
 
 

 

 
KOBYLÁČEK       PROSINEC  2020  
 

Kouzelný advent by měl být časem klidu, naděje a splněných přání. Je to 
doba, která nám připomíná, že se blíží nejkrásnější svátky roku – Vánoce. 
Bohužel letošní adventní čas je jiný. Na náměstích, návsích sice září vánoční 
stromy, ale už tam většinou chybí stánky s vánočními předměty, ani se 
ulicemi neline omamná vůně svařeného vína. Chybí ta správná předvánoční 
atmosféra. Pandemie narušila život nám všem. Ale všechna ta omezení, které 
koronavirus přináší, nemohou zkazit radost dětí i rodičů při pohledu na 
rozsvícený vánoční stromek a dárky pod ním.   
Vánoční svátky prožijte v klidu, v kruhu svých nejbližších. Do nového roku 
2021 Vám přeji pevné zdraví, lásku a spokojenost.    

Jaroslav Červa, starosta    
 
 

 
Naši jubilanti   
70 let – Jiří Jisl 
65 let – Jiří Udržal 
60 let – Václav Meduna 
50 let – Jitka Doležálková 
40 let – Alena Kramárová 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek 17. prosince od 17 hodin v zasedací 
místnosti Obecního úřadu v Kobylech.      
 
 
Omezení úředních hodin na obecním úřadě 
Provoz pro veřejnost je omezen 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 jenom v nezbytných případech.  
Upřednostňujeme komunikaci elektronicky kobyly@volny.cz nebo telefonicky 482 728 180 nebo starosta 
obce 602 153 537.  Děkujeme za pochopení.  
 
Obecní úřad bude ve dnech 22 . 12. – 4. 1.  uzavřen z důvodu čerpání dovolené.    
Platby v hotovosti budou přijímány do 16. prosince!!! 
 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 16. prosince.    
 
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
 
DŮLEŽITÉ  - Požadavky na změny v odpadech 
Prosíme občany, kteří chtějí v roce 2021 změnu v četnosti odvozů popelnice, změnu velikosti popelnice, 
případně změnu z popelnice na sběrné pytle nebo opačně, aby tento požadavek nahlásili nejpozději do 
14. prosince  na obecním úřadě (tel. 482 728 180 nebo 602 153 537). Na později nahlášené změny 
nebude brán zřetel.  
Od ledna 2021 budou platit nové ceny za odvoz odpadů, které budou vyšší cca o 3 % . 



 
 

 

 
 
Knihovna  
bude otevřena ve dnech 8. a 15. prosince, potom až 5. ledna.       
Žádáme čtenáře, kteří mají delší dobu vypůjčené knihy, aby je co nejdříve vrátili. 
 
 
Zdravotní linka 
jezdí stále pouze ve středu. Odjezd z Kobyl v 7:15 hodin.   
V tomto roce pojede naposledy ve středu 16. prosince.   
Potom až ve středu 6. ledna 2021.  
 
 
Obecní úřad v Pěnčíně  
nabízí možnost zakoupení nové knihy o obci Pěnčín a jejích částech „PĚNČÍN-ŽIVOT MEZI 
JEŠTĚDEM A JIZEROU“. Více informací na tel. 482 725 300  
 
 
Oznámení ČEZ 
Od ledna již nebude ČEZ vylepovat plakáty oznamující přerušení dodavky elektřiny. Na odstávky 
elektřiny již budou upozorňovat pouze elektronicky (e-mailem nebo SMS). Více informací na 
www.cezdistribuce.cz/sluzba . 
 
 
Okénko do školy 
Když se v září otevřely školy, nikdy bych nevěřila, že je to jen na chvíli. Přesto jsme prakticky celý 
listopad učili, ač neradi, distančně. 
Díky letošní neobvyklé epidemické situaci na jaře jsme měli s distanční výukou již poměrně bohaté 
zkušenosti a možná právě proto se nikdo z dalšího uzavření škol právě neradoval. Je to jistě pochopitelné 
ze všech zúčastněných stran, neboť tento způsob vzdělávání skutečně není pro žáky základních škol to 
pravé. Jaké nepříjemnosti to s sebou přineslo rodičům, prarodičům, učitelům, i samotným dětem, to jistě 
ví každý, ať už z vlastní zkušenosti, nebo zprostředkovaně ze svého okolí.  
V naší škole jsme oproti jarní distanční výuce zavedli ve všech předmětech pravidelné on-line hodiny, 
které výuku určitě zpestřily i zefektivnily. Ale samozřejmě jen za podmínky, že k nám bylo připojení 
milostivé… Myslím, že my jako učitelé máme opravdu čisté svědomí, i když občas může být veřejnost 
jiného názoru.  
Nicméně „konec dobrý, všechno dobré“. V pondělí 30. 11. se základní školy otevřely již pro celý             
I. stupeň a 9. třídy stabilně, pro zbytek II. stupně momentálně funguje tzv. rotační výuka. Pochopitelně 
stále platí různá neobvyklá opatření, všichni mají po celou dobu roušky, ale přesto jsme bez výjimky rádi, 
že jsme s dětmi v osobním kontaktu a doufáme, že se nám ve zdraví podaří rozvolněné učivo doplnit, 
abychom žactvu poskytli standardní základní vzdělání. 
Z pochopitelných důvodů se letos nebude konat tradiční Vánoční jarmark, ani většina jiných oblíbených 
předvánočních společenských akcí. 
Na závěr Vám popřeji klidný a pohodový advent, krásné Vánoce a dostatek optimismu a pevného zdraví 
do dalších dnů  

Andrea Čepelíková 
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