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Klub odoptivních rodič

p esŤože stóle ,,nemóme peníze" počínoje od stótního rozpočtu, p es
krojské a obecní rozpočty až kpeněžence každého znós, uÉi.hni dob e
víme, že exisŤují země, regiony, rodiny ijednotlivci, kte í jsou no tom
mnohem h než my. No světě exisŤují oblosti, kde lidé umíro.1í hlodem,
kde jsou děŤi nuceny pracovot, aby p ežtly o proŤo čosto nemohou
novšŤěvovoŤ oni zdklodní školu, sfóvojí se z ních nekvalifikovoné
nevzdělané námezdní procovní síly a p ežívojí nodóle pod hronicí bídy.
TenŤo problém je celosvěfov, o oni mezinórodní orgoniizor. ho neumějí
uspokojivě vy ďit.
v téŤo situaci p icházejí chariŤoŤivní organizace s projekŤem Ádopce no
dólku, většino z nás o něm určitě olespoň něco mólo s šLh. Je to projekt,
ktery umožňuje lidem z bohotších zemí (a t eba se nóm Ťo někdy nězdá,
pot í k nimi českárepublika), pomoci lidem v nejchudších čdstí světa. kdo
by rád pomohl, m že prosŤ edníctvím chonitotivní organizace odoptovoŤ
dítě nebo mlodého člověko vAsii nebo Africe o umožnit mu chodit do
z<íkladní školy nebo studovoŤ. Adopce spočívó v tom, že ročně zosílají
odoptivní rodiče určit, finonční obnos, kter,y je použiŤ navzdělóní a dolší
pot eby dítěte. od svého odopŤivního dítěŤe dostonou ?x za rokdopis, ve
kterémjim díŤě pĚe, co děló, jok se učí o dolší podrobnosti svého živofo.
chgrito zajisŤí p eklod dopisu do češtiny o ste.jně tok i p eklad dopísu,
kŤer budou rodiče psóŤ odoptovqnému dítěti. čóstko, kŤeró je poŤ ebnó
se pohybuje mezi 2-1o Ťisíci korun ročně. Záleží na zemi,odkuá aitě;e, no
sŤó í díŤěte, no škole, kterou by mělo navšŤěvovqŤ.
Rado obca rozhodlo založiŤ v kobylnicích ktuu odopŤivních rodič . Jeho
členem by mohl byt každ , kdo se rozhodl věnovat ročně určit finonční
p íspěvek no odopci no dólku. peníze by bylo možné věnovot jednou za rok
nebo v měsíčních splótkóch podle toho, jok by to komu vyhovovolo. právě
proto, žetísícové čóstky, by pro některé mohly b t p íliš vysoké,sdružili
bychom p íspěvky. Potom by nop íklod 10 lidí mohio odopŤovof 1 díŤě.p íspěvek by byl v p ijoŤelné v,ši o pomohli bychom Ťím nq spróvném
mísŤě.
pokud pat íte k Ťěm, kte í by se ródi zopojili o tímto zp sobem chŤěli
pomoci, p ihloste se no obecním rj odu u storostky obce nebo u poní
Benďové do 15. července 2oo7. Kromě jméno o odresy, sdělte toké
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čósŤku, kterou byste ródi ročně nebo měsíčně p ispívoli. Nósledně by bylo
potom svolóno sch zko, nakteréby se zójemci dozvěděli dolší podrobnosti
o odopcích no dólku. Byly by jim zodpovězeny otázky, pokud nějaké budou
mít. n pokud by tomu již 4ic nebrdnilo, byl by založen.,Klub odopŤivních
rodič " o dohodli bychom dolší podrobnosŤi i zp sob fungovóní klubu.

Dono Šmídovd, storosŤko jménem rady obce

NABÍDKA
Obec bude zajišťovat demolici b valé váhy na ulici Na Budínku, Kdo by měl zájem o
cihly ztéto bouračky, má možnost je získat za provedení demoličních prací.
Podrobnosti mrižete dohodnout se starostkou obce osobně nebo na tel. 724 23l 2||.

