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Jaký bude ten letošní listopad? Na tuto otázku je bohužel velice těžká 
odpověď. Říjen byl co se vývoje epidemie týká jeden z nejhorších. Neustále 
se zvyšující čísla onemocnělých nepřinášejí klid nikomu z nás. Musíme 
dodržovat veškerá hygienická nařízení a doufat, že tato opatření povedou ke 
snížení čísel. Jeden citát z denního tisku: “Vždycky platilo, že žáci a studenti 
měli z celého roku nejraději prázdniny. Ať už letní, zimní nebo jarní. A když 
k nim přibyly třeba uhelné, tím lépe. Ale jak to berou nyní? Když nám na jaře 
řekli, že se školy zavírají, jásali jsme, přiznávají středoškoláci s tím, že je to 
už doma nebaví, protože ve škole je větší sranda”. Všichni musíme věřit, že 
se situace zlepší a  děti se ke svým kamarádům a učitelům vrátí co nejdříve. 
Hodně štěstí.   

Naši jubilanti   
65 let – Milada Filipová 
55 let – Petr Laurin 
45 let – Edita Müllerová 
40 let – Josef Kovář 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Omezení úředních hodin na obecním úřadě 
V souladu s opatřeními a doporučením ministerstva je provoz pro veřejnost pouze v úřední dny:  
PONDĚLÍ  od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00  
STŘEDA  od 9:00 do 11:00 a  od 13:00 do 15:00 
a to pouze v nezbytných případech.  
Upřednostňujeme komunikaci elektronicky kobyly@volny.cz nebo telefonicky 482 728 180 nebo starosta 
obce 602 153 537.  Děkujeme za pochopení.  
 
V pondělí 16. 11. bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené. 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve středu 25. listopadu.  
 
Opětovně žádáme občany, aby do kontejnerů na tříděný odpad nevhazovali obsah odpadkových 
košů. Ten patří do popelnice nebo do pytlů na odpad. Do kontejneru na papír byly vhozeny PET 
lahve a sklo. To snad někdo nezná barvy nebo neumí číst??? Modrý kontejner je na papír, do 
žlutého patří plasty, zelený je na sklo!!!  DĚKUJEME! 
 
Sběr nebezpečného odpadu                            
Severočeské komunální služby provedou sběr nebezpečných složek komunálního odpadu  
v neděli 15. listopadu  Podhora 8,00 hod.  a  Nechálov 8,15 hod.          
Přijímány budou následující druhy odpadů: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, olejové filtry, 
oleje a tuky, absorpční činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, 
kyseliny, zásady (hydroxid), nepoužitá léčiva (léky), pesticidy (hnojiva), akumulátory, baterie, články      
a zářivky.  
 

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající 

provozu běžné domácnosti. 
Nebudou přijímány následující druhy odpadů: 
elektro, stavební odpad, eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi atd. Nebezpečné odpady 
vznikající při podnikatelské činnosti. 
Další informace na tel.: 493 645 111.  
 
 
 



 
 

 

Okleštění stromoví a jiných porostů   
ČEZ žádá majitele a uživatele pozemků o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti 
elektrických rozvodných zařízení v termínu do 15. listopadu. Bližší informace na vývěskách. 
 
Zdravotní linka  do Příšovic  
jezdí stále pouze ve středu. Odjezd z Kobyl v 7:15 hodin.   
 
Taneční zábava sobota 21. listopadu – AKCE JE ZRUŠENA 
 
Rozsvícení vánočního stromu sobota 28. listopadu – AKCE JE ZRUŠENA 
 
Setkání seniorů – v letošním roce je tato akce bohužel z bezpečnostních důvodů ZRUŠENA 
 
Okénko do školy 
Rok utekl jako voda a na mě opět přichází řada, abych informovala o dění na naší škole za uplynulý 
měsíc. Vzhledem k epidemiologické situaci zajímavých událostí nebylo mnoho, ale ty které se 
uskutečnily, jistě stojí za zmínku. 
 Jak a proč si čistit zuby? Na tuto i další otázky odpovídala ve čtvrtek 1.10. ve školní družině 
MDDr. Michaela Kolomazníková. Na začátek si naše bývalá žákyně pro děti připravila prezentaci            
o zubech . Dále měly děti možnost prohlédnout si různé druhy kartáčků, viděly jak vypadá korunka          
a můstek. Míša nám též ukázala výkresy zubů, které vypracovala během studia. Na sádrovém odlitku 
předvedla správný postup při čištění zubů. Poté si děti vzaly svoje kartáčky a v altánu paní doktorce 
předvedly, jak s nimi umí zacházet. Nakonec si někteří vyzkoušeli zázračnou fialovou tabletku, která 
obarvuje hlavně zubní plak na špatně vyčištěných zubech. Paní doktorka byla spokojená, zoubky byly 
vyčištěné pečlivě. Dětem zábavné odpoledne uteklo jako voda. Stejně tak jako čas od doby, kdy malá 
copatá Míša chodila do naší školní družiny. 
 Hned  další týden v úterý 6. října jsme v družině pokračovali ve vzdělávání dětí v oblasti péče      
o zdraví a pozvali jsme mezi nás záchranáře. Jan Král z liberecké záchranky s dětmi probral rizikové 
situace, se kterými se mohou setkat a poradil jim, jak se v takové situaci zachovat a ještě lépe, jak 
takovým situacím předcházet. Společně si povídali o popálení, uštknutí jedovatým hadem, řezných 
zraněních a zlomeninách. Masáž srdce po zástavě srdečního oběhu si děti vyzkoušely na figuríně              
a zjistily, že je to opravdu velmi namáhavá činnost. Společně jsme si prohlédli i aplikaci Záchranka          
a zopakovali telefonní čísla IZS. I tato přednáška měla velkou odezvu. 
 Ve středu 7. 10. vyjela 8. třída do Geoparku Ralsko na terénní výuku geologie. Žáci se seznámili   
s několika druhy hornin, na vlastní oči si prohlédli vulkanickou žílu, štoly a dobývky po těžbě železné 
rudy, dostali se do míst, kde se v minulosti těžil uran, či navštívili Skalní divadlo s pískovcovou bránou. 
Akci zorganizoval náš aktivní kolega  pan učitel Dominik Rubáš, který i dojednal finanční zaštítění 
autobusové dopravy z prostředků Geoparku Ralsko. 
 A pak už to přišlo. Nejprve nařízení o střídání tříd ve výuce na II. stupni základních škol a po 
několika dnech nakonec i uzavření škol. 
Od 14. října jsou, jak jistě víte, děti doma a probíhá on line výuka. Osobně jsem ráda, že se vidíme           
s dětmi alespoň takto, ale běžnou výuku to ani zdaleka nemůže nahradit. Přání dětí, rodičů i učitelů ze 
začátku září, abychom mohli chodit do školy, se bohužel za současné situace jeví jako nereálné. A to jsme 
se všichni tak těšili. Obzvláště děti si to moc přály a nyní stále častěji slyšíme stesky, jak se jim po škole 
stýská a že už nechtějí být doma. Kdo by si to kdy pomyslel! 
 Dovolte mi  popřát vám v této nelehké době hlavně hodně zdraví! 
           Jitka Plotová 
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