srpen 2012
Slovo závěrem…
Vážení občané,
S radostí Vám mohu oznámit, že v následujících dnech
bude zahájena oprava střechy kulturního domu.
Zastupitelstvo obce se již několik měsíců zaobíralo
problémem havarijního stavu střechy. Bylo osloveno
pět firem, nevýhodnější nabídku předložila fa Moravčík.
Zároveň jsme se snažili získat peníze, které by nám
pomohly pokrýt tuto nákladnou záležitost. Zaslali jsme
přes 60 dopisů s žádostí o finanční příspěvek, pokusili
se najít možnost čerpání dotací, nakonec však náklady
na opravu budeme muset nést na svých bedrech.
Pěkný zbytek prázdnin Vám přeje
Vaše starostka

Pro OÚ Kobylá nad Vidnavkou vytvořil Bednarski Petr © 2012

STALO SE…
Oslava 130. let založení SDH
Dne 14. 7. 2012 se konala na místním hřišti akce při příležitosti
výročí 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Kobylá
nad Vidnavkou. Oslavy byly zahájeny v 10:00 hodin poutní mší ke
sv. Jáchymovi v kostele, jejíž součástí bylo i svěcení obnoveného
praporu. Následoval průvod se slavnostními prapory na místní
hřbitov, kde občané uctili památku zesnulých členů SDH Kobylá
položením květin a minutou ticha. Poté proběhlo slavnostní zahájení
oslav na místním hřišti a posezení při výborných domácích koláčcích,
které napekly členky farnosti. Odpoledne předvedli své dovednosti
v pohárové soutěži jak mladí hasiči, tak muži i ženy. Nejvíce se
divákům líbilo vystoupení benjamínků z Kobylé, kteří předvedli svůj
první odvážný výkon. Po vyhlášení výsledků pohárové soutěže a
předání pohárů byla oceněna práce místního sboru, zástupci okresu
předali do rukou starostky Růženy Boškové a velitele Antonína Boška
ocenění „MEDAILI SVATÉHO FLORIÁNA“. Poté začala volná
zábava, k tanci a poslechu hrál pan Radek Švábek. Doprovodný
program a bohaté občerstvení bylo zajištěno po celý den. Velkým
překvapením byla výstava požární ochrany „PO VČERA A DNES“
v Kulturním domě, kterou zorganizoval a prováděl po celý den pan
Miroslav Doležel. Velký obdiv a poděkování patří všem, kteří se na
této akci podíleli a pomohli ji zajistit, nebo ji přišli podpořit svou
účastí, a proto DĚKUJEME členům SDH Kobylá nad Vidnavkou,
farníkům z Kobylé nad Vidnavkou, dobrovolníkům při prodeji,
sponzorům akce, pracovníkům Obecního úřadu.
Fotografie z akce byly vystaveny ve vitríně u Sloupů.
Můžete si je prohlédnout také na webových
stránkách OÚ Kobylá nad Vidnavkou.
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STALO SE...
Požár automobilu
Požár automobilu oznámil v pondělí 16. července po půl třetí
odpoledne šedesátiletý muž. Když jel ve voze Seat Inca v Kobylé nad
Vidnavkou po silnici, všiml si unikajícího dýmu z pod kapoty. Hned
zastavil na krajnici a vůz i se spolujezdkyní rychle opustili.
Hořící automobil uhasili dobrovolní hasiči z Kobylé nad Vidnavkou a ze
Žulové, přijela i profesionální jednotka z Jeseníku. Jako příčinu požáru
určil vyšetřovatel hasičů technickou závadu. Vůz byl vybaven nádrží
LPG, která však nebyla registrována. Škoda na vozidle činí 15 tisíc
korun.

(zpráva převzata ze serveru Šumperský deník.cz)
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INFORMUJEME
POZOR NA ŠIRAVĚ
Na cestě nedaleko místního rybníka Širava někdo zřejmě úmyslně natloukl
hřebíky, na kterých už píchlo kolo, čtyřkolka i auto. Jde snad o nerozvážný
počin někoho, komu vadí, že se u Širavy jezdí? Buďte prosím obezřetní,
jestliže tudy půjdete.

POZOR TAKÉ U NÁDRAŽÍ
Stejně jako každý rok, tak i letos v letních měsících
jsme zaznamenali výskyt zmijí u nádraží, proto
varujeme všechny, kteří si chtějí zkrátit cestu po
kolejích.

