
KOBYLNICKE
,rilotÁzí čqvwffi,I!ýĚ č. 3/2N7

;i" ft il:{ 
ryK"":"*& Jt,",LTSTY

Základní a mateřská škola Kobylnice
Nejste to právě vy?
Školní kuchyně
Veněení psů, 2. Dětská olympiáda
Klub maminek v Kobylňicích
Česká školní inspekce v kobylnické mateřské školce
Rekonstrukce rozvodů nízkého napětí E-ON
Víceúčelové hřiště Kobylnice
Sbor dobrovolných hasičů

llformace obce, akce kulturní komise, Cvičení v roce 2007/08
červenec, srpen, září



l

zÁKLADnl šxolA a MATEŘsKÁ šxoln
KoBYLNlcE

Ráda bych vám p iblížila více naši školu.

od 1.1.2003jsme se stali p íspěvkovou organizací a základní škola byla spojena s
mateŤskou školou pod jedno editelství. celá budova je po celkové iekonstrukci,
všechny t ídy a herny jsou vybaveny nov,-fm v škově staviteln:ím nábytkem.
Neustále se snažíme doplňovat školu i školku nov mi pomrickami a irračkami.

zál<ladní škola
Mgr. Martišková Ilona - editelka,2. ročník
Mgr. Kvasničková lvana - ťídní učitelka S.ročník
Mgr, Nováková Lenka - t ídní učitelka 4.ročník
Dolanská Judita - školnice- domovnice

v současnosti máme u nás druh , ětvrť a pát ročník. ostatní ročníky (první a
t etí) jsou v ZŠ a MŠ Prace.

se sousední školou spolupracujeme velmi zce: setkáváme se během školního
roku,_radíme si p i p echodu dětí zjedné školy do druhé, organizujeme návštěvu
p edškolákri v prvním roěníku, míváme sch zku rodič pro predskoiáky, společně
navštěwjeme divadla a koncer i, po ádáme den otev en;ích dve í, domlouvali
jsme návaznost nového školního programu.

v základní škole učí t i kvalifikované učitelky, asistent pedagoga, ve školní
družině od letošniho roku bude kvalifikovan vychovatel.

Vyuěování začiná7,50 hod, vstup do budovyje 7l0 hod. Po skončení v uky děti
p echází do školní družiny.

Nabízíme dětem každoročně rrizné kroužky (hudební, sportovní, počítačov ,
šikovné ruce,..), jsou otevírány podle zájmu dětí. V letošnímtkolním roce 2007/08
je opět nabídneme dětem. Rodiče budou včas informováni během prvních 14 dní v
zá í formou letáčkri.
Během v uky a o p estávkách mají děti voln p ístup k počítač m, které jsou
p ipojeny na internet. Jsou umístěny v každé t ídě i vetkolfu aruzine. u škoiy se
nachází školní dvrir a zahrada, Tyto prostory využíváme na pohybové aktiviiy o
p estávkách, Škohí družina a maté ská škola je využívána pobyt venku.

od loňského školního roku začínáme postupně pracovat podle školního
vzdělávacího programu ,,Tvo ivá škola pro život". Tento program klade d raz na
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činnosti, které umožňují žákovi hledat, ptát se, projevovat své vlastní názory,
objevovat, tvo it. Je založen na komunikaci a spolupráci mezi žáky i mezi žáky'a
učitelem. Děti pracují sq m tempem, činnosti mají klidn p.,iuoh, děti mají
dostatečn prostor pro pochopení učiva. v rámci voln clr hodin, nabízíme
angličtinu od 2. ročníku. Navazujeme na rn uku angličtiny v l. ročníku v praci.

Absolventi školy (žáci odchéaejíci z 5. ročníku) jsou na sťedních školách rispěšní.podle dostupn ch informací nemají naši žáci problémy s adaptací ani na gymniáziu,
ani na ákladních školách, kam odcházejí. veškeré p echody a návaznost učiva
konzultují obě paní učitelky s p íslušn mi učitelkami i ostatnióh stol.

Zahájili jsme projektové vyučování. Loňsk rok proběhl projekt,,Napoleon.., letos
,,Pátníme po Heleně Zmatlíkové" a dlouhodobější projeki,,Indiáni.' (viz. p íspěvek
Naše indiánské putování). posledníjmenovan; se setkal s největším ohlaiernjak u
dětí, tak u učitelri. Do projektri budeme začleňovat i MŠ.

ve sále větší mí e se škola otevirá rodičrim. organizujeme dny otev en ch dve í,
nYr_tury, vystoupení, letos poprvé spaní ve škole. Po ádáme l5ílet , některé
společně pro děti a rodiče.
postupně jsem zavedli vydávání školního časopisu. od zá i budou fungovat
webové stránky, na kter ch budou p ístupny véškeré informace o zákl{dni i
mate ské škole.

škotní družina

vychovatel Mgr. Aleš Alberti

školní družina tvo í ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi v,-íukou ve
škole a v,y'chovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního v}učování,
má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním poitanirn 1é
zabezpeěení zájmové ěinnosti, odpočinku a rekreáce žákri, částeěng také dohledu
nad žáky.

o zaíazeni dětí do školní družiny rozhoduje editelka školy. zapobyt v družiněje
vybírán poplatek 70 kč. omluvu nep ítomnosti v družině, óa"nyity ia docházky a
,py.l9b odchodu áka jsou uvedeny na zápisním lístku a -uri tYt vždy sdělóny
rodiči písemně.

Plovoz ranní družinyje od 7,00 - 7,30 hod, odpolední po skončení vyučování do
16,00 hod.
O naši družinu je vel zájem,každym rokem máme plno dětí.
Děti se ričastní akcí konan;fch školou a naopak.



Mate sl(lá škola

Georgiadisová Jana - vedoucí učitelka MŠ
Vágnerová Ivana - učitelka MŠ
Langhammerová Věra - školnice- domovnice

Mate ská škola je z ízena s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6"30
- 16,00 hod. P edškolní vzdělávání probíhá podle stanoveného denního režimu,
kter je lyvěšen ve škole a bude zp ístupněn ná webov ch stránkách školy.

Ypfu_za p edškolní vzdělávání je 250,J měsíc, qiše riplaty u dítěte, jemuž je
docháaka omezena na 4 hodiny, činí 170,-. Vzdělávání je'p- aeti, nerelsou tzu.
,,p edškoláky",bezplatné. Úplata je splatná do l5. dne tatenaarnino měsíce.

