
 
 

 

KOBYLÁČEK           ČERVENEC - SRPEN   2019  
 
Konec letošního školního roku se vyznačuje tropickými teplotami, s minimálními srážkami. 
Předpověď meteorologů se zatím bohužel vyplňuje. Nejvíce to odnáší příroda. Už i u nás se 
objevují v lesích suché rezavé smrky a borovice. A není to způsobeno jenom kůrovcem. 
Voda chybí na polích, v lesích, nedostatek se projevuje i na hladinách potoků i řek a co je asi 
největší problém – snižuje se hladina podzemních vod. Zatím nebyla vyhlášena žádná 
bezpečnostní opatření, ale pokud se situace nezmění, tak k tomu určitě dojde. Je důležité 
šetřit pitnou vodou a při rozdělávání otevřeného ohně zachovávat nejvyšší opatrnost.  
Využijte času dovolených a prázdnin k odpočinku,  k nabrání nových sil do pracovního 
procesu i do školních lavic. Přeji Vám všem krásné prázdniny, plné pohody a klidu bez 
zbytečných starostí, prožití příjemné dovolené doma  nebo v zahraničí a v září na stránkách 
Kobyláčku na shledanou. 
                                                                       Jaroslav Červa, starosta obce 

 
Naši jubilanti      
81 let – Jiřina Poršová     35 let – Michal Šrytr  
80 let – Jiří Šámal     35 let – Zbyněk Hozák  
75 let – Jaroslav Šnýdr     30 let – Veronika Koťátková 
65 let – Jan Štrbáň     20 let – Denisa Mužáková 
45 let – Luboš Koťátko     20 let – Michaela Svobodová  
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 

Obecní úřad    
Upozorňujeme na úpravu úředních hodin po dobu školních prázdnin: pondělí – čtvrtek 8 - 11  a  13 - 15 . 
 

Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 31. července a 28. srpna.    
Upozornění: Pytle s odpadem nesmí být těžší než 20 kg, těžké pytle nebudou odvezeny! 
 
Vážení spoluobčané, 
buďme ohleduplní ke svým sousedům a nepoužívejme hlučné stroje o svátcích a nedělích.   Děkujeme! 
 
Knihovna 
bude o prázdninách otevřena v tyto dny: červenec – úterý 9. a 23.    srpen – úterý 6. a 20.   
Děkujeme za pochopení. 
 
OPEN AIR FESTIVAL 
SOPKA 2007 pořádá ve dnech 4. a 5. července dvoudenní Open air festival na Radvánicích. Ve čtvrtek 4. července od 18:00 
proběhne taneční party s hity od 80. let po současnost, hraje DJ Sodber. 
V pátek 5. července od 11:00 se uskuteční pivní festival. K výběru bude k dispozici sortiment 5 pivovarů. Pro návštěvníky 
bude zajištěno bohaté občerstvení, pro děti bude připraven skákací hrad. V 18:00 startuje 18. ročník Antrax party, na které 
vystoupí kapely Anarchia, Nothingham, Ty krávo, Intensive Care a Onfem. Vstupné na obě akce je dobrovolné. 
 
RALLY BOHEMIA – uzavírky při rychlostních zkouškách 
V sobotu 13. července bude v době od 9:15 do 19:00 uzavřena komunikace na trase:  
Soběslavice – Vorklebice (křižovatka) – Sedlíšťka – Trávníček – Hradčany – Český Dub 
Důvodem uzavírky je průjezd vozidel RZ č. 4 a 9 závodu RALLY BOHEMIA. 
 

Pošta Pěnčín 
Z důvodu odstávky elektrické energie bude v pátek 19. července POŠTA V PĚNČÍNĚ otevřena pouze od 13 do 14 hodin a to 
pouze pro vydání zásilek.  
 

Posezení pod lípami 
SDH Havlovice pořádá v sobotu 10. srpna od 18 hodin v Havlovicích „pod lípami“  tradiční prázdninové posezení při hudbě. 
Tentokrát zahraje country hudba NONSTOP z Liberce. Všichni jste srdečně zváni. Bohaté občerstvení bude zajištěno. Tímto 
prosíme naše kuchařinky o upečení něčeho sladkého k zakousnutí. 
 
Pouť 
SOPKA 2007 pořádá v sobotu 17. srpna od 12:00 pouť na Nechálově. Pro děti budou k dispozici houpačky, řetízák, skákací 
hrad a další atrakce. Pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení (bramboráky, langoše, cukrová vata, klobásy, ...). Od 
14:00 k tanci a poslechu zahrají hudebníci z okolí písně českého repertoáru, večer pak zazní reprodukovaná hudba. Vstupné na 
atrakce dobrovolné. 
 
