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Vážení občané,
po několikaměsíční pauze opět přichází vydání
„OBČASNÍKU“, který jsme obnovili a také pozměnili.
Poslání tohoto časopisu se ovšem nezměnilo. Stále slouží
k informování Vás o dění v obci Kobylá nad Vidnavkou
a stále Vás zde budeme upozorňovat na novinky, akce
i události, které se budou v naší obci nebo jejím okolí
konat. Kromě toho jsme přidali i další zajímavé rubriky,
které jistě mile rádi oceníte.
Doufáme, že se Vám bude nová verze časopisu líbit,
a pokud ano, můžete se těšit za další měsíc na nové
číslo.

S přáním pěkného zbytku měsíce června
Vaše starostka

Poznámka: Vaše nápady, pochvaly i kritiku, nebo něco, s čím byste se
rádi podělili s ostatními, nám můžete sdělit na obecním úřadě nebo
zaslat na email: kobylsky.denik@email.cz
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V sobotu 2. června 2012 se na hřišti v Kobylé konal tradiční
DEN DĚTÍ. Letošní rok se nesl v indiánském duchu. Děti
mohly plnit nejrůznější úkoly v podobě střelby z luku nebo ze
vzduchovky, sběru dřeva, vyvolávání duchů (tanec kolem
ohně), chytání ryb, vyrobení čelenky a mnohé další. Po splnění
úkolů dostaly sladkou odměnu - dort v podobě indiánského
totemu. Dále nechyběla cukrová vata, opékání špekáčků na
ohni, projížďka na koních nebo skákání na trampolíně či v
nafukovacím hradu.
Na dětský den se sešlo dost dětí, ale i rodičů a po celou dobu
hrály známé dětské písničky. Akce trvala do 18 hodin.
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Divadlo Moravia Vápenná uvádí muzikál na motivy pohádky
Karla Čapka

v sobotu 16. června v 19:00 na hřišti v Kobylé.
Vstupné je dobrovolné.
V případě špatného počasí bude akce přesunuta
do kulturního domu.
„Svět je malý a o náhody tu není nouze!“

Tanečnice Magdaléna Motyková Vás zve na „DANCE FITNESS
PARTY“, která se koná 23. června na koupališti ve Velké
Kraši.
Můžete se těšit na ochutnávku nových tanečních stylů, Zumbu
a večerní orient-latino disco.
S sebou plavky, ručník, lehké sportovní oblečení, pevnou obuv

14. července 2012
na hřišti (v Kobylé)
Akce začíná v 9:30 v místním kostele mší a žehnáním
obnoveného praporu a od 11:00 pokračuje na hřišti až do
večerních hodin.
Během dne bude v kulturním domě výstava požární ochrany na
téma „ PO VČERA A DNES“.
Doprovodný program a občerstvení zajištěno.
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Dne 22. června 2012 končím praxi dětského lékaře
ve Vidnavě a rozšiřuji svou praxi alergologa v Jeseníku
(Dukelská 456, tel. 584 459 952, Po 11-17; Út 8-12 12,3015,30; St-8-12 12,30-15,30, Čt 9-12). K vyšetření je potřeba
se telefonicky nebo osobně objednat.
Od 25. června 2012 bude poskytovat zdravotní péči dětem a
dorostu MUDr. Radovan Novotný v dětské ordinaci na Mírovém
nám. č. 64 (v objektu Charity). (zkráceno)
Telefonní číslo na pracoviště ve Vidnavě: 584 435 113.

Z důvodů dovolené bude lékárna U Černého orla ve Vidnavě
zavřena ve dnech: 30. 6. – 7. 7. a 6.8 – 29. 8. 2012. Akutní
výdej a prodej během měsíce srpna bude od 8:00 – 10:00.

Každé pondělí (19:00 – 20:30) se v kulturním domě v Kobylé
koná ZUMBA s instruktorkou Magdalénou Motykovou.
Vstup = 40 Kč (děti do 15ti let – 20 Kč)
Více informací na www.magdalena-dance.webnode.cz
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Zlaté Hory - Legenda českého trampingu a
zlatokopectví, maskot Zlatých Hor, samorost,
dobrodruh a rebel Henry Hořelica se vydal
na svůj poslední vandr do prospektorského
nebe.
Zemřel
25.
května
ve
věku
sedmašedesáti let.

Hanušovice - Nad opilým spícím mužem, který ležel
v kolejišti, projel v sobotu 9. června 2012 ráno na
trati mezi Jindřichovem a Hanušovicemi na
Šumpersku osobní vlak. Muži se však nic nestalo.
Poté co vlak opodál zastavil, ho lidé museli vzbudit.
Muž byl pod vlivem alkoholu a nebyl schopen
vysvětlit, jak se v kolejišti ocitl.

Jeseník – Takzvanou přípravnou třídu chtěla pro příští školní rok
otevřít Základní škola Jeseník. Nabídka se ale nesetkala s
dostatečným zájmem rodičů.

Bělá pod Pradědem – Kompletní opravy se dočkal zchátralý lesní
hřbitov Borek nedaleko Bělé pod Pradědem. Obnovené pietní místo
otevřeli představitelé Lesů České republiky, místní a krajské
samosprávy na konci května.

