o Neda í se nárn p esvědčit rodiče, že o prvňáčky, druháky, t eťáky až

páťál<y bude nejlépe postaníno v naší a pratecké škole
o Neda í se nám pokračovat v realtzaci projektu sportovního areálu,

neprovádí se dostatečná ridráa parku
. vykácení stromri na h bitově a jejich následná v sadby
o y6me systematické zhrnváníparkovacích míst
o chybí automat najízdenky

Konečné áodnocení p esto ztistane na všech obyvatelích. Mohou ho provést ve
volbách, nebo ristně p ípadně písemně v dopise adresovaném starostce nebo jinému
zastupiteli, Pravidelně ho provádíte ričastí na po ádan; ch akcích._

Dana Smídová, starostka
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BEzpLATNÝ nIrpRNET V KNIHorrrvĚ
Již druh m rokem je v provozu internet v místní knihovně.

I 
když je zdarma, je stále málo zájemcia to hlavně z ad dospěl ch.

Intemet je možné využívat každé rriter a čtvrtek od 15 - 19 hod.
Emilie peclová

yážení občané,
čas opět nemilosrdně poshčil dějiny naší obce o čty i roky kup edu,je pomalu čas
ohlédnout se a zavzpomínat, z mého pohledu měly t5rto čty i roky dva wcholy.
Jedním bylo budování kanalizace v celé obci a druh m oslava 70d let naší obci.
Myslím si, že jsme společn mi silami dokazali t5rto náročné akce zvládnout.
p itom se součastně pracovalo na jin ch akcích, jak se píše na jiném místě. zasebe
bych chtěl poděkovat vám všem, kte í jste se na těchto akcích podíleli a nemalou
měrou p ispěli kjejich realizaci. To, že naše obec bude v prvním roce po totálním
rozkopání znow upravená a troufám si napsat, že na někter ch místech i
v pěknějším kabátě. To bylo jen mé zbožné p ání, kterému jsem moc nevě il, ale
splnilo se. Tady pat í poděkovat za vaši trpělivost a celému t mu lidí, kte í e o to
zasloužili. Ještě rychle p ipojit všechny nemovitosti, aby se mohlo pracovat na
zveleboviiní naší obce, které bude daleko více viditelné. zatlm sernnóho miliónu
,,zakopalo" do země a nejsou vidět (voda,plyn,kanalizace), ale velkou měrou
p ispěli ke komfortu bydlení v naši obci, svědčí o tom zájem o stavební pozemky i
nemovitosti, Ne vše se poda ilo podle p edstav každého ,iá", proto
s p ipomínkami chod'te zanálmi a co se vám líbí, to pochvalte p ed ostatními.
p eji naší obci pěkn vzhled a prosperitu, vám všem mnoho zdraví, štěstí, šťastnou
volbu p i nastávajících komunálních volbách a těším se na další spolupráci s vámi.

Stanislav Dolansh_i
místostarosta

PovoLENÍ v.rrzou
p i rn-íjezdu zulice za Humny na polní ce tu a stejně tak zulice ponětovické je
nově umístěna dopravní maěka ,,zátkaz vjezdu ,všech motorov ch vozidel..
s dodatkovou tabulkou ,,vozidlrim s povolením oú t<obylnice vjezd povolen.',
k tomuto kroku jsme byli donuceni bezohledn mi idiči, kte í si tudy ikracovali
cestu, bez ohledu na bláto nebo prach, kte í obtěžovali celé okolí a devastovali
polní cestu. I('g,žd zobčanri, kdo je majitelem nebo uávatelem pozemku za
Hurnny a pot ebuje do tohoto zákazll ťíždět obdrží povolení kvjezdu. povolení
bude možno používat pro motorová vozidla používaná pri póhích pracech,
dovozu, odvozu, zásobování apod. a bude vydáváno na základě žádosti na obecním
ťr adu kobylnice. kvyplnění žádosti pot ebujete vědět číslo parcely, kterou
vlastníte nebo užíváte.
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Nepo ádek po kanalizačních p ípojkách .

Rádi bychom pomohli občanrim, kte í p i v stavbě kanalizační p ípojky nemuseli
provádět p íliš velké zása v domech a po vybudov ání kanalizaóní p ípojky j im

zristalo pouze menší množství odpadu, kteq nemají jak zlikvidovat. Do popelnice
se nesmí dávat a na objednání kontejneru je toho p íliš málo.
Dvě sťedy po sobě bude p istaven kontejner na stavební suť, každá domácnost
bude mít možnost vyvézt stavební suť: maximálně troje kolečka, vždy za poplatek
l0,- Kč za l kolečka.
Ve sťedu 1l. íjna u transformátoru na ulici Sokolnické
Ve st edu 18, íjna na parkovišti u firmy Junk na ulici U Ml na