Brigádníky
Obec hledá brigádníky na provádění demoličních prací,na sekání trávy, na provádění
riklidu a pr klesfu ve ejné zeleně v okolí obce. Nejlépe studenty nebo zdatnější
drichodce. Práci bude možré dohodnout na časově omezenou dobu nebo na provedení
určitého rikolu nebo také opakovanou brigádnickou práci nap . p i sekání trávy
v určitém seku. Zájemci, či lépe ochotníci se mohou hlásit u starostky obce na tel.
724 23l 211 nebo adrese: obec@,kobylnice.cz, kde obdrží také up esňující informace,

Letošní tiklidov den

V sobotu 21.4.2007 jsme opět uklízeli odpadky na polních cestách a p íkopech
v kobylnickém katastru. P estože se v našem okolí vyskytovaly jen t i menší čemé
skládky, zaplnili jsme kontejner po okraj. A to drobnostmi, které, jak se íká, jen tak
někomu odpadnou od ruky (většinou obaly od potravin).

Všem ochotn m dospěl m i dětem, kte í uklízeli nebo odváželi odpadky, udili
debrecínky a pálili klestí, pat í vell dík.

Za komisi životního prost edí a zemědělství Alena Ulbrichová
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vítání dětí
V sobotu 5. května 2007jsme v zasedací nrístnosti obecního ťr adu uvítali do

živoía 5 dětí narozenych v roce 2006 a 2007. Byly to:

nežka Šilhánová

ikol Kryštofová

Y:n::li
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i:; Ťl:: *f ."'' ,]\,3- Á

atěj Garlík

fie Šestáková

eronika pohorská



Slavnosti se zírčastnili rodiče a rju.o""n.i dětí, babičky a dědečkové a další
hosté. Děti z mate ské školy p ednesly básničky a maminkám p edaly kytičky. Paní
starostka Ing. Dana Šmídová p ivítala děti do společenství nuši ob.ě a poprila jim
zdravi a štěstí. Maminkám a tatínkrim poděkovalazatQ, že p ivedli na svět krásné
děti, p edala jim finanční dárek a pamětní listy, upomínající tento slavnostní den.

- Zdeňka Matulová

Kolaudace kanalizačních p ípojek

Po dohodě se stavebním adem Šlapanice byla prodloužena lhrita pro
podávání žádostí o kolaudaci kanalizačních p ípojek prost ednictvím obecního ri adu
Kobylnice a to do 31. íjna 2007. Pokud tedy ukončíte stavbu kanalizační p ípojky
v tomto termínu, platí stále možnost, že doručíte všechny pot ebné doklady na obecní

ad paní Benešové, vyplníte žádost o kolaudaci a zplnomocnění, Obec zajistí
vy ízení kolaudace a vám bude doručeno až pravomocné kolaudační rozhodnutí.

katarína Benešová

ODBĚR POVRCHOVÍ,CH VOD

Vminulém čísle listri byl návod, co mají dělat majitelé studní pro to, aby
rreodebírali vodu ,,načerno" a aby uvedli do po árJku všechny doklady nezbytné pro
tipln;í soulad se zákonem.
Stejnému zákonu jako studny podléhá i odběr povrchoq,ch vod.
V rninulém čísle bylo vysvětleno, jak postupovat p i podání žádosti o povolení
k odběru podzemních vod. Cásti kobylnic\ ch obyvatel se t ká i nakládání čili odběr
povrchov ch vod-vody ze Z|atého potoka, kterou používáme k zalévání zahrad.
Vtomto p ípadě není rozhodn m datem 30.6.2007, ale je nutné podat žádost p ed
zahájením odběru. v mnoha p ípadech to znamenii už včera, realisticky ečeno ihned
nebo co nejd íve.
Zkusím jednoduše \,ysvětlit, jak postupovat v p ípadě, že máte i nadále zájem
používat vodu z potoka k zavlažování zahrady:
odboru životního prost edí městského ri adu Šlapanice podáte žádost o povolení
k nakládání s povrchov,j,mi nebo podzemními vodami. Formulá žádosti je možné
obdržet na obecním ri adu nebo stáhnout z weboli ch stránek. Doporučuji pečlivě
pročíst vysvětlivky a pokud Vám něco nebudt: jasné, obratte se s dotazem na
pracovníky odboru životního prost edí městskélro ri adu Šlapanice nebo na mě.
Nezbytnou p ílohou žádosti je vyjád ení Povodí l\4oravy jako správce vodního toku.
Zádost pro Povodí Moravy (do jehož správy Zlať:1 potok pat í) je možné obdržet na
OU i na weboq ch stránkách, Ve všech p ípadech je nutn;f snímek z katastrální
mapy, ten,Vám ráda zhotovím na OÚ, pokud p ijdr:te v ri edních hodinách.
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Vzhledem k tomu, že pracovníc,i Povodí Moravy mají k potoku neomezen , p ístup a
podle instalovanl ch potrubí jedrroduše zjistí, kdo vodou z potoka za|évá, doporučuji
neotálet a podáním žádosti,

