září 2012
Slovo závěrem…
Vážení občané,

Přeji Vám, ať si užijete poslední teplé dny, než nás
opět přijde navštívit zima
Vaše starostka

Poznámka: Vaše pochvaly, připomínky nebo nápady
nám prosím zasílejte elektronicky na email:
kobylsky.denik@email.cz

Pro OÚ Kobylá nad Vidnavkou vytvořil Bednarski Petr © 2012 (úvodní foto: Kvita Adam)

STALO SE…
OPRAVY NA KULTURNÍM DOMĚ
Oprava střechy na kulturním domě se blíží ke konci, předpokládaný
termín je 15. října. Bylo nutné vyměnit část desek a trámů.
V zadní části, v prostoru nad záchody, bylo vosí hnízdo, kvůli
kterému přijeli hasiči ze Žulové (naši dobrovolní hasiči nemají
potřebné vybavení).
P. Boško Miroslav opravil odvětrávací šachty. Část dřevěného
obložení bylo nutné také vyměnit.
V další fázi bude potřeba opravit strop v kulturním domě vlivem zatečení část stropu spadla. Následně se můžeme
pustit do vybroušení podlahy a úklidu.

OPRAVY NA ŠKOLE
V letních měsících proběhly v budově školy některé opravy:
•

•
•

•

V družině byl obložen prostor u umyvadla novými kachličkami,
stěny částečně získaly dřevěné obložení a místnost byla nově
vymalovaná.
Koupelny byly také nově vymalovány a na stěnách jsou
nakreslené veselé obrázky.
V prostorách školky pracovníci obce obložili část stěn a místnost
je vymalovaná. Mezi další prostory, které získaly nový kabát,
patří celá chodba, jídelna a pokoj, kde děti tráví odpolední klid.
V současné době je upravován prostor kolem školy - například
chodník k hlavnímu vchodu.

Opravy prováděli pracovníci obce a veřejné služby, náklady se
pohybují v částce cca 20.000 Kč.
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STALO SE…
CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
Ve dnech 18 - 19. srpna proběhla v prostorách statku u Bošků
tradiční výstava králíků, holubů, drůbeže, morčat a exotického
ptactva. V neděli odpoledne přebrali ocenění z rukou starostky
Z. Jochmannové.

PIRÁTSKÁ STEZKA
V sobotu 25. srpna proběhlo rozloučení s prázdninami formou
zábavného odpoledne pro děti.
Prvním a nejdůležitějším úkolem bylo získání pirátské mapy,
na jejímž konci čekal pravý poklad. Následovalo několik disciplín,
které prověřily hbitost, šikovnost, sílu, bystrost, um a znalosti
mladých dobrodruhů. Na hřišti byl nachystán táborák, kde si mohli
opéct špekáčky a také občerstvit se.
Vyvrcholením celého odpoledne byl nález pokladu a jeho
spravedlivé rozdělení.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ
Dne 11. září proběhl v místním domově důchodců den
otevřených dveří. Na úvod paní ředitelka Mgr. Dagmar Škrobálková
všechny přivítala a představila stavební úpravy a vylepšení, které
proběhly v posledních dvou letech. Následovala kulturní vložka, kde
vystupovali uživatelé domova. Jedno z tanečních představení
proběhlo ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou
Kobylá.
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INFORMUJEME
OPRAVA BOŽÍCH MUK
Ve spodní části obce byla opravena BOŽÍ MUKA. Oprava proběhla po
dohodě s památkáři. Veškeré opravy, počínaje očištěním stavby,
přes nové omítky, nátěry, vyspravení, vytvoření dvířek až po
přístupový chodníček, provedl zdarma p. Ladislav Boško.

ÚKLID OBCE
V současnosti probíhá úklid obecních pozemků, které se nacházejí
v koridoru obce. Dle zákona je vlastník pozemků povinen své
pozemky udržovat a obec není výjimkou. Do příštího roku
plánuje obec na zákonnou povinnost upozornit také občany, kteří
své pozemky neudržují, a v případě nedodržení této povinnosti
může následovat finanční postih.

PRACOVNÍCI OBCE NA DOTACE
V letošním roce je platný zákon o veřejné službě. Pro naši obec to
znamená, že 12 pracovníku (na tento počet je uzavřená smlouva
s Úřadem práce) každý týden odpracuje pro obec 20 hodin
zdarma. K těmto pozicím Úřad práce poskytuje možnost dotace na
koordinátora a administrátora – obě pozice obec využila a jsou
obsazené.

CVIČENÍ V KOBYLÉ
Dne 10. září proběhla úvodní hodina Zumby, další hodina je
plánovaná na 24. září a následně pak každé pondělí od 18:00 hod.
Dne 11. září proběhla úvodní hodina jógy pod vedením
Ing. Smékala. Každá další lekce je plánovaná na úterý v 16:30 hod.
Všechny zájemce srdečně zveme zumby či jógy.
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INFORMUJEME
KOBYLSKÝ OBČASNÍK NA INTERNETU
V srpnovém čísle jsme Vás informovali o nových stránkách obce.
Elektronická verze Kobylského občasníku je jednou z možností na
těchto stránkách (Informace pro občany – Kobylský občasník), kde si
můžete prohlédnout i starší čísla.
Upozorňujeme Vás na to, že následující vydání Kobylského
občasníku bude vycházet pouze na stránkách obce. Snížíme tak
náklady za vydání a tisk.
Pro občany, kteří nemají přístup k internetu, bude možnost si
vyzvednout tištěnou verzi v obchodě u Sloupů.
Děkujeme za pochopení a nezapomeňte navštěvovat obecní stránky,
kde se dozvíte mimo jiné o aktualitách a veškerém dění v naší obci.

www.oukobyla.cz
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CHYSTÁ SE…
DEN DŮCHODCŮ
V pátek 5. října pořádá Kulturní komise ve spolupráci s obcí zábavné
odpoledne pro naše seniory v kulturním domě od 16:00.