 
 



 
 

 

 
Čerpání dovolených – zdravotní středisko v Příšovicích:  
Praktický lékař MUDr. Jiří Trněný – od 19. 8.  do 30. 8.  
Praktický lékař MUDr. Jiří Koucký – od 29.7. do 9.8.     a od 2. 9. do 9. 9. 
Zubní lékař MUDr. Petr Hnátek – od 1. 7. do 12. 7.     a od 15. 8. do 28. 8. 
Gynekologická ordinace MUDr. Roman Palušák – 1. – 12.7. 
Dětská lékařka   MUDr. Marie Mattauchová – čerpání dovolené v termínu od 29. 7. do 16. 8. – bude zástup 
Případné zkrácení ordinační doby bude na stránkách www:alergopraktik.cz   
 
Okénko do školy 
Letošní červen byl opět nabitý událostmi nejrůznějšího druhu, pojďme si nyní stručně zrekapitulovat alespoň ty nejdůležitější 
z nich.  
Školní výlety a exkurze: 
• 15. - 18. 6.  - 3., 4., 5. ročník - kemp v Košťálově (soutěže, výlet do Lomnice n. Pop. a na vrch Tábor, koupání, vuřty, 

stezka odvahy) 
• 16. – 18. 6.  -  8. a 9. ročník – Zadní Třebaň (výlety – lomy Malá a Velká Amerika, vuřty) 
• 17. 6. – 1. a 2. ročník – údolí Mohelky (hraní, soutěže, opékání vuřtů) 
• 14. 6. – 7. – 9. ročník - Senát PČR v Praze – na pozvání našeho pana senátora Michaela Canova jsme navštívili sídlo 

Senátu PČR. S doprovodem a výkladem paní průvodkyně jsme si prohlédli prostory Valdštejnského paláce i překrásnou 
Valdštejnskou zahradu. Žáci měli možnost s panem senátorem podiskutovat v Zeleném salonku a ptát se ho na věci, které 
je zajímaly. Podívali jsme se i do jednacího sálu, kde jsme mohli sledovat právě probíhající jednání senátorů. Završením 
celého příjemného programu bylo pozvání na oběd do senátorské jídelny v režii pana senátora.  

• 14. 6. žáci 6. ročníku se vypravili na výlet na zámek Humprecht, kde pro ně byla připravena poutavá prohlídka. Poté došli 
do Sobotky na zmrzlinu. Počasí bylo skvělé.  

Sportovní aktivity: 
• atletické soutěže žáků 1. stupně – 4. 6. okresní finále trojboje, odkud se 4 naši reprezentanti probojovali do krajského 

finále, které se konalo 12. 6. v Turnově. Konkurence, která se do Turnova sjela opravdu z celého kraje, byla veliká. Naši 
sportovci Rozálie Matoušková, Andrej Zajčuk a Nicol Volská předvedli skvělé výkony. Magdaléna Jiránková dokonce 
dosáhla na stupně vítězů a vybojovala skvělé 2. místo, přičemž ke zlaté medaili jí scházelo pouhých 16 bodů. 

• 6. 6. – 50. ročník Olympiády mládeže v Liberci – naši školu reprezentovali tito žáci – Daniel Stehno, Jiří Drobný, Matěj 
Novák, Jiří Němeček, Mathias Wambach a Jiří Polívka. Kluci předvedli kvalitní výkony. Přivezli dvě medaile a řadu 
skvělých umístění, např. dvě čtvrtá místa a jedno páté, kdy byla medaile skutečně na dosah. Můžeme jen litovat, že tato 
vynikající atletická generace již z naší školy odchází, neboť nástupci se budou hledat těžko. 

• 20. 6. - zakončení plaveckého výcviku žáků 1. a 2. roč. v délce 10 lekcí 
• 24. 6. – 18. ročník Memoriálu K. Kozderky (atletický trojboj s účastí žáků ZŠ Sv. Újezd, Pěnčín a Radostín) 
• několikrát jsme s žáky navštívili koupaliště ve Svijanském Újezdu, kde se všichni mohli při panujících tropických 

teplotách dostatečně osvěžit a „zablbnout“ si v čisťounké vodě. 
• 28. 6. – 29. 6. -  rafty – sjezd Jizery s táborákem a přespáním ve stanech na Zrcadlové koze – tradiční akce p. uč. Brzákové 

především pro mladší žáky a jejich rodiče. 
Kulturní a jiné akce: 
• 27. 6. tradiční Playback show ve školní družině  
• 27. 6. tradiční besídka žáků I. třídy pod vedením p. uč. Brzákové a Plotové pro rodinné příslušníky žáků spojená                

s pasováním prvňáků na čtenáře  
• 28.6. rozdání vysvědčení a rozloučení před prázdninami 
 
Podrobnosti z některých akcí včetně fotografií jsou zveřejněné na našich webových stránkách, které opečovává a pravidelně 
aktualizuje kolega Dominik Rubáš. 
Školní budovu čeká v následujících dvou měsících generální úklid. Ve spolupráci s OÚ Kobyly provedeme nutné opravy. 
Dojde také na rekonstrukci sborovny, aby i učitelé mohli pracovat v příjemném a podnětném prostředí.  
Za celou naši školu Vám, milí čtenáři, přeji krásné léto a pohodovou dovolenou!  
               Martina Pichrtová 

 

 

Akce v okolí:            
13.7. – Svijanský Újezd – 30. Slavnosti Svijanského piva – kulturní program na třech pódiích   
26.7. – Padařovice - dechovka Plechařinka od 18 hodin      
27.7. – Padařovice – country večer od 19 hodin 
24.8. – Koryta – koncert MICHAL TUČNÝ revival od 19 hodin  
 
Připravujeme na září: 
14. 9. turistický výlet do Krkonoš                                           
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