Naše mate ská škola se snaží a bude se snažit vytvá et dětem takové prost edí, ve
kterém se budou cítit bezpečně, kde budou reslektovány a kde se budou vyvíjet
zcela p irozeně. Naším cílem je rozvoj osobnosii ditete prožitkov mi činnostmi s
respektováním jeho individuálních pot eb, rozvoj pohybov mi aŘlvitami a hrou.
Dovéqí ,dítě na konci jeho p edškolního obdobi k tómu,'aby v rozsahu sv,.fch
osobních p edpokladri získalo szickou i sociální amostatnost, základy pro zdravé
sebevědomí, schopnost blit samo sebou a zároveň se p izprisobit okolí.' '

].raš9 MŠ má jednu t ídu. Celá je po rekonstrukci a plně
hygienick; m p edpisrim. lJčí zde dvě plně kvalifikóvané
nastupuje nová vedoucí paní učitelka.
Děti se budou vzdělávat podle nového školního vzdělávacího programu
,,Pohádkov , svět". Na náš :kolní vzdělávací program navazují i školní programy
základních škol vpraci a kobylnicích. snahou je vytvo ii radostné pracovní
prost edí pro děti. pohádkové bytosti je budou provážet cel; m školním rokem.
Rodiče se s tímto školním programem mohou seznámit nu trídní sch zce a na
webu_ Děti by si měly osvojit základní pravidla chování, základní životní hodnoty
a dobré mezilidské vztahy. vytvá íme p edpoklady pro to, aby dítě dob e
pokračovalo ve vzdělávání na 1. stupni základní školy. rlánujeme začIenit v,.Íuku
anglického jazyka v mate ské škole.

Nq zóvěr vzkaz pro děti:
vykročte provou nohou do nového školního roku, školo

jebez vós smutnd, tichó opuštěnó.
Učte.se, čtěte, zpívejŤe, tanČete, sportujte, hrojte hry,
vyróbějŤe, surfujte nq internetu, posíle.|te 5M5kv o
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nekoukejte po ád na televizi, to není k niČemu. Mluvte o
všem, co Vós zqjímó, co Vós těší, co Vós trópí s Vqšimi
rodičí, komqródy q učitelí. Hodněštěstí p eje

sKoLA

Telefony : editelna
MŠ

544 244 827
544 244 907

vyhovuje současn; m
učitelky. Od 3. 9.

školníkuchyně 544244908
email zs.kobylnic e @atlas.cz
www.zskobylnice.euweb.cz

Ilona Martišková, editelka
zšauš

Naše indiánské putování

p ed dvěma měsíci se naše škola proměnila v indiánskou osadu. Není to jen tak
obyčejná osada, žijí zde t i kmeny, které mají své náčelníky a udatné bojóvníky.
Během této doby ukázali svoji odvahu, statečnost a zručnost.

Nejprve vše začalo tím, že jsme si všichni dali indiánská jména. I(ažd dostal
jméno podle toho, v čem vyniká a co se mu líbí. Dalším našim rlkolem bylo
seznámit se s životem a zvyky opravdoqich indiánri. Naši náčelníci nám četli
indiánské p íběhy a vedli nás k plnění indiánskl ch rikolri. každ; kmen si vytvo il
mapu svého rizemí, osady a okolí. Nejkrásnější mapu, která visí ve vchodu našeho
školního tee-pee, vytvo il náš nejstarší kmen. Následujícím rikolem byla qiroba
vlastního tee-pee s indiánsk mi znaky a omamenty. Dále jsme se zab; vali v}robou
totemu a náš nejstarší a nejzkušenější kmen si troufrrul vyrobit velk; vy ezávan;i
d evěn totem. Zábavn m rikolem byla v roba indiánské čelenky s praqimi pery,
lapače sn a barvení indiánského trička, za všechny rikoly jsme dostávali malé
obrázky a korálky. Nejnáročnějším rikolem byla indiánská stezka. konala se venku
vp írodě, kde jsme vmal ch skupinkách měli projít tra u, na které byly r zné
rikoly, poznávání indiánského písma a opékání špekáčkri zbizona, Naši náčelníci
nás také zavedli na návštěvu k našim rud m bratrťrm. Byl to náš deštirn v}let.

Naši nadaní indiáni a indiánky s básnick;fm st evem se pokusili o vlastní tvorbu
básní a p íběhri . Nejvíce jsme se těšili na závěr našeho putování s Indiány, protože
jsme strávili celou noc v našem školním tee-pee a podnikli dobrodružnou stezku
odvahy. Moc se nám to vše líbilo a doufáme, že p íští rok bude něco podobného.

posílejte SMSky
Indiáni ze ZŠ Kobylnice



5

NEJSTE TO PRÁVĚ VYr
Tímto p íspěvkem reaguji na množící se stížnosti občan .
Je to už dávno, co lidé p estali sbírat plody divoce rostoucích rost|in a začali

obdělávat vym; cené kousky krajiny. Položili tak základ dnešním polím a
zahradám. Byla to práce náročná, hlavně díky primitivním nástrojrim. Dnešní
nástroje nám tuto práci bezesporu velice ulehčují. o to smutnějšije,že i obyčejné
sekání trávy je pro některé z nás problém. Žijeme v jednadvacátém století.
Vyměnili jsme vola a pluh za traktot, kosu za sekačku na trávu. Zahrady jsme
proměnili v místa klidu a odpočinku, pěstujeme si zeleninu, ovoce, květiny. Obojí
stojí čas a risilí, ale q sledek potěšíjak nás, tak i oko našich sousedri. co ale dělat v
p ípadě, že zahradu či pole po nějakou dobu nevyužíváme? D íve se nepot ebné
pozemky nechaly ležet ladem a časem splynuly s okolní p írodou. Ale s čím má
splynout takov ladem nechan pozemek dnes? S udržovan; mi poli a zahradami
kolem? Tady bude problém. P esněji dva. První je estetick dojem. Pohled na
zahradu zarostlou plevelem a k ovím není zrovna p íjemn . Druh; m, závažnějším
problémem, jsou semínka trav, jež se z nich po dozrání uvolňují a ší í se vzduchem
do sousedních zahrad,jejichž majitele nemile p ekvapují, Řešení je p itom docela
jednoduché. odpustit si fotbalov zápas nebo televizrrí seriá]^, vzit sekačku a hávu
na nevyužívaném pozemku posekat.
Ale proč, když neexistuje žádné na ízení, které by toto ukládalo? Nejprve jsem
mys|ela, že by snad stačil strach z toho,,co eknou lidi", ale to asi není dostatečn;f
hnací motor. všem h íšníkrim chci íct toto: Jsme si moc dob e vědomi, jakou
cestu jsme urazili od dob, kdy jsme orali pole pluhem, do dnešních dn a jsme na
to právem hrdí. co by nás ale mělo trápit je to, že i naše lhostejnost urazila vel i
kus cesty nespnívn m směrem.
Zamyslete se p i čtení tohoto článku, zda to nejste právě W, kte í máte na
zahrádce semenící se plevel po kolena, skládku nepot ebného haraburdí nebo
hromadu páchnoucího hnoje. pokud zjistíte, že jste to právě vy, tak si uvědomte,
že většina občanri je po ádn ch, o svoji zahrádku či pole pečuje a bohužel lcvrili
vašemu nepo ádku jim tato péč.e dá mnohem více námahy a zabere mnohonásobně
více času. A Už s TíM KoNEČNĚ NĚco DĚLEJTEI