AKCE SDRUŽENÍ DARMODĚJ
Občanské sdružení Darmoděj pořádalo v sobotu 28. července na hřišti akci,
na které si mohli zájemci vyzkoušet střelbu z luku nebo chůzi na skákacích
botách.

SKOROŠICKÉ HRY
V sobotu 4. srpna se opět
konaly SKOROŠICKÉ HRY,
kde zástupci jednotlivých
obcí hájili své barvy. Tento
den jakoby nás přenesl o
staletí zpět. Disciplíny
dýchaly středověkou
atmosférou (např. střílení
na terč, boj s drakem,
stavění hradu). Družstvo
pod vedením R. Paličky
bojovalo srdnatě a umístilo
se na česném 8. místě.
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INFORMUJEME
NAVŠTIVTE NOVÉ STRÁNKY OBCE
Obec spustila v nedávné době nové webové stránky.
Najdete zde zajímavé informace, podrobnosti ze zasedání, fotky
z akcí a také všechna čísla KOBYLSKÉHO OBČASNÍKU.

www.oukobyla.cz
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INFORMUJEME
MASÁŽE PRO VÁS
Bolí Vás záda, krk či nohy? Rádi byste si o letních prázdninách
odpočinuli? Zkuste využít zajímavou nabídku – masáže!
Ceník:
ZÁDA + ŠÍJE 20 minut

150 Kč

NOHY

20 minut

150 Kč

REFLEXNÍ TER.

30 minut

200 Kč

BAŇKOVÁNÍ

20 minut

150 Kč

MEDOVÁ MASÁŽ

30 minut

200 Kč

CELÉ TĚLO

1 hodina

350 Kč

Máte-li jakékoliv dotazy? Chcete se rovnou objednat?
Volejte na Obecní úřad Kobylá.

REVIZE KOMÍNŮ
Tento měsíc proběhla revize komínů. Neproběhla však u všech
zájemců. Prosíme ty, kdo stále revizi nemají a mají zájem, ať se
nahlásí na OÚ Kobylá. Náhradní termín se předpokládá začátkem září.
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CHYSTÁ SE…
ROZLOUČENÍ S LÉTEM

Chovatelé zvou na výstavu zvířat
Dne 18. a 19. srpna můžete navštívit v areálu bývalého statku
v Kobylé tradiční výstavu zvířat (králíků, holubů, morčat a jiných
zvířat). Děti do 6 let mají vstup zdarma, 6-18 let za 20 Kč a ostatní
za 35 Kč. Výstava proběhne v sobotu 9 – 18 hodin a v neděli 9 – 14
hodin.
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RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
SRPEN NA ZAHRADĚ
Srpen je měsícem, ve kterém nám na zahradě bohatě kvetou teplomilné
druhy květin, a také je opět čas ke stříhání dorostlých živých plotů. Kvůli
vysokým odpoledním teplotám musíme věnovat zvláštní péči trávníku a
kvůli občasným ranním mrazíkům ve druhé části měsíce zase letněným
pokojovým květinám. V ovocné a zeleninové zahradě nyní nastává
období sklizně. Není to však poslední letošní úroda, protože právě v
srpnu je čas k výsadbě pozdní zeleniny na volné záhony.
V srpnu věnujeme zvláštní pozornost rajčatům, okurkám a paprikám.
Přestože si u většiny soudobých odrůd musíme dát pozor na napadení
plísněmi, lze tyto druhy zeleniny poměrně dobře pěstovat. Chceme-li sklidit
bohatou úrodu, nevyhneme se použití chemických ochranných prostředků
(proti plísni bramborové u rajčat, plísni okurkové u okurek a suché hnilobě u
paprik).

Začátkem srpna sklízíme cibuli a česnek. Pravou dobu poznáme tehdy,
když tyto cibuloviny začínají žloutnout a natě poléhat. Cibuli a česnek
ponecháme nejprve ležet asi týden na záhoně, pak je opatrně očistíme a
necháme zaschnout. Poté je ještě 3-4 týdny sušíme venku pod
přístřeškem a teprve potom natě u cibule ukroutíme a u česneku
odstřihneme.
Na volné záhony můžeme ještě vysít pozdní zeleninu, jako jsou některé
odrůdy ředkviček, kedlubny a saláty, které budeme sklízet před zimou.