Dana Šmídová, starostka

Kuličkiódo 2OO7

Kuličkiódo letos proběhlo opět za velkého zójmu dětí, ale i

dospěl ch. Letos se poprvé p ihlósili i soutěžící z ad bobiček o nokonec
jedno znich, paní Krčkovó, strčilo všechny do kopsy o vyhrólo moc dobré
uzené. P íští rok očekáváme větší rjčast bobiček o dědečk , pro které
chystóme vlostní kategorie. Děti, které se z čosŤnily o nevyhrály, dostoly
diplom o mqly ddrek. Vyherci dostali dorf o děti na stupních víŤěz
hodnotnou cenu. Všichni děkují Šimonkovi o Adómkovi Kvosničkov,m. kŤe í
vyhróli kožd svoji kategorii, že se o jeden dort rozdělili s ostotními.
Děkujeme, byl moc dobr, . Děkujeme toké všem dobrovolník m, kte í nóm

s p íprovou o pr během kuliiíkíddy pomóhali.

Zveme všechny déti, ale i jejich rodiče o prorodiče na další
DYNOVE ODPOLEDNE,

kterése uskuteč ní v zá í. Letos plónujeme zahrót si ,,ČLOVĚČE
NEZLOB 5E!" no celém tanečním porketu o samoz ejmě vyhodnoŤit

,,NEJ D ŇĚ" o to opět ve dvou kaŤegoriích. Bllžší ínformace
naleznete nq plokótcích o no webovych strónkóch obce

www,kobyln tce.cz.



Zjistilijsem po uzávěrce, proto p idáváme bez čísla stránek

Městsk ad Šhpanice o_znamuje, že

dnem 1. června 2007 rozši uie ri ední hodinv u někteďch o epážek takto:

oUeansrc pnnmzv. ces

úŘnagÝí ruDrÝy

Zjistilijsem po uzávěrce, proto p idáváme bez čísla stránek

Toto opaťení platí jak na pracovišti Bmo, opuštěná9/2,tak i na pracovišti
Slapanice, Masarykovo nám. l00/7,nab vá ričinnosti dnem l. čérvna2007 a
bude platit do odvolání.

]l p_isv_akatas u_rremalriío íí reist íkv trest . legalffi
viďinaefu_qvěiování_li tin