Iveta ustohalová

Šxolttí KUCHYNĚ - z pohledu zaměstnancťJ:
J_,aK.y",zn jKáií,deln"Lěe"k

Skladba jídel naší školní kuchyně se ídí zákonitostmi a pot ebami
dětí v mate ské škole. Děti v tomto období intenzívně rostou, proto
pot ebují dostatek vápníku a kvalitních bílkovin. Dítě není ,,mal
dospěl " a proto nároky na skladbu potravy jsou odlišné od v živy
dospěl ch. Zvláštní pozornost je t eba klást na dostupnost kvalitních
bílkovin, i vhodné množství a skladbu tukťr a sacharidťl. Dťrležit je
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také p íjem ochrann ch látek - vitamínťr a minerál . Plnění
v živov ch norem pro školní stravování je sledováno měsíčně tzv.
spot ebním košem. Skutečná spot eba potravin se porovnává se
stanoven mi normativy. Spot eba potravin se vyjad uje v
procentech a má odpovídat měsíčnímu pr měru, s p ípustnou
tolerancí 25%o, s v jimkou tukťr, kde tato tolerance p ípustná není.
Sledované potraviny jsou: maso, ryby, mléko, mléčné v robky, tuky,
cukry, zelenina, ovoce, brambory a luštěniny. Tyto položky se musí
pravidelně objevit v patriěném množství v jídelníčku, aby strava byla
pestrá a vyvážená, Energetická hodnota denních dávek živin u
dítěte do 7 rokťt je 5800 - 6400 kJ.
V mate ské škole rozdělujeme jídlo do 4 denních dávek a sledujeme
pitn režim. Děti by měly vypít více než 1ltekutin za den ve formě
džusťt, šťávy, ěaje a mléěn ch nápojri. Mezi 9 - 10 hodinou je
p esnídávka, která je vydatnější než odpolední svaěina, protože
některé děti nesnídaly. Energetická hodnota je kolem 9O0 kJ, což je
15% denní dávky, Většinou dostávají pečivo s pomazánkou,
zeleninu a nápoj, 2x tl dně mléčné v robky ( jogurt, puding,
fuarohov krém). Kolem 10,45 hod. dostávají děti ovoce a pití. V
11,30 hod. je oběd, kten se skládá z polévky, hlavního jídla a
nápoje. Energetická hodnota je kolem 2500 kJ. Spot ební norma na
p ípravu jedné dětské porce pokrmu ( v syrovém stavu): maso - 50g;
filé - 60g; brambory - 200g; těstoviny, n že nebo luštěniny - 55Ó;
zelenina - 80g. Ve 14,30 hod. je odpolední svačina, Její energetická
hodnota ěinní kolem 600kJ, což je í0% denní dávky. Většinou zde
zarazujeme racionální u, živu - můslí tyěinky, racio chlebíčky, které
jsou zdrojem vitamínťl, minerálťr a důležité vlákniny,
podobně tvo íme jídelníěek i pro starší děti s tím rozdílem, že starší
děti si mohou odebírat oběd a množství surovin se liší podle
energetické a vyživné spot eby p edepsané pro urěit věk. Od
začátku nového školního roku zavádíme také možnost, aby si školní
děti odebíraly p esnídávky, které jim budou vydávány ve škole.
V p ípadě zájmu je nutné, aby bylo dítě k odběru p esnídávky
p ihlášeno.
P i v běru jídel zvláště obědťr je nutné prihlédnout i k druhu tepelné
pravy. Nejvhodnější tepelnou rlpravou pro děti je va ení, pak

dušení a pečení, Nejoblíbenější, ale zároveň nejnezdravější úpravou
je smažení. Pro jeho nezdravost a velkou spot ebu tuk , se snažíme
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tato jídla omezovat, Dále musíme brát z etel na ceny surovin a
využíváme sezónních slev nap . ovoce a zeleniny.
Závěrem bych chtěla podotknout, že se snažíme dělat maximum pro
p ípravu chutn ch a kvalitních jídel, která jsou nejen zdravá, ale i

uyživná.,
SKOLN! KUCHYNE- co by mělivědět rodiče:
Organizace škol ního stravován í
Pokud chtějí rodiče, aby se jejich dítě stravovalo v naší školní
kuchyni, mohou je p ihlásit ke stravování na začátku nebo v prťrběhu
školního roku. Stravné se platí v termínu, kten se rodiče dozvi ze
školních nástěnek většinou na začátku měsíce.

p esnídávku a to za cenu,.7-10
let: 6 Kč, 11-15let:7 Kč.

Pokud dítě onemocní, mají rodiče možnost ještě první den nemoci
odebrat oběd do p inesen ch nádob. Pro děti z MŠ se vydávají
obědy 6eťi 1'í-12 hodinou ve školní kuchyni (vchod ze dvora), pro
děti ze ZŠ mezi 12,20 - 13,00 ve v dejně školní jídelny. Na další
dny je nutné oběd odhlásit. Pokud je dítě cel t den nemocné, je
v pondělí automaticky zapsáno na stravu, pokud nebude chodit ani
následující t den, odhlaste ho v pátek na další t den nebo
si v pondělí oběd odeberte,
Odhlášky a p ihlášky pro následující den bereme od 7,00 do
14,00 hod p edchozího dne.
Na podzimní, jarní a velikonoční prázdniny odhlašujte, prosím,
děti1 t den p ed začátkem prázdnin.
V MS je sešit, do kterého se zapisují odhlášky ze stravy, odhlásit je
možné také telefonicky na tel. č. 544 244 908.
Děti z mate ské školy odebírají ta jídla, v prťrběhu kten ch jsou ve
školce p ítomny, to znamená pokud odchází p ed obědem,
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neodebírají oběd, pokud odchází po obědě, neodebírají odpolední
svaěinku. záleží pouze na vťrli rodiěů, kte í mohou své děti p ihlásit
na stravování podle sv ch možností a zájmu. p ihlášená jídla potom
zaplatí a odebírají, ale naopak, pokud dítě odchází p ed obédem,
musí pro ně rodiěe včas p ijít, aby dítě nesedělo v šatně v prťrběhu
oběda.
Šxot-ttÍKUcHyNĚ - nejen pro školáky:
už několik let mají možnost stravovat se ve školní kuchyni i zájemci
z ad kobylnick ch obyvatel a pravidelně tuto možnost využívá asi
10 zájemc .

Pokud mají zájem, musí se p ihlásit u vedoucí stravování a
samoz ejmě zaplatit stravné. To činí 40,- Kč za 1 oběd. Denně mezi
11,00 a 11,15 hodinou si vyzvednou ve školní kuchyni oběd a
současně prinesou p epravní nádoby pro príští den. Nádoby musí
b t podepsané a čistě vymyté, aby nedocházelo ke vzniku
hygienick chzávad.
pro dospělé va íme ve školní kuchyni samoz ejmě větší porce. kdo
to vyzkoušel ví, že obědy nejsou velikosti 2OOgramov ch porcí
z lepších restaurací, ale pro běžné, levné a velice chutné
naobědvání staóí, z dťrvodů racionálnív živy dětí nejsou porce p íliš
ko eněné a i to mťrže b t pro mnohé z nás v hodou. pro ilustraci
uvádím spot ební normu pro v robu 1 porce oběda pro dospělé
(jedná se o suroviny vsyrovém stavu): maso 1009; filé - tbOg;
brambory 4509; těstoviny, n že nebo luštěniny - 80g; zelenina 1409.