Seřízneme vrcholky rajčat, aby plody dozrály do konce svého
vegetačního období. Za sucha zaléváme a v případě nutnosti
přihnojujeme pozdní košťálovou zeleninu. Sbíráme a sušíme semena
kopru, abychom je mohli příští rok zasít. Seřízneme vrchol růžičkové
kapusty, aby se na něm vytvořily další růžičky. Mrkev a pór přikryjeme
netkanou textilií, abychom je ochránili proti škůdcům. Chráníme rostliny
proti plžům ničením jejich vajíček, návnadami a sběrem dospělých
jedinců. Rajčata, okurky a melouny chráníme proti plísňovým chorobám.

Převzato z:
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HISTORIE OBCE
Po roce 1945 vystoupilo ve vsi do popředí opět spíše zemědělství,
protože kamenictví a menší průmyslové podniky ztratily na významu.
Konfiskovaný
velkostatek
byl
nejdříve
převzat
horským
pastvinářským družstvem, které mělo v Kobylé sídlo i pro okolní
obce, ale po roce 1948 se dostal ke Státnímu statku v Žulové (v
letech 1951 až 1960 v Javorníku). Tento statek převzal po roce 1960
do své správy i hospodářství ostatních zemědělců, ale nakonec byla v
roce 1980 předána veškerá zemědělská půda v Kobylé
zemědělskému družstvu v Bernarticích.
V roce 1990, již v rámci Žulové, byla v Kobylé pošta, železniční
zastávka, základní škola s nižšími třídami, dva obchody, jedno
pohostinství a kino (v rekonstrukci). Zámeček v Kobylé byl využíván
po roce 1945 různým způsobem, v posledních letech jako domov
důchodců. Je to nepříliš velká a poměrně jednoduchá obdélníková
stavba se sedlovou střechou. Byla sice postavena v renesančním
stylu kolem roku 1570, ale z původní podoby zůstal jenom vstupní
portál, kdežto celý objekt byl barokně přestavěn a nakonec dostal
počátkem 19. století novou empírovou fasádu; náleží k němu i areál
parku. Kostel sv. Jáchyma je klasicistní církevní stavba z konce 18.
století. Památkově chráněna je hřbitovní kaple a při cestách do
Tomíkovic a Žulové dvě boží muka z počátku 19. století. Do katastru
patří část lesního komplexu Bažantnice s vrchem Smolný (404 m), na
němž najdeme skalní město a pozoruhodné prohlubně v žulových
skalách a balvanech, tzv. Venušiny misky; směrem ke Kobylé je
typická ledovcem modelovaná tzv. oblíková krajina.

8

KARIÉRA
Volná pracovní místa na ÚP v Jeseníku
Kuchař (kromě šéfkuchařů)
Firma: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Min. vzdělání: střední odborné (vyučen)
Mzdové rozpětí: 13 000 Kč – 15 000 Kč

Instruktor fitnes
Firma: Lenka Buriánková
Min. vzdělání: základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: od 10 000 Kč

Vedoucí oddělení FOOD
Firma: Kaufland Česká republika v.o.s.
Min. vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: od 23 000 Kč

Stolař
Firma: Truhlářství Woodarch s.r.o.
Min. vzdělání: Střední odborné (vyučen)
Mzdové rozpětí: 8 000 Kč – 15 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci
Firma: REINOLD s.r.o.
Min. vzdělání: ÚSO (vyučen s maturitou)
Mzdové rozpětí: 10 000 Kč – 20 000 Kč
Vhodné pro osoby se zdravotním postižením (OZP)
Podrobnější informace a další nabídky práce naleznete na Úřadě
práce ve Vidnavě či Jeseníku.

Aktuální ke dni: 13. srpna 2012
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NAŠI OBČANÉ
JUBILANTI V MĚSÍCI SRPNU

Beňák Petr
Grigoriadis Bronislav
Oračková Růžena
Hendrych Jan
Poulíčková Marie
Horáková Vladimíra
Kovačíková Zuzana
Jochmannová Olga
Reinold Rudolf

GRATULUJEME
V případě, že jsme zde na někoho zapomněli, tomu se srdečně
omlouváme a přejeme také vše nejlepší!
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