VÝLOV
Myslivecké sdružení Kobylá plánuje na 29. září
výlov, akce bude upřesněna na nástěnkách obce.

VOLBY
Ve dnech 12. a 13. října se uskuteční volby
do zastupitelstev krajů. Stejně jako
v předchozích letech volební místnosti
zůstanou v prostorách školy.

ÚZEMNÍ PLÁN
V následujících měsících obec zahájí vytvoření nového územního
plánu, prosíme občany, aby této problematice věnovali zvýšenou
pozornost.
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CHYSTÁ SE…
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RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
ZÁŘÍ NA ZAHRADĚ
Září je měsíc, ve kterém se léto pomalu přehoupává v podzim. Kvete
stále méně rostlin, ale to nám vynahrazuje bohatá úroda ovoce a
zeleniny. Část sklizně můžeme skladovat, moštovat či kompotovat,
abychom se z ní mohli těšit i v zimních měsících. Volný čas
nemusíme trávit jen v kuchyni u zavařování, ale ještě můžeme
vysazovat některé druhy okrasných květin, ovoce i zeleniny.
V září očesáváme jabloně a hrušně. Při sklizni dáváme pozor, aby
pád jednoho plodu nepoškodil jiné, protože jejich poškození by
způsobilo hnilobu. Postupujeme směrem do středu a nahoru.
Právě nyní je pravý čas ke sklizni dvakrát plodících jahod a
beztrnných ostružin. Ty už se později sbírat nemají, protože nejsou
sladké a chutné, navíc jsou často plesnivé. Švestky a pološvestky
jsou dozrálé a je třeba je očesat. Sklizeň využijeme k tomu, abychom
plody zkontrolovali, jestli nejsou napadené šarkou. Takto napadený
strom je nevyléčitelný, proto je třeba jej vykopat a spálit. Na jeho
místo nevysazujeme jiné slivoně, protože jsou na šarku citlivé, ale
klidně zde můžeme umístit bobuloviny nebo jádroviny.
Sklízíme vlašské ořechy. Počkáme, zda spadnou, popřípadě je
setřeseme na zem. Po sběru je sušíme v jedné vrstvě na suchém a
světlém místě (3-5 týdnů). Sklízíme dozrálé hrozny révy vinné a
jejich keřům zkracujeme vrcholky letorostů. Rybíz a angrešt
prosvětlujeme odřezáváním starých větví. Máme poslední šanci k
očkování broskvoní. Společně s ovocem neskladujeme výrazně
aromatické druhy zeleniny, aby ovoce nenačichlo. Skladujeme,
moštujeme a kompotujeme ovocné plody. Vysazujeme nové
jahodníky, které musí být dobře zakořeněné, abychom se mohli příští
rok těšit na bohatou sklizeň.
Převzato z:
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HISTORIE OBCE
OSADA ANNÍN
Součástí obce Kobylá nad Vidnavkou bývala osada Annín (něm.
Annaberg), založená roku 1803 Marií Annou svobodnou paní von
Wimmersberg, provdanou von Skal und Groß-Ellguth (tehdejší
majitelkou Kobylé). Osada se jmenovala po ní. Ležela 1,75 km na
západ od Kobylé a zanikla v 50. letech 20. století.
Dnes stojí na místě pouze zbytek z kostela sv. Josefa.

Počet obyvatel osady:
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Převzato z:

KARIÉRA
Volná pracovní místa na ÚP v Jeseníku
RECEPČNÍ V HOTELÍCH
Firma: Miroslav Hrbáček – Hotel Morava
Min. vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: od 10 000 Kč

ČÍŠNÍCI A SERVÍRKY
Firma: Miroslav Hrbáček – Hotel Morava
Min. vzdělání: střední oborové (vyučen)
Mzdové rozpětí: od 10 000 Kč

KUCHAŘI
Firma: Miroslav Hrbáček – Hotel Morava
Min. vzdělání: střední oborové (vyučen)
Mzdové rozpětí: od 10 000 Kč

ÚDRŽBÁŘ - TOPIČ
Firma: Miroslav Hrbáček – Hotel Morava
Min. vzdělání: základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: od 8 000 Kč

TECHNIK ENERGETIK
Firma: Slezský kámen a.s.
Min. vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: od 18 000 Kč
Podrobnější informace o pozicích a další nabídky práce naleznete na
Úřadě práce ve Vidnavě či Jeseníku.

Aktuální ke dni: 12. září 2012
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NAŠI OBČANÉ
JUBILANTI V MĚSÍCI ZÁŘÍ

Klimeš Petr
Frankeová Margarethe
Vaculíková Marcela
Urbánek Jaroslav
Rýparová Marcela
Rybáriková Lenka
Slaná Jaroslava

GRATULUJEME
V případě, že jsme zde na někoho zapomněli, tomu se upřímně
omlouváme a také mu srdečně gratulujeme!
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