S práním dobré chuti Věra Nohelová, vedoucí
školního stravování

A mal dovětek za _z izovatele Obec Kobylnice:
Šxou.tí KUcHyNĚ - trochu statistiky:
Škotni kuchyně má kapacitu 150 jíóel, p ed prázdninami se v ní
va ilo 28 porcí pro děti z mate ské školy, 50 porcí pro děti ze
základníškoly, 31 porcí do MŠ Prace, 11 porcí pro dospělé.
Má 3 zaměstnankyně:
vedoucí školní kuchyně je paní věra Nohelová, která současně
vydává obědy v základní škole, hlavní kucha ka paní Hana
Benešová a pomocná kucha ka paní Jana Hamerská. Všechny
pracují na zkráceny vazek, Jejich šikovné ruce dohromady uva í a

obědťt bvlv stanovenv takto:
Mate ská škola 3- 6 rokrj 7 rokrj
p esnídávka 5 kč 6Kč
oběd 13,50 Kč 16 Kč
svačina 5 Kč 5Kč
Celkem 23,50 Kč 27 Kě
Základníškola 7 -10
let

í1 - í5 let

oběd 16 Kč 17,50 Kč
Děti ze zs mohou letos odehírat
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vydají denně ctyhodn ch asi 120 obědrj, 28 p esnídávek a 25
odpoledních svačinek. Dětem nep etžitě dodávají čaj ijiné tekutiny,
aby byl dodržován pitnl režim a p itom opravdu va í zdravě,
racionálně a p edevším chutně.
pokud byste mělijakékoliv další dotazy ohledně školního stravování
p ípadně podněty pochvaly nebo i stížnosti, obracejte se, prosím, na
editelku základní školy a Mate ské školy kobylnice, jejíž součástíje
školní kuchyně, Mgr, llonu Martiškovou nebo p ímo na vedoucí
školního stravování věru Nohelovou.

Venčení ps

I u nás na vesnici se začínáme zab vat problémy, které se f kaly d íve jen měst.
Doby, kdy pejsci pobíhali jen po dvorcích a zahradách,jsou už dávno pryč. stále
více majitelri psri venčí své miláčky na ve ejn ch prostranstvích obce. Řada z nich
však zapomíná, že zodpovídaji za klid po nic h. Jedná se o povinnost zakotvenou
v 47 odst. l písmeno d) zákona é.200/1990 Sb. o p estupcích (znečistbvání
ve ejného prostranství). ve ejn m prostranstvím se dle 34 o obcích rozumí
všechny ulice, chodníky, ve ejná zeleň, parky a další prostory p ístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému lžívání.

Nejnavštěvovanějším prostranstvím uvnit naší obcejejistě park u sokolovny. A
už z drivodu, žB si zde hrají děti, doufáme, že zde majitelé své miláčky nevenčí
s rimyslem nechat je vykonat jejich pot ebu a následně po nich neuklidit,
samoz ejmě, že si majitel mriže svého pejska vzít na procházku všude tam, kde to
neni zakáaáno, Dnes mají p ístup i do většiny restaurací. co by si však měl
uvědomit, že venčit se má za urěit ch pravidel, a to buď s vodítkem, nebo
s náhubkem a mít psa stále pod kontrolou. Tak tomu určitě není u volně
pobíhajících psri v parku. Žádn majitel určitě nem že za svého psa dát ruku do
ohně.

Co se ť ká prostranství p ed našimi domy, je v naší vesnici dobr m zvykem, že
se o ně majitelé dom sami, většinou velmi dob e, starají. Nevíme ale, proč by
ještě měli p ed sv m domem uklízet exkrementy, které zde zanechánezodpovědn;
majitel pejska. ono je stejně nep íjemné musíte čistit zane áděnou obuv, nebo kolo
sekačky na tnivu. To se samoz ejmě t ká i ploch udržovan ch obecními
zaměstnanci. cílem venčení psri snad není ponechat hromádku na pozemku, o
kter sé stará někdo jin jenom proto, abych měl doma čisto!

Majitelé psri obdrželi p i placení poplatku zapsa, kter je mimochodem oproti
městu velice nízlc!, na zkoušku papírové sáčky s lopatičkou na psí exkementy,
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Osvědčené jsou i mikrotenové sáčky, kte4 mi lze psí exkrementy sebrat.
Každ majitel by měl mít p i každém venčení jednu z uveden; ch variant u sebe,
aby mohl po svém miláčkovi uklidit. Sáčky lze vyhazovat do popelnice. Snad se
dočkáme doby, kdy se majitelé psri budou stydět za to, že hromádky neuklízí a ne
naopak.

V adě měst už mají nainstalované speciální odpadkové koše na psí exkrementy,
Pokud se domníváte (majitelé psri), že by bylo vhodné umístit tyto koše i u nás,
vhod'te prosím lístek s náwhem lokality do schránky obecního ri adu. Náwhy se
budeme dále zabyvat.

Alena Ulbrichová za komisi životního prost edí a zemědělství

2. dětská olympiáda 2007

Letos v červnu, stejně jako loni, jsme pojali oslavu Dne dětí ve
sportovním duchu. organizačně jsme se drželi loňské olympiády, což se osvědčilo.
Většinu vybavení (startovní čís!a, stožár na vlajku, olympijskou vlajku, stupně
vítěz , transparenty START - CiL, praporky, odrazové prknó apod.) jŠme po ídili
již loni. ostatní věci jsme si vyprijčili od sokol , hasičri, ze základní školy, od
skupiny FLASH a dalších kamarád a známych.

Up ímně děkuji všem, kte í se jaktoli podíleli na organizaci tohoto
sportovního dne pro naše nejmladší spoluobčany. vě ím, že si děti sportovní
soutěže užily, zejména pokud získaly některou ze šedesáti medailí.

Závěrem chci poprosit rodiče a prarodiče, aby p íští rok sledovali hlášení
v mísfirím rozhlase, plakáty na obvykl ch místech, webové stránky obce, nebo
Kobylnické listy, kde se včas dozví kdy, kde a jak p ihlásit děti do soutěží,
abychom mohli v klidu rozdělit ávodníky do věkov ch kategorií, rozepsat do
zvolen ch disciplín a zajistit občerstvení a věcné odměny.

Sportu zdar azarok nashledanou!
Za poíadatele Petr B eneš



poDňrovÁNí
Kultumí komise vyjadřuje poděkování za sponzorské dary na společenské
akci pořádané v sobotu dne 1. září 2007 v parku u sokolovny. Sponzory
byla rodina Kučerova a provozovatelé restaurace Za Kovárnou.
Poděkování patří i ťrrmě Tondach a Jihomoravskému kraji. Dále pak paní
Radce Houbové, která sqými pěknými dorty potěšila nejen vítěze
,,Dýňového odpoledne", ale i hráče společenské hry,,Člověče, nezlob se.'.
Na závěr děkujeme všem, kteří se zúčastnili a pomohli nám nejen s
přípravou, ale i s vlastní organizaci v průběhu celé akce a s vyhodnocením
vítězných dýní. Jsme přesvědčeni, že tato akce byla velmi pěkným
zakončením letošních prázdnin a napomohla našim dětem k příjemnému
startu do nového školního roku 2007/08. Všem školákům přejeme úspěchy
ve škole a hodně ch kamarádů.