Termální láuné
vsobotu ll. Iistopadu 2006 bude uspo ádán autobusoq zájezd do termálních
lázni v maďarském Gyóru. Cestovné bude 230,- Kč na osobu, děti do l0 let
zdarma. Zájemci se mohou p ihlásit v ir edních hodinách na OÚ u pí. Benešové.
Rába Quelle _ areál termální lázní, kter byl otev en teprve nedávno (v íjnu 2003),
Jedná se o esteticky jedinečné a nejmodernější koupaliště v Mad'arsku. [ázně jsou
členěny na zážitkovou a léčebnou část.
Zážltková část nabízí 5 bazénrj (kryté ivenkovní) a dva tobogány (64m a 38m) a
p edevším mimo ádn zážitek pro návštěvníky (masáž vleže, masážní g8zír, vodopád,
divokou vodu, káskádu s jeskyní a perličkovou koupel), děti si mr]žou hiáive
vyhrazeném bazénu.
Léčebná část nabízí kryté ivenkovní bazény s termálnívodou o teplotě 29, 32 a 38 o C,
která je sv,im jedinečn m složením vhodná zejména na léčbu nemocí kostí a kloubů,
jakož i p i potižích d chacích nebo gynekologick ch. komplex dále obsahuje několik
saun (za p íplatek), t i restaurace, bar, vodní bar, masáže, kosmetiku aj.

Vstupnó: Dospěl 1.600 HUF/den, 1.3OO HUF/3hod., dítě do 16 let 1,000 HUF/den,
800 HUF/3hod,, díě do 3 let zdarma.
Sauna - dospěl 1.200 HUF (5x finská sauna, 2x pára, 1x infra sauna, jakuzzi). Ceny
roku 2005.

Doporučujeme; plavky, osušku, župan, p ez vky k bazénu,

Dušičková pobožnost
Dušičková pobožnost se bude konat ve st edu 1. listopadu a ve čtvrtek 2. listopadu
vždy v 16,00 hodin na h bitově.
Komunální volby
volby do zastupitelstev obcí se budou konat včeské republice vpátek 20. íjna
2006 od 14,00 hod do22,00 hod a vsobotu 21. íjna 2006 od 8,00 hod do 14,00
hodin.
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V Kobylnicích bude hlasovací místnost jako obvykle v zasedacímístnosti obecního
ri adu.
Nejpozději 3 dny p ed volbami dostane každ občan dom hlasovací lístky.

VAS upozorňuie občanv,

že p ihláška k odvádění odpadních vod musí blit psaná na jméno majitele smlouvy
na dodávání pitné vody. P i jakékoliv změně majitele nemovitosti prosíme změnu
ohlásit na: p. Šmerda,tel.:544226084,Pozo icé, poťebné dokladyjsou popsány
níže. Děkujeme.

co ie t eba k uzav ení smlouw - podnikání

Nová smlouva - PODN|KÁNí
l. stav vodoměru, číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa
2, Doklad vlastnictví (v pis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva potvrzená
katastrálním ri adem)
3. V pis z obchodního rejst íku, Živnostensk; list, DIČ
+. Čislo rietu
5. Pokud vlastník nemovitosti prozatim list vlastnictví nemá, je nutno dodat
rozměry ploch uvedené nemovitosti nebo parcely, ově ené pracovníkem
kanalizační sekce
6, Prrikaz totožnosti (platn občanslc pr kaz nebo cestovní pas)
7. V p ípadě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc

Změna vlastníka - PODNIKÁNí
l. P edávací protokol
2. Plnou moc za pťrvodního vlastníka k ukončení smlouvy (v p ípadě, že se k
p episu p vodní vlastník nedostaví)
3. Stav vodoměru max, 14 dnri star (číslo vodoměru nebo číslo odběmého místa)
4. Doklad vlastnictví (náwh na vklad do katastru nemovitostí, v pis z katastru
nemovitostí nebo kupní smlouva potwzená katastrálním ri adem)
5. V pis z obchodního rejsťíku, Živnostenslq list, DIČ
6. Číslo ričtu
7. Prrikaz totožnosti (platnl občanslc pr kaz nebo cestovrrí pas)
8. Pokud nejsou uhrazeny všechny pohledávky ze strany odběratele, je nutné t;rto
uhradit, než dojde k p evodu odběmého místa. Jestliže jsou pohledávky ve
splatnosti,je nutné dodat novou zasílací adresu privodniho odběratele
9. V p ípadě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc.

Provozní ád ve ejného

dětského h aště

Provozní ád ve ejného dětskóho h iště v obci Kobylnice
1) Používání za tzení dětského h iště nad rámec běžného užívání, p ičemž běžn;fm

užívánim se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané, je zakázáno a
provozovatel neruéí zap ípadné následky tohoto nesprávného a zakžaaného

užíváni.

2) V celém prostoru dětského h iště je zakáué"no:
- kou ení

- uživání omamn; ch látek
- manipulace s oteťen;im ohněm

- p inášet na dětské h iště sťelné zbrané, q bušniny, jedovaté látlcy, chemikálie a
jiné p edměty ohrožující zdravi abezpečnost a jalc mkoli zprisobem s nimi

manipulovat
- vstup se psy a jin mi zltííaty

- jízdana kole p es powchy h išť (trávníky, oblazkové apod.)
- vjezd motororn mi vozidly s vyjímkou obsluhy

- poškozovat za ízeni avybavení dětského h iště a zeleň, pokudje součástí
dětského h iště

- znečištbvat dětské h iště a zele', pokud je součástí dětského h iště.