Provoz zemědělsloích strojťr na pozemních komunikacích

pokud vlastníte mal zemědělsh-i sfuoj, kíer m obdětáváte zahradu a p ípadně
pole v okolí obce, občas poťebujete pro p ejetí z bydliště na pole a zpět nebo
p evezení nákladu použít pozemní komunikaci a okamžitě mriiete b t
v problému. podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích mohou na silnice pouze silniční vozidla ke kter m ize do|ožit
techniclq prrikaz a mají p idělenu registrační značku. Těmto požadavkrlm tato
malá mechanizace nevyhovuje, proto je nutné vy ídit povolení zvláštrrího
užívanl komunikace na odboru dopravy městského ri adu Šlapanice. Jak na to?
upozorňuji, že nelze vydat povolení pro vozidla vyrobená svépomocí, tw. ,,Ia
koleně", doma vdílně, ani kdyby byl qfrobce sebešikovnějš1. Tam by b}lo
potom nutno absolvovatjakési homologační lzení, kteréje popsáno v zákoně č.
56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. A to
užje plně o něčem jiném.
u strojri vyroben ch prrimyslově a zakoupen; ch v obchodě vyplníte žád,ost,
která je k dispozici v kancelá i oú robylnice nebo na webo,v.-ích stránkách
obce.. V3ádosti doplní svrij souhlas správce komunikace (obeó nebo SÚS),policie cR-dopravní inspektorát (por. ing, Čuma) a technik registru vozidel
městského ri adu slapanice. k tomu p iložíte jednoduchou mapku s vyznačením
!asy, kudy pot ebujete projíždět a technickou dokumentaci p ípadně návod
k použití stroje-musí znějb tpatrné ojalc stroj sejedná.
po doložení těchto dokladri vydá odbor dopravy časově omezené povolení
kzvláštnímu užívání silnice. Za povoleni na 1 rok se platí 1.000,- Řč, na 6

Těrjr,i 500,- Kč a za jednorázové povolení na l0 dnri ]o0,- re. P i jízdě po
silnici musíte mít u sebe vždy toto povolení i mapku s vymačením iovotene
trasy a tyto p edložit p i kontrole policii.
po,stup je sice složit, , ale pokud si povolení vy ídíte, vyhnete se nebezpečí
pokut, odebrání bodri nebo odebrání idičského prrikazu.
Dosud není situace riplně jasná u větších dvouos;ich traktoru starší v]íroby, Tam
se, prosím, informujte na odboru dopravy městského ri adu ŠIapanicó, kd'e vám
sdělí, jak postupovat v těchto p ípadech

Dana Šmídová

PonděIí
Úteryi
Sťeda
čwrtet
Pátek

8,00 h- 17,00h
8,00h-l3,00h
8,00h_17,00h
8,00h_12,00h
píepéůlry pro ve ejnost uzaťeny

I

l

Pondělí
Ut..Y
Sťeda
čtvrtek
Pátek

6uďe pror.láftrn v těcfrto eďnícfr froďiruicfr

Řranrí roatw

8,00h_l7,00h
8,00 h_ l1.00 h 12,00 - 15,00 h
8,00h-17,00h
8,00h_ 11,00h 12,00 - 14,00h
8,00 h_ 11,00 h 12,00 - 13,00 h

Platí pro pracoviště Šhpanice, Masarykovo nám. 100/7
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foŤogrofie z kuličkiódy 2007
siupně vítězů

Na obecním adu pracují 2 zaměstnankyně: Marie Ustohalová a Katarínat
Benešová, které mají rozděleny kompetence takto:
Marie Ustohalová zpracovává kompletně četnictví celé obce. Kromě tohcr

také vybírá a vymáhá místní poplatky er

nájemné, vede evidenci h bitova, hlásí i

posílá e-mailem zprávy obecníhcl
rozhlasu, provádí ově ování podpisťr ar

kopií listin. Marie Ustohalová pracuje ner

pln vazek, takže je možné ji zastihnout
na OU v každy ední den .

Katarína Benešová zpracovává došlou i odeslanou poštu, má na starosti
evidenci obyvatel,vy izuje kolaudacel
kanalizačních p ípojek, po izuje zápisy
ze schťrzí rady a zasedáni
zastupitelstva obce, má na starosti
odpadové hospodá ství, ední desku,
obecní v věsky, webové stránky obce
a hlásí zprávy obecního rozhlasu.
Katarína Benešová pracuje na
poloviční uvazek, na OÚ neblivá
v pondělí odpoledne. Proto Vás
žádám, abyste s žádostmi, které se