Doplnili jsm e až po uzávěrce reportážz Dýňového odpoledne 1. září 2007 .
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KLL,bMA^ilíNPK
ť KshYLNr r H

režaÉ úrenv oD 15,30
V KLUBoVNE oRužrNBr

klub mominek kobylnice se schózí v teryv klubovně družinek ve dvo e
za knihovnou. v leŤošním roce budou setkóní probíhot opět v tery od
15,3o v klubovně ve dvo e zo knihovnou. Dvě setkóní budou progromově
zamé eng na v tvarné tvo ení, jedno setkóní bude s názvem ,,herno" o
poslední setkóní v měsíci bude zomě eno no vytvarné oktivity pro
maminky. Progrom klubu (většinou no t i měsíce p edem) si m žete
p ečíst no nóstěnce u hosičky nebo no webov ch strónkóch obce.
Spoluprocujeme s kulturní komisí obce, kŤerá po ádá rťlzné akce pro
děŤi (nop . D ňové odpoledne, Drokiódo, P edmikulóšské odpoledne,
SvětlGkové pr vody no vítóní joro o zimy). Na tyto okce p iprovujeme
plokótky, roznóšíme je po obci o no somotné akci zojíšťujeme hry, nebo
molé soutěže pro nejmenší. pro mominky nejen no mqte ské dovolené
po ódóme večarní v, tvorné dílny.
Clenství: Clenem klubu se stdvó koždó p íchozí motko, Tímto členstvím
jí nevznikojí žádné povinnosti, kromě p íspěvku do klubu o to 5 Kč zo
každé setkóní. Do činnosti klubu se m že zopojit podle své chuti o podle
pot eb svého díŤěŤe. Md možnost se oktivně podílet no tvorbě progromu
q dolších činností, kterév Klubu probíhojí.

Bezpečnostl za děti po dobu celého klubu zodpovídó motko, 5vé dítě si
hlídó Ťok, oby neohrožovolo sebe či jiné děti a neničilo za ízení klubu.

Hygienu Maminky i děti se vždy p ezouvojí.' Použité plenky si maminky odnóší dom .

klubu se nesmí z čostnit maminky oni děŤi, pokud trpí infekční
chorobou ( z6nět spojivek, nochlození,,.)

l
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Do klubu by neměly dochdzet aní děti, které mají ,jenom.. r, mu
nebo košel.

v klubu jsou toké k zop 3čení storší číslo čosopis pro rodiče o novó
číslo čosopisu Dětio my.
zveme všechny mominky s dětmi, kteréby zo nómi chtěly p ijít o něco
hezkého si vyrobit, zazpívat, zacvičit,........,......, zažít hezké odpoledne
s dalšími dětmio mominkomi.

zak|tlb maminek petra Štefková

ěeská školní inspekce v kobylnické mate ské školce

V červnu do naší mate ské školky doslova ,,vpadla. kontrola
z České školní inspekce. p estože jsou ,,základní škola a Mate ská škola
kobylnice", p íspěvková organizace jeden subjekt, upínala se pozornost
inspektorek p edevším k mate ské školce. v editelně základní školy
proběhla na _závěr pouze kontrola dokumentace a dalších listinnlcň
podkladťr pro fungování školy. Jak mivysvětlila školní inspektorka, paed-Dr.
Ji ina Gótzová, měla tato inspekce oproti ,,běžn m" inspekcím poněkud jin
pr běh. Na rozdílod běžn ch (plánovan ch) inšpekcí se nejprve provaoclá
kontrola ve školce a hospitace ve vyučování a teprvá nájledně se
kontrolovala listinná dokumentace, lnspekce v naší škole byla neobvyklá
právě tím, Že se jednalo o inspekci na p ání či zádošt (čili uóání
nejmenovanlich osob), neboli ečeno slovy ti edními, ,,na podnět.. To
znamená, že o inspekci se vedení školy dozvědělo v 8,00 hodin toho dne,
kdy inspekce začala a tato začala p íchodem jedné inspektorky do t ídy na
hospitaci a kontrolou prost edí, podmínek a práce mate ské školy druhou
inspektorkou.
lnspekční zprávu obec jako z izovatel obdržela 26. července letošního roku
a up ímně ečeno, není pro naši mate skou školu p íliš lichotivá. p esto, a
možná právě proto, bych se u ní ráda zastavila:
Jednou z mála kladně hodnocen; ch skutečností je zp sob vedení
dokumentace školy, formální podmínky fungování školy, prťrběh p ijímacího
ízenl pro p edškolní vzdělávání._ v inspekční zprávě bylo' kladně

hodn_oceno i podnětné prost edí Mš včetně dostatku kvalitnich hraček,
pomťrcek, knih a encyklopedií,...

! oa_|sj9n aspektech, nap . kvalita personálního ízení mate ské školy (dále
jel ft'lS) ve vztahu k podpo e rozvoje osobnosti dítěte, podmínky, prťroen a
y sledky vzdělávání, je naše školka inspekcí hodnoóená jako
podprťrměrná. podle inspekěního zjištění v pedagogickém procesu cnybeto
uplatňování činnl ch moderních pedagogicklich p ístupri a metod. zvlášť



l3
byla zd razněna neinformovanost rodičťr v d sledku nezve ejnění
d ležit ch informačních materiálťr.
Pro vysvětlení považuji za spravedlivé uvést pro v sledek inspekční zprávy
d ležitou okolnost: den pred zahájením inspekce byla vedoucí učitelka pí.
Helena Utěšená seznámena s rozhodnutím vedení školy neprodloužit jí
pracovní smlouvu. Nato paní učitelka odstranila z nástěnek veškeré
informační materiály a p i inspekci nespolupracovala. Z této časové shody
náhod vyplynula některá z negativních hodnocení v lnspekční zprávé.
P i problémech v noru a b eznu letošního roku rada obce ešila stížnosti
rodič . Personálem MŠ nebyla akceptována nabídka spolupráce na
společné ešení problém . Naopak personál zvolil formu nevybíravé
konfrontace, p i které byli rodiče dětí doslova ,,trestáni" za nespokojenost
s provozem nllŠ, Po těchto událostech nebyla rada obce inspekčnízprávou
p íliš zaskočena. Naopak, v sledek inspekční zprávy jen potvrdil správnost
v mezidobí již p ijat ch opat ení: po dohodě s editelkou ZŠ bylo
rozhodnuto neprodloužit pracovní smlouvu vedoucí učitelce, bylo
rozhodnuto zvolit norr , otev enější model komunikace s rodiěi a zejména
radikálně modernizovat p ístup pedagog k dětem a ke vzdělávání. Ráda
bych zdůraznila, že obec problémy ešila a opat ení byla p ijata p ed
zahájením inspekce.
Tímto samoz ejmě v žádném p ípadě nezlehčuji nep ízniv v sledek
lnspekční zprávy. Rada obce jako zástupce z izovatele lnspekční zprávu
projednala a dále bude visledek inspekční zprávy projednán na společné
schťrzi s radou školy, kde bude dohodnut další postup. Víc než d íve se
základní i mate ská škola stanou terčem naší pozornosti, protože je
v zájmu nás všech, aby fungovaly co nejlépe, ke spokojenosti všech
z častněn ch a zejména k prospěchu našich dětí.
Tento p íspěvek do Kobylnick ch list byl projednán a schválen radou
obce.
Pro plnost uvádím, že zprávaje ve ejná listina a každy ze zájemc má
možnost se s ní seznámit nap . na webov ch stránkách České školní
i nspekce (http://www. csicr.cz),