Převzato z:
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V těchto dnech vrcholí poptávka po pracovnících na letní
brigády a výpomoci. Portál Jobs.cz eviduje za květen na šest a
půl tisíce vystavených brigádnických pozic, z toho více než
2500 pro Prahu a okolí a cca 850 v Jihomoravském kraji. Další
regiony zaostávají, poptávka po brigádnících do zahraničí
dosahuje pouze jednoho procenta ze všech obsazovaných míst.
Nabízená odměna za brigádnickou výpomoc se v Praze obvykle
pohybuje v rozmezí 80–90 korun za hodinu, v regionech je
hodina práce ohodnocena 65–75 korunami. Mezi lépe
ohodnocené brigády patří práce na PC a internetu, kde
hodinová odměna dosahuje i 130 Kč. Jen výjimečně lze sehnat
brigádu s hodinovou odměnou vyšší než 150 Kč.

Používání konopí k léčebným účelům možná
bude legální, bude-li pořízeno na lékařský
předpis. Konopí by měli dodávat do lékáren
licencovaní výrobci a pěstitelé. Počítá s tím
poslanecká novela zákona o léčivech, kterou v
pátek Sněmovna v prvním kole podpořila.

Počasí v nadcházejících 30 dnech bude sice
teplotně průměrné, srážkově ale nadprůměrné.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu
(ČHMÚ) nás čekají zpočátku a na konci tohoto
období spíše oblačné a deštivé dny, nicméně na
přelomu června a července se můžeme těšit i
na slunečno.
Převzato z:
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Červen je měsícem, kdy se jaro střídá s létem, začínají velmi teplé
dny a zahrada vyžaduje zavlažování. V červnu již obvykle dozrávají
první třešně a jahody. V zeleninové zahradě sklízíme saláty, mrkve,
ředkve, vodnici, pór nebo rané zelí. Přelom jara a léta je vhodným
obdobím pro řízkování okrasných keřů.
V červnu kvete velké množství okrasných dřevin,
trvalky, cibuloviny, dvouletky a konečně i letničky.
Pro toto období jsou charakteristické kvetoucí
pěnišníky (rododendrony), pustoryly (bílý jasmín),
růže, kosatce, pivoňky nebo petúnie. Vedle
těchto rostlin kvetou dále například máky,
hrachory, fialy, kopretiny, lobelky, iberky, begonie
a nejranější lilie.
Okrasným keřům pravidelně upravujeme jejich tvar. Častěji řežeme i
čerstvě vysazené opadavé živé ploty, kterým tak vytvoříme podmínky k
bohatému zahušťování. Pokud v živém plotu hnízdí ptáci, počkáme s
prvním řezem na jejich vylétnutí. Na přelomu jara a léta je vhodné
období k množení listnatých okrasných dřevin pomocí vrcholových
řízků. Polodřevnaté konce letošních výhonů, které ustřihneme zhruba
na 9 cm, namočíme do růstového stimulátoru a poté zapíchneme na
zastíněné, ale teplé místo do půdy smíchané s pískem.
Trávník bychom měli v tomto období pravidelně sekat a kropit (za
suchých dní). Na začátku měsíce zelený koberec přihnojíme a pomocí
pesticidů likvidujeme dvouděložné plevely. Pokud si na zahradě
nepěstujeme trávník, ale udržujeme ji jako přirozeně kvetoucí louku, v
první polovině měsíce, kdy už je většina lučních rostlin po odkvětu,
děláme první senoseč. Vhodnou alternativou k tradiční kose je v těchto
případech bubnová sekačka, která si dokáže poradit se vzrostlou trávou
a současně umožní rostlinám přirozeně vysemenit.

Převzato z:
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V červnu sklízíme saláty, mrkve, ředkve, vodnici, loňský pór, kadeřávek
a rané zelí. Můžeme již také sklízet brambory a rajčata ve sklenících. V
první polovině měsíce sklízíme rebarboru, v druhé pak koření a bylinky,
které sušíme na tmavém, dobře větraném a suchém místě. Na nové
vzniklé volné záhony můžeme začít ihned vysévat keříčkové fazole,
ledový salát, ozimý pór, pozdější mrkve, čekanku salátovou hlávkovou a
dřeňový hrách. V chladnějších oblastech můžeme vysévat rajčata,
okurky i papriky. V teplejších naopak vysazujeme předpěstovaný lilek,
vodní meloun a další teplomilné druhy.
Zálivkou s přidanými hnojivy kropíme pozdní košťáloviny a plodovou
zeleninu. Zálivku neprovádíme na listy, ale ke kořenům. Vodu
nestříkáme, protože bychom tím navíc přispěli k pukání plodů a vzniku
houbových onemocnění.
Další důležité práce:
•
•
•
•

Plody rajčat pěstujeme maximálně na dvou výhonech u každé
rostliny. Další výhony vyrůstající z paždí listů odstraňujeme.
Rebarboře a libečku odstraňujeme květní výhony, aby se
rostliny nevysilovali tvorbou semen.
Nepřeje-li nám počasí, chráníme teplomilné rostliny proti
chladnému počasí fóliovými kryty.
Provádíme ochranné postřiky proti plísním, mšicím a
housenkám.

Převzato z:
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Aktuální ke dni: 13. června
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Bednarski Petr
Lattenberg Stanislav
Kachyňová Ludmila
Trnčáková Jana
Beňáková Táňa
Hřebačka Martin
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