t kajíjejích kompetencí p icházeli pokud možno v pondělí dopoledne nebo ve
st edu po celé ední hodiny. Samoz ejmě, že budete v r] edních hodinách
obslouženi s každl m podáním, které p inesete a bude Vám vždy podána
informace, jak bude vy izování pokračovat dále.
Zaměstnankyně Vám poradí a podle sv ch možností pomohou kten koli den,
p esto se p imlouvám, abyste vy izování sv ch záležitostí soust edili na

ední dny, pokud se nejedná o akutní p ípad nebo nejste p edem dohodnuti
na konkrétní hodině v jin den, pracovnice mají často rozdělanou jinou práci
a po p erušení se na ni opět těžko soust ed'ují. Jistě nelze vždy dodržel:

ední hodiny a my to chápeme, ale pokud se pro vy ízení jednoduché věci
zastavív pátek v poledne maminka, která denně chodí s dítětem i pro dítě do
mate ské školy nebo v riten po ránu čipernli dťrchodce či drichodkyně, svědčí
to o jisté neznalosti. proto vás za zaměstnankyně prosím o ohleduplnost:
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chod'te v u ední době a dop ejte jim, ať se Vám mohou věnovat s radostí a
ochotou,
Telefonní číslo, na kterém si m žete dohodnout pro jednání jin termín, než
jsou rj ední hodiny, v p ípadě, že Vám rj ední hodiny nevyhovují je
544 228 383.

Děkujiza PochoPen'' 
o"n" šmídová, starostka

HŘBITov
Protože se v poslední době částečně změnil zpťrsob evidence

poh ben ch na kobylnickém h bitově, současně se změnil provozovatel
h bitova, bude jistě dob e popsat, jaká pravidla ve vztahu ke h bitovu pro
nás všechny platí:
Každy, kdo má zájem, mriže si pronajrnout hrobové místo. Nájemní smlouva
seuzavirá na dobu 10ti tet, p ičemž pomník i obruba jsou majetkem nájemce,

obec je vlastníkem pozemku na h bitově. Nájemné bylo radou obce

stanoveno na 520,- Kč pro jednohrob, 800,- Kč pro dvojhrob a 1.080,- Kč pro
trojhrob vždy na 10 let. Dále je možné si pronajmout menší urnovy hrob za
cenu 400,- Kč na 10 let.
Obecní ri ad eviduje poh bené v jednotliv ch hrobech tak, aby nedošlo
k poh bení na stejné místo a do stejné hloubky pŤed uplynutím tlecí doby,
která je u nás stanovena na ],0 let.
Tím se dostávám k tomu, cobyvá pro každého znás těžk rm obdobím života,
p esto si myslím, že je dobré o tom něco vědět:
Pokud Vám zem e v rodině někdo blizky a začnete vyŤizovat poh bení do
země, je nutné kontaktovat poh ební službu a současně navštívit obecní ad,

pro zjištění, za jak ch podmínek je možné na konkrétním hrobovém místě
poh bívat. Po konzultaci s paní Ustohalovou obdržíte poťvrzer pro poh ební
službu, která následně vykope hrob a zajistí vše pot ebné podle Vaší
objednávky. Abychom p edešli možn m omylrim a z toho plynoucím
problémrim, platí pravidlo, žebez potvrzení o možnosti poh bení není možné
vykopat hrob. Správcovství na našem h bitově vykonává na základě smlouvy
s obcí firma: Poh ební služba Šlapanice, Radim Burian, Nádražní 7, íedn1
hodiny Po-Pá 8,00-16,00 hod., telefonní spojení 544210161 nebo non-stop tel.