lng. Bc. Dana Šmídová, starostka

Rekonstrukce rozvodri nízkého napětí E-ON
V letošním roce měla proběhnout l. etapa rekonstrukce rozvodri nízkého

napětí. Po zjištění,jalc_ m zp sobem byla rekonstrukce naplánována, vyvinula rada
obce podpo ená zastupitelstvem rsilí k tomu, aby alespoň částečně plány E-ONu
změnila. Bylo totiž naplánováno d evěné sloupy změnit na betonové, dnešní tenké
dráty nahradit kabelem. Rada obce i následně zastupitelstvo p ijaly usnesení, aby
byly vzneseny požadavky na uložení kabelu do země tak, abychom se zbavili
zadrátovanych ulic. A to i za cenu, že rekonstrukce nebude provedena okamžitě,
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protože stav rozvod není zatím havarijní ani zdraví ohrožující a pokud
bychom svolili ke kabelizaci vzdušn m kabelem, nebyla by šance v p íštích 50
letech něco podstatného změnit. Naopak, pokud vyčkáme určitou dobu, p iblížíme
se možnosti uložení kabel do země a ,,uchránění" vzdušného prostoru od
nevzhledn ch kabelri.
Vzhledem k tomu, že možnost kabelizace je na dohled, po konzultaci s pracovníky
E-ONu a projektantem z oboru elektrod poručuji všem, kte í budou v nejbližši
době provádět jak koliv zásah do fasády nebo její jinou pravu, aby si
s p edstihem p ipravili podmínky pro p ípadné napojení nazemní kabel. Spočívají
zejména v p ípravě pojistkové sk íňky a vedení od země do této sk íňky a uložení
chráničky mezi pojistkovou sKíň a elektroměrov rozvaděč tak, aby nebylo nutné
p i p ípadné rekonstrukci rozvod provádět zásah do fasády.

víceučelové h iště kobvlnice

Po dlouh ch 2 letech od uzav ení kurtťr poškozen ch vl stavbou kanalizace
se konečně poda ilo dokončit více čelové h iště, které, doufejme, že bude
sloužit minimálně tak dob e jako kurty. P ekvapivě nebyly v tomto p ípadě
největším problémem peníze, i když na jejich získání bylo nutné vynaložit
nemalé silí. Mnohem větším problémem se ukázal b; t pozemek pod kurty,
kten je stále ještě nevypo ádan státní a získat souhlas státu s vydáním
stavebního povolení bylo neskutečné,,dobrodružství", spíš neuvěritelná
peripetie neustál ch problémti, p ekážek, neochoty, nevst ícnosti ze strany

adu, kten zastupuje stát ve v konu majetkov ch práv. Naštěstí těsně
p ed uplynutím lh ty pro vyčerpání dotace, kterou jsme na stavbu h iště
obdželi, došlo na místě vedoucího tohoto rl adu ke změně, která
znamenala obrat k lepšímu. Nakonec se vše v dobré obrátilo. Mnohyim
z nás, kte íjsme sledovali pr běh stavby se některé věci zdály nelogické,
často nehospodárné a někdy až nepochopitelné, p esto mohu s čisty?m
svědomím napsat, že vinou těchto nelogičností nebo nehospodárnosti se
stavba oproti vysoutěžené ceně neprodražila. z nezávisl;ich zdrojťr jsem si
ově ila, že stavební boom letošního léta se opravdu neblaze podepsal na
dosažitelnosti některyich materiálťr nebo zboží, takže ná k m dodavatelrj,
že ,,nemohou sehnat oplocení" jsme nakonec uvě ili, Pťrvodní termín
dokončení 15. srpna byl nakonec o 2 t dny posunut i díky změnám v
projektu, které se ukázaly b t vhodné nebo nezbytné v pr běhu stavby a
dodavateljej p ijal s ulehčením, protože plot opravdu neměli kde vzít.
Nakonec všechno dob e dopadlo, pevně vě ím, že h iště bude sloužit
maximálnímu počtu spoňujících: od dětí z mate ské a základní školy, p es
dětské sportovní kroužky, mládež, dospělé i senior m.
Každy z kobylnick ch obyvatel i kdokoliv ,,p espolní" má možnost využívat
h iště v souladu s provozním ádem. A tak tedy ,,Sportu zdať'!!!
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sorávce h iště:

-,

Jaroslav POLAGEK, Kobylnice, Na Návsi 59, tet. 73í 0í4 00í
nebo Alois BENEŠ, KobyInice, U Ml na 64, te!. 603 889 45O

PRoVozNí ŘÁo nŘŠrĚ
Více ěelové h iště je urěeno pro tenis, volejbal, nohejbal, basketbal
a florbal.
Na více čelovém h išti platí p ísn zákaz kou ení.
Návštěvníci jsou povinni dbát pokyn správce h iště. Veškeré
využívání h iště musí b t oznámeno správci, kten h iště p edá
nájemci a po skončení doby využívání jej zase zpět prevezme. To
platí také o veškerém sportovním vybavení či spoňovním náčiní.
Správce hriště p ijímá objednávky na využívání h iště telefonicky
nebo osobně na adrese bydliště, Bez p edchozího objednání je
možno využívat h iště pokud tomu nebrání žádná objednávka,
okamžité využití je možné dohodnout telefonicky, nejlépe 30 minut
dop edu eventuelně na h išti, je-lisprávce p ítomen.
Za děti do í8ti let odpovídají rodiče. Děti do 12ti tet mají vstup
povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.
Nájemce je povinen:

- ádně p evzít h iště a po ukončení je opět v po ádku p edat
správci. To platí i o veškerém sportovním vybavení a náčiní,

- udžovat na h išti a v jeho okolí po ádek a čistotu.
- využívat h iště v souladu s pravidly daného sportu a

v p edepsané obuvi.
- neprodleně oznámit správcijakékoliv poškození nebo zniěení

vybavení nebo povrchu h iště.
- uhradit škody vzniklé na h išti zpťrsobené záměrně nebo

z nedbalosti.
- dostavit se na h iště v termínu, kten má objednan ,

v opačném p ípadě může správce objednávku zrušit po
marném uplynutí 5 minut od začátku objednané doby a
p enechat jinému nájemci,

- uhradit objednané prostory p edem, pokud není smluveno
jinak,

Nájemce má právo:
- požadovat po p evzetí h iště, aby bylo uklizeno a

pripraveno k užívání.
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- využívat h iště po celou smluvenou dobu,

v p ípadě nemožnosti užívat (nap . porucha osvětlení, déšť
apod.), má najemce právo pcžadovat za nevyužit čas
vrácení p eplacené částky za dobu, po kterou nemohlo b t
h iště užíváno.