3) Dospělá osoba je povinna p edtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními
prvky a pískovištěm, toto zaíízení p ekontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti
hrajících si dětí v po ádku. V p ípadě zjištění, žeje stavem dětského h iště a

pískovitě ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba p ipustit, aby je dítě
používalo.

4) Vstup na dětské h iště je zakázěn:
- pokud je herní za izeni nebo vybavení h iště kluzké nebo je jeho powch namrzly

nebo na něm zjistíte závadu
- pokud se v pískovištinachéai p edměty, které by mohly ohrozit zdraví

- v horkém počasí m že b;it powch hemích zaíízenirozpálen na teplotu, p i níž
hrozí vznik popálenin p i doteku. Dohlížející dospělá osobaje povinna teplotu

za ízení p edem p ekontrolovat a p ípadně vstup dítěti zakinat
- pokudjsou dětské h iště a pískoviště, hemí prvky a vybavení poškozeny či ve

stavu,kteni bráníjejichužíváni,jep ípadn vstupnavlastnínebezpečíuživatele.

5) Pobyt na dětském h išti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče,
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odpovědnli zástupce ěijiná dospělá osoba.

6) Dětem mladším 6 letje vstup na dětské h iště auživáni hemích prvkri a
vybavení dětského h iště povoleno jen v doprovodu a pod trval m dozorem rodičri,

odpovědné osoby čijiné dospělé osoby.

l)Uživatslé dětského h iště jsou povinni ídit se ustanoveními provozního ádu,
dodržovat pravidla slušného chování a dbát na po ádek, čistotu a bezpečnost.

8) Z užívánidětského h iště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny
provozního ádu, ohrožujizdravi,bezpečnost, po ádek, ěistotu, osoby podnapilé a

pod vlivem omamn; ch a návykov ch látek,

9) Za rimyslné poškození dětského h iště dítěteni nebo škodu vzniklou
nerespektováním provoaního ádu nese odpovědnost v plné v ši dohlížející

dospělá osoba.

10) Provozovatel neručí na dětském h išti za p ípadnou ztrátu p edmět ve
vIastnictví uživatele,

11) Úklid dětského h iště a ídržbave ejné ze|ené,pokudje součástí h iště,je
prováděn na základé plaír ch smluv nebo objednávek provozovatele.

1,2) Zimni írdržba chodník a zpevněn ch ploch, které jsou součástí dětsh ch h išť
není prováděna. Vstup v tomto období je na vlastní nebezpečí.

13) D ležitátelefonní čísla:
Záchrannáslužba: 155

policie ČR: tss
Městská policie: 156

Hasiči: l50
Provozovatel: Obec Kobylnice, Na Budínku, Kobylnice , 664 5l , te1.544 244 383

l4)Tento provozní ád schválila Rada obce Kobylnice dne 7. 9. 2006
Za provozovatele:
Ing. Dana Šmídová

starostka
Obce Kobylnice
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Fa" ilaD rana Delej evd
Bytouý tetril

Prašívené p iWW
P_rovódí čštění pe í a šiíí p ikrlvek a polšt ft
sití zdclon
Zakózková uj,roba
po domluvě odvezeme - dovezeme

V naší prodejně Vóm nabízíme daší sortiment zboží :

Polštd e a p ikrilvky pé ové i z dut ch a dut ch kuličkou ch vldken
Zdravotnípošt e
Povlečení a prostěradla
Zóclony
Dekorativní doplňlE do bytu
Galanterie

adresa:
Masarykova 101 (nádraží), Rajhrad 664 61
Tel: 47 229 I02, 603 228 076

9-I2 13-17hod

e-mail: doleisova. i@seznam.cz
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technické prohlídky všech rnotocyků a o§obních
i užitkových vozidel do 3,5t
měření emisí všech značek zážehových i vznětových
motorů

v případě zjištění závady možnost okamžité opravy
v areálu Autocentra Jiříkovice
§nadná dostupnost z Brna
nízké ceny
bez obJednání

otevlrací doba §TK:
Po, sT 7,o0 _ 17.00
úr čt 7.00 - 16.00PÁ: 7.0O - 14.00

rel.:544 2121O1

rychloservis bez objednání na poěkáni
možnost zapůjčení náhradního vozidla (nebo lze
využít lDS)
moderní vybavení
kompletní pneuservis pro všechna osobní
a dodávková vozidla
prodej pneu a disků
nejnovější diagnostika Bosch
odtahová služba
kompletní mechanické opravy osobních
a dodávkových vozidel
m ontáž zab ezpečovacích zai izení
prodej vozů se zárukou

otevirací doba SERVI§:
|O,§T| 8.00 - 17.00
uT, cT 8.00 - 16,00
PÁ: 8.0O - 14.00

tel,:544 21211O

fyOlylPue9 Kobylnice, neprošlo jazykovou úpravou Příští uzívěrka čísla je 20.
11.2006,příspěvky můžete nosit p. Karmazínové, p. Štefkové nebo na oU.