774 606 628 p.Batva.
Pokuc{ byste rádi, aby Vám poh eb zajistila jiná poh ební služba, je toto

samoz ejmě možné. Na h bitově se však mriže pohybovat pouze po dohodě
s panem Radimem Burianem. Nehrozí žádrré nebezpečí nesouhlasu nebo
zii,senych nákladri za pohŤeb. Avšak jako správce h bitova musí b t o

poh bu informován.
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Dalším p áním m ,žeb tt zpopelnění. Pokud chcete na kobylnickém h bitově
uložit urnu s popelem zem elého, je i toto možné pouze po ohlášení nil
obecním ri adu. Do h bitovní evidence pot ebujeme zanéstdata o zem elém ir
poznačit i místo, kam konkréťně je urna uložena.
V ob adní síni je možné uspo ádat poslední rozloučení p ed uložením do
země a p ípadně i p ed zpopelněním v krematoriu. Pronájem ob adní síně
stojí 200,- Kč a platí se na obecním ri adu. Zde je možné také bezplatrě
objednat vyhlášení rimrtí a poh bu v obecním rozhlase a p ípadné
poděkování za ričast na smutečním ob adu.
Vě íme, že se všichni uživatelé i návštěvníci budou ídit těmito pokyny. Toto
opat ení je nubré zvláště proto, že v současné době jž nemá náš h bitov onu
,,dobtou duši" v osobě paní Marie Vymazalové, která o všem věděla a
dokázala poradit p i poh bu i v dalších záležitostech. Ze zdravoír:tlch drivodťr
věnuje h bitovu mnohem méně času (ale p esto ji tam často uvidíte). Ani Ing.
Bohuslav Šmid, kterY po dlouhá leta vedl evid,enci, se tomu jž nemriže
věnovat. P esto je nubré na jejich práci navázat, aby vevidenci nebyla
píetržka nebo nepo ádek a p edešlo se omylrim s hrobem, kter je vykopan l
na nesprávném místě. Děkujeme za pochopení a rádi zodpovíme p ípadní:
dotazy.

Marie Ustohalová, Dana Šmídová, Stanislav Dolansk

PODĚKOVÁNÍ

Na tomto místě bych ráda poděkovala par Marii Vymaza|ové a
panu ing. Bohuslavu Šmidovi za jejichdlouholetorrpéči o kobylrrick h bitov,
za hodiny obětavé práce p i zvelebování h bitova, píi ,idržbě, riklidu,
opravách i p i vedení evidence. Jejich zásluhou je náš h bitov vy}rlášen po
širokém okolí svou tipravou a pěkn m vzhledem a pro nás tím nastavili
vysokou laťku pro další péči. Také evidence je vedená pečlivě a spolehlivě.
Díky jejich pečliv m záznamtlm, v ní nechybí žádnéndaje.

lng. Dana Šmídová, starostka
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obecní rozhlas

V letošním roce bude zahájena rekonstrukce obecniho rozhlasu. Vzhledem
ktomu,že doposud není jasné, kolik peněz zobdržené dotace budeme moci uvolnit
pro obecní rozhlas, odsouhlasili jsme prozatím l. etapu. Ta spočívá ve v měně
st edny a umístění l rozhlasového hnízda. Cel stávající systém bude nadále

napojen na novou rist ednu a fungovat jako doposud a podle finančních možností
obce se budou stávající ampliony nahrazovat nov mi ,,hnízdy", obsahujícími vždy 2-
4 ampliony. Tím by se měla zlepšit slyšitelnost po celé obci.
Další možností bude zakoupení domácího p ijímače, kter bude mít vestavěno i
p ehrávání hlášen ch zpráv. Toho, kdo si zakoupí tento p ijímač již nebudou rušit
projždějící auta, ani se mu nestane, že p eslechne hlášení, protože p ijímače budou
osazeny zázramníkem, kten_f umožní p ehrát poslední hlášení. Cena tohoto p ijímače
bude vyšší než bylo avizovítno v posledních listech právě díky tomu, že p ijímače bez
zántam\íI<v firma již nedodává. Cena za 1 kus bude asi 2.100,- Kč. Firma
Empemont, která bude dodavatelem, zájemc m zdarma zapt|či tyto p ijímače, aby
měl každ možnost vyzkoušet kvalitu p íjmu právě ve sv ch podmínkách. Podle
kvality p íjmu se mriže roáodnout, jestli je pro něj zakoupení p ijímače vhodné.
Objednávky budou p ijímány na obecním ri adu a po instalaci rist edny budou
zkušební kusy p edávány také prost ednictvím obecního ri adu. Pokud budete mít
zájem, budete si moci p ístroj od Empemontu zakoupit, Swj zájem o zaprijčení
domácího p ijímače hlášení mrižete již nyní nahlásit na obecním ri adu. Jakmile bude
v provozu nová rist edna budete informováni p ípadně Vám p ímo doručime zkušební
p ístroj.