Na h išti iezakázáno:_ pohybovat se po sportovní ploše v obuvi s ostn mi hroty
(tretry), v kopaěkách nebo na kolečkovyich bruslích.- manipulovat s eznyimi, bodn mi a seěn mi nástroji.
provozovat cyklistiku.

ceník služeb:

Pronájem h iště na í hodinu:
Obyvatelé Kobylnic:

dospělí60,- Kč děti do 1Sti let, studenti4O,- KčOstatní: dospělí 80,- Kč děti do 15ti let, studenti60,- KěOsvětlení: 30,- Kě na 1 hodinu

Zap jčenísportovního náěiní na 1 hodinu:
míč 20,- Kě
tenisová raketa 50,- Kč
míčky 10,- Kč

Použití sprchy: 1 osoba 1O,- Kč

sbor dobrovoln ch hasičr)

Ve dnech 15. - 17.6.2007 se náš sbor z častnil lV. celorepublikového
sjezdu hasičstva v Litomě icích. Tento sjezd je spojen s mezinárodní
hasičskou v stavou na v stavišti ,,ZAHMDA Čecrt". Kromě hasičťr
z Čech, Moravy a Slezka p ijeli zástupci Slovenska, Polska, Mad'arska a
Německa. celkem se sjelo p es 300 vystavovatelťr. kobylnick sbor pat íjiž
10 let k pravidelnlim častníkťrm podobn ,ch akcí. po sobotním pr voóu
městem, p i kterém hasiče pozdravil mimo jiné i ministr vnitra, byla naše
koněsp ežná st íkačka vybrána k odvozu oficiálních delegací na
litomě ickou radnici. v této p ekrásné renesanční budově probíhala
slavnostní recepce. Nám p ipadl čestnli rlkol, že jsme vezli hostitele -
starostu Litomě ic. Poté probíhalo na v stavišti ukázkové odpoledne.
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Akce se zrjčastnili tito brat i: Drahoš Svoboda, Ladislav Votápek, Petr

Kinc, Richard Bíl , Martin Staňa, Zdeněk Tťrma, Pavel Licek, Karel Klaška
a samoz ejmě ňáš vynikající kočí Tomáš Chlup, kten sv m uměním

udivoval nejednoho návštěvníka.
Tato akce prispěla k dobré reprezentaci obce, neboť z našeho blízkého

okolí jsme iam'p ijeli sami, Tento rok nás čeká ještě několik historick ch

rn jezdťr a samoz ejmě p íští rok 1'í0. let našeho sboru.
Za SDH Zdeněk Tťrma

POUŤ DO TVAROŽNE
Tradiční pouť do Tvarožné se uskuteční v neděli 9. záíi 2007, odjezd autobusu

bude v 10,20 hodin z autobusov. ch zastávek.

Udělejte něco pro zdraví,jeďte do termál
obec Kobylnice po ááá v neděli}3.9.2007 zájezd do termálních láznív Maďarsku.

Na v běr jsou dvoje lázně _ Gyór nebo Biikfiirdó. V Gyóru to známe, Btikfiirdó by

p.uváepoáobnc meto b t větší, ale vstupné je odstupňované a v součtu vyjde asi o

ioo,_ re dráž. yíce informací mohou získat ájemci s p ístupem na internet na

adrese www.bukfurdo.hu, ostatní u paní Staňové. Zájezd se uskuteční do těch

|ázni, o které bude větší zájem. podrobné informace podá a p ihlášky p ijímá do

5.g.2007paníVlastimilaStaňová,Kobylnice,Sokolnickál57.

Divadelní p edstavení
obec Kobylnice po ádá v neděli 28.10.2007 zájezd do hudebního divadla Karlín

na muzikái LIM9NÁD9VÝ JoE. Cena vstupenky je 550,_ Kč (vstupenky do 1,2,3

ady vlevo) nebo 410,_ Kč (vstupenky na první balkon 1,2,3 íada). V muzikálu

rieinmli mimo jiné (v alternaci) Aleš Háma nebo Lumír olšovsk , Ji í Kom nebo

Václav Vydra, Zlzana Norisová nebo Linda Rybová, Bohuš ]vlatuš_ nebo Jan

Urban, ráterina Brožová nebo Tereza Duchková nebo Markéta }Irubešová a jiní.

odjezd bude v dopoledních hodinách, p edstavení začínáv 15.00 hod., návrat po

zo.bo iroa, Cena zadopraw bude 300,- Kč. p ihtášky p ijímá do pondělí 10.9.2007

paní Vlastimila Staňová, Kobylnice, Sokolnická 157,

Bližší informace o divadle je možné najít na www.hdk.cz,

ODPADY letos no podzím
stor popír no školním dvo e je už umístěn kontejner o je možné do

něho uklódot stor popír v době mezi ó,30 - 16,00 hodinou-

Železn šrot termín sběru bude 13. íjno 2007.
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Velkoobjemov odpod termín sběru 20. ijna 2@7.
Nópojové kortony Ťermín sběru b, vó s p edstihem oznómen (už nebyvó
providelně první sŤ edu lichého měsíce joko doposud). Nejbližší, termín
svozu je 19.zó í ?OO7,

Klub odoptivních rodič
První sch zko Klubu odoptivních rodič se uskuteční v tery tL. zá í
?OO7 v 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního odu. Tímto zveme
všechny, kfe í mojí zájem podílet se no Adopci no dólku. Zrjčostnit se
mohou i ti, kte í se doposud nep ihlósilí no OÚ.

pomětnící
Obec Kobylnice zve všechny občony, p edevším seniory, no besedovóní
pomětník , které se bude konot v pátek t3. zá i ?@7 v zosedocí
místnosti obecního ri odu. Zaěátek bude v t7 hodin, Zvlaštějsou zvóní
pomětníci, rddí však p ivítdme všechny, kte í si chtějí poslechnout
vzpomínóní storších no živof v noší obci p ed padesóti a více lety.
Nebojtese schod do zosedočky, pro pot ebnébudep iproveno pomoc

Akce KULTURNÍ KOMISE p i Radě obce Kobylnice

Zveme všechny děti, ale i.rodiče o prorodiče
no DRAKIADU,

kteró se uskuteéní 20. tO. 2OO7 od 15,30 hod. no poli
zo fotbolov m h íštěm o po té i v porku.

Progrom drokiódy: 1ó,OO společn vzlet drok do nebes
vyróbění dróčk o miní disco pro děti v porku.

Nejde o soutěž, ale o zíbgvné odpoledne slróvené
s dětmí.

Kulturní komise p i radě obce Kobylnice Vás srdečně zve na
Babské hody, které se uskuteční 10. 11.2007 od 20 hod. v sále

sokolovny v Kobylnicích. BIižší informace se dozvíte z plakátkri.
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svĚrr,ušrovÝ pnůvoo
na vítání MARTINA

proběhne 11. 11. 2007 v 17,30 hod.
sraz na konci ulice sokolnické

Zveme nejen děti, ale i rodiče a prarodiče.
Na konci cesty čeká na děti malá odměna, rozsvícené lampiony

s sebou.

P edmikulóšské odpoledne se letos uskuteční ?. t?. ?OO7
od 15 hod. v sóle sokolovny v Kobylnících. Blížší
ínformoce se dozvíte z plakótk , které budou no

nóstěnkóch u hosičky, v obchodě, u obecního rí odu o no
webov ch strónkóch obce.

Aerobic
Obec Kobylnice pro vás p ipravila aerobic, bude b;ivat každou st edu od 19 -

20 hod., v tělocvičně Sokolovny v Kobylnicích.
Cena: - 450 Kč do konce školního roku,250 Kč do prilky rínora

Rehabilitační cvičení
Dále bude i rehabilitační cvičení jednu hodinu f dně a to v riter od 19 -

20 hod., v tělocvičně Sokolovny v Kobylnicích.
Cena: 450 Kč do konce školního roku, nebo 250 Kč do prilky rinora

Aerobic i rehabilitační cvičení začnou v měsíci íjnu, za nep ítomnost cvičence se
peníze nevrací.
P ihlásit se i zaplatit poplatek bude možné v první hodině cvičení, platbu je
t eba uhradit do konce měsíce íjna na obecním adě a to v ri edních
hodinách obecního ri adu.

cvičení rodičri s dětmi od 2 do 5 let
cvičení rodičri s dětmi bude ve čtvrtek od 16 hod. zatím v sále

sokolovny. Po rekonstrukci kluboven ve dvo e za knihovnou, bude blivat cvičení
v herně klubovny.
Cena: 320 Kč do konce června, 160 Kč do prilky rinora, nebo 15 Kč/lrod pro
nepravidelné návštěvníky.

20
cvičení rodičri s dětmi do 2 let

. Pokud se nám poda í najít lektora pro toto cvičení a bude zájem min. 5
marninek, tak cvičení bude probíhat v dopoledních hodinách, bližší informace na
nástěnkách a webu obce. Cena: 320 Kč do konce června, 160 Kč do p lky
nora, nebo 15 Kč/hod pro nepravidelné návštěvníky.

Kroužek volejbalu
V p ípadě zájmu bude probíhat kroužek volejbalu. P esné informace

budou hlášeny rozhlasem, vyvěšeny na nástěnkách a k p ečtení na webov ch
stránkách obce.
Cena: 450 Kč do konce školního roku

pŘnoporr,Áoalvn AKCE KULTURNí rovrrsn
200712008

DRAKIÁDA

Babské hody

Světluškov prrivod na Martina

P edmikulášskéodpoledne

rozsvěcování vánočního stromu

Veselé Vánoční hody

Obecní p|es

Obecní zabijačka

Světluškov prrivod na vítání JARA

kuličkiáda

květen DEN MATEK

červen 3. Kobylnická olympiáda

více informací o akcích se dozvíte vždy zplakátkri na nástěnce u hasičky, na
obchodě, u OU nebo na wwrv.kobylnice.cz.

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

20.10.2007

10. 11.2007

1l. l1.2007

2.12.2007

8. 12.2007

24. 12.2007

19. 1.2008

b ezen

21. 3. 2008

květen
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Stránka pro děti
Ahoj děti, pomozte vlku Vaškovi najít cestu ven z bludiště.

t{
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reklama

květiná ství prace
Na Návsi

Vás zve do své prodejny
KVET|N

KDE vÁM NABízíMErKvĚTlNy ŘeznruÉ
KvĚTlNy HnrurcovÉ
KERAMIKA
svíčxy
posrŘlxy,HNoJlVA
sEMENA,suesrnÁry
.lnRruíSADBA
wnoan suurrčnívnzav

oÁlr c H ovATE.. ťť |'Á"=KV^'BA

PRACoVN Í oo gn: uteni-pátek_ 1 4.00-17. 00 hod i nsobota -8,00-12,00 hodin
Rádi vyhovíme i v jiném čase po tet.domluvě.

te1-607 958 638
-544244025

Těšíme se na vaši návštěvu
Helena válková

květiná ství Na návsi prace



INZERCE

NEVÁHEJTE A UZAVŘETE
SMLOUVU O STAVEBNÍM

spoŘENí s pRÉMIí Až 1500 Kč
Chcete si splnit své sny o lepším
bydlení a ještě přitom ušeďit?Právě
pro vás je tu šrĚonn LÉTo oD
JEDMČKY! Pořídit si stavební
spoření s Liškou se nyní opravdu
lyplatí. Dostanete od nás totiž navíc
prémii ve výši až l500 Kč!

o prémie je určena všem klientům,
kteří si uzavřou u ČrraSS prvotní
smlouvu o stavebním spoření nebo
prvotní či následnou smlouvu o
stavebním spoření v rámci nového
finančního programu,

tr15(fullas
o prémie představuje poloviční
úhradu za uzavření smlouvy. Tato
prémie činí až 1500 Kč (což odpovídá
uzavření smlouvy s cílovou částkou
300 000 Kč),

r Pro získání prémie je nutné uzavřít smlouvu do 30. 9. 2007, zap|atit plnou úhradu
zauzavřeni smlouvy a provést,první vklad do 31.10.2007.
JAKE DALŠÍ VÝUOPY ZÍS\C,|TE SE STAYEBNÍM SPOŘENÍM?
. Státní podpora ve výši 15 oÁ z ročně uspořené částky, až 3000 Kč ročně.
r výhodné úročení zůstatku na vašem účtu stavebního spoření roční úrokovou
sazbou až2%o po celou dobu spoření.
o osvobození úroků od daně z příjmu a pojištění vašich vkladů.
o Možnost výhodného úvěru na bydleni s pevnou úrokovou sazbou a přístup
k široké nabídce překlenovacích úvěrú pro okamžité financování bydlení.
Nabídka je časově omezena a platí od 1. 7 . 2007 do 30. 9. 2007 .

Smídová Drahomíra, Sokolnická l55, Kobylnice, mob.:73l 414 944
Štefková Petra, Sokolnická277,Kobylnice, mob.: 604 107 656

Vydává Obec Kobylnice, NaBudínku 204,664 5l Kobylnice,IČ 00488l60,
evidenční číslo: MK ČR P tZS+:, toto číslo vyšlo 3. září, neprošlo jazykovou
úpravou. Příští uzávěrka číslaje 20.11.2007, příspěvky můžete nosit p.
Karmazínové, p. Štefkové, na OÚ, nebo benesova@kobylnice.cz