pŘnopoxr,ÁoaNB AKcE KULTURNí rovrrsn

16.6.2007
zái
íjen

10. tL.2007
11.11.2007
prosinec
leden 2008

2. Kobylnická olympiáda
D ňové odpoledne a hra ,,Člověče, nezlob se!"
DRAKIADA
Babské hody
Světluškov prrivod na Martina
Mikulášské odpoledne
Obecní ples

Více informací o akcích se dozvíte vždy z plakátkri na nástěnce u hasičky,
na obchodě, OU nebo www.kobylnice.cz

Těšíme se na setkání na všeqh akcích, které jsou pro vás kulturní komisí
p ipraveny.

l2
kullurní komise p i rodě obce kobylniceve spolupróci s míslní TJ sokol

po ódó v sobotu 1ó. červno 2007

2. DĚTsKÉ oLyMplJsKÉ HRy

Akce proběhne v porku p ed sokolovnou v kobylnících. Dětive věku 3
- 15let se mohou prihlósií ve dnech ll. - 13. červno vZŠ v Proci, vZŠ
v Kobylnicích. nebo u p. Petro Beneše, Kobylnice, No nóvsi245, kde se
mohou hlósit i děli novštěvující jiné zóklodní školy. stortovné 3o,- kč je
možno uhrodit těsně pred zočótkem olympiódy v porku.
účostníci budou rozděleni do číy věkov, ch'koiegorií o mohou b, t
p ihlóšení do kterékoliv z těchto disciplín: běh 90 m, běh 900 m
(mlodším dětem trotě zkróííme), hod do dólky, skok dolek, , sí elbo ze
vzduchovky o miniturnoj v koponé. pro děti do t í let bude od 'lo hod.
p iproven zóbovn, progrom (odróželo/Ťrojkolku s sebou). No všechny
zóvodníky čekojí odměny o občerslvení zdormo.
učost no okci je no vlostní nebezpečí, p ítomnost zdrovolníko bude
zojištěno, Po odolelé sivyhrozují možnost orgonizočních změn,

P edpoklódon, progrom:
8,00 - 9,00 .......prezentoce zóvodníkŮ
9.00 .,..,...,.........slovnoslní zohójení
9,00 - l0.00 .,... běh 90 m (45 m), vyhlóšenív, sledkŮ
l0.00 - l 1.00 ,...běh 900 m (ó00 m, 3O0 m), vyhlóšení v, sledkrj
l l .00 - 'l2.30 ....hod do dólky, skok dolek, , vyhlóšení v, sledkŮ
9.00 - l2.30 ......st elbo, vyhlóšenív, sledkŮ
1 2.00 - l 3.00 .,..občerstvení
l3.00 - l4.00 ....miniturnoj v koponé
l 4.30 ........,......,.slovnostní ukončení olympiódy

Srdečně zvou po odoielé
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květinářství prace
Na Návsi

Vás zve do své prodejny
KVET|N

ror vÁnn NneízíMe:KvĚTlNy ŘeznruÉ
nrĚlny HRrurovÉ
KERAMlKA
svíčxy
posrŘlry,HNoJlVA
sEMENA,sugsrMry
.lnnruí SADBA
vÝnogn suurrčruí vnzsy

oÁl r c H ovATE..,Pru §t'Á?Ku-'o
P RAcoVN Í oo an: útený_pátek- 1 4.0a-17. 00 h od insobota -8.00-12.00 hodin
Rádivyhovíme iv jiném čase po tel.domIuvě.

te1-607 958 638
-544244025

Těšíme se na vaši návštěvu

*"u,,. !'ů|?? i,Yfl lišir,..."
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