
 
 

 

KOBYLÁČEK       D U B E N    2020  
 

Přemýšlel jsem o tom, jaká optimistická slova do Kobyláčku Vám napsat, čím Vás 
potěšit. Ale v této současné koronavirové době je to velmi těžké, moc mne toho 
nenapadá. Asi žádný z nás podobnou situaci nezažil. Na začátku roku jsme si všichni 
přáli pevné zdraví, hodně štěstí, aby ten nový rok byl lepší než ten starý. Měli jsme 
hodně plánů, co vše uděláme, kam se do světa podíváme. Vše se zhroutilo jako 
domeček z karet. Ani v těch nejčernějších snech si nikdo z nás něco podobného 
nedovedl představit. Je nutné všem, kteří šijí roušky a poskytují je našim občanům 
moc a moc poděkovat. Poděkování patří i těm, kteří se starají o naše nejstarší 
občany.  
Ale je zde jaro, sice zatím trochu studenější, má však na nás určitě lepší blahodárné  
účinky, než kdyby byly podzimní nebo zimní plískanice. Vše pomalu rozkvétá, šeď 

přírody se změnila na svěží zelenou. Kvetou bledule, narcisy, zanedlouho zahrady a parky rozzáří žluté kvítky 
„zlatého deště“. Nastanou práce na zahrádkách, v sadech, úklid kolem domů. Je už slyšet i hukot techniky na 
polích. Letos se obejdeme i bez Velikonoc, pálení čarodějnic asi také nebude. Musíme však být silní, abychom vše 
ve zdraví přečkali. Nezbývá nám nic jiného, než se podřídit současným nařízením/ustanovením a zdravotním 
omezením, brát ohled na své spoluobčany a společně bojovat proti krizi a nebezpečí, které nás všechny ohrožuje.  
A hlavně musíme věřit, že bude líp! Přeji Vám hodně štěstí, držme si navzájem palce.      
                                                           Jaroslav Červa, starosta    

Naši jubilanti   
Nejprve se musíme omluvit dvěma spoluobčanům, kteří omylem nebyli uvedeni mezi březnovými jubilanty: 
70 let – Václav Brož 
35 let – Lenka Kovářová 
Oběma jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
88 let – Mája Nedvědová   50 let – Jitka Kozáková 
82 let – Jiří Patočka    45 let – Jaroslav Zíta 
80 let – Jana Ťukalová    35 let – Marcela Bínová 
70 let – Jan Lochman    30 let – Barbora Matoušková 
50 let – Jaroslav Mužák    30 let – Pavel Seiwald 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Obecní úřad    
Upozorňujeme na omezení úředních hodin z důvodu vyhlášení nouzového stavu: 
pondělí   9:00  –  10:00  
středa  9:00  –  10:00 
 
Upřednostňujeme telefonickou nebo elektronickou komunikaci. Úřad navštivte pouze v nezbytně nutném případě, 
nejlépe po předchozí telefonické či e-mailové domluvě (telefon: 482 728 180,  e-mail: kobyly@volny.cz). Mimo 
uvedenou úřední dobu bude budova obecního úřadu pro veřejnost uzavřena. V nezbytně nutných případech je 
možné naléhavé záležitosti vyřídit po předchozí domluvě na tel. 482 728 180 nebo 602 153 537.  
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 29. dubna.    
 

Upozornění:  
Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
Pytle s odpadem nesmí být těžší než 20 kg, těžké pytle nebudou odvezeny! V poslední době se to stává často!!! 
 
Sběr PET lahví 
Žádáme občany, kteří třídí odpad, aby pytle s vytříděnými a sešlapanými PET lahvemi nevhazovali do žlutých 
kontejnerů na plasty. Tyto nechte stát vedle kontejneru. PET lahve odváží jiná svozová firma. 
 
Poplatek ze psů a za odpady 
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a omezením úředních hodin na obecním úřadu oznamujme, 
že splatnost poplatků za odpad a ze psů je prodloužena do 30. června. 
 
Úhradu poplatků lze provést bezhotovostně po předchozím sdělení údajů k platbě. Pro jejich upřesnění volejte tel.: 
482 728 180   nebo piště na e-mail: kobyly@volny.cz 



 
 

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
Zápis do 1. ročníku ZŠ Kobyly (bohužel bez dětí) bude probíhat v období od 1. dubna do 30. dubna 2020 v těchto 
termínech: každou středu od 9 do 11 hodin a dále ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 15 do 17 hodin. Zákonný 
zástupce s sebou přinese svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Lze přijít s již vyplněnými formuláři Přihláška 
k zápisu a Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (není podmínkou), které jsou k dispozici na 
www.zskobyly.webnode.cz v sekci Dokumenty ke stažení. Vyplněné formuláře můžete také poslat poštou, datovou 
schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem.                              Mgr. Martina Pichrtová, ředitelka školy 

 
Taneční zábava - sobota 11. dubna – ZRUŠENO 
Setkání Havlováků – sobota 25. dubna – ZRUŠENO 
 
Pálení čarodějnic – čtvrtek 30. dubna - ZRUŠENO  
Přesto větve z prořezávky stromů můžete vozit na určené místo „k bývalému stohu“ .  
Stále platí přísný zákaz vozit na toto místo komunální, stavební a jiný odpad!  
Pneumatiky, pařezy a kořeny sem také NEPATŘÍ!!! 
 
Zdravotní středisko v Příšovicích:    
Praktičtí i odborní lékaři stále ordinují pouze „po telefonu“. 
Zdravotní linka do Příšovic je dočasně zrušena. 
 
Informace ze Svijanského Újezda 
Zpoplatnění hrobového místa 
Od 1. 3. 2020 vstupuje v platnost nový řád veřejného pohřebiště, z tohoto důvodu budou zpoplatněna hrobová 
místa a údržba hřbitova. Cena je 500,- Kč na 5 let, tuto částku můžete uhradit od 1. 6. do 31.8. 2020 na obecním 
úřadu. Řád veřejného pohřebiště je k nahlédnutí na obecním úřadu. 
 
Okénko do (virtuální) školy 
Vážení a milí čtenáři,  
měsíc březen se pro všechny z nás vyvinul úplně jinak, než jsme očekávali. Po týdnu chození do školy přišly dlouho očekávané 
jarní prázdniny, během nichž bylo vyhlášeno plošné uzavření škol z důvodu zamezení šíření epidemie koronaviru.                  
Po překonání prvotního šoku a v důsledku dalších opatření, která zasáhla do života všech lidí (nejen) v naší republice, bylo 
jasné, že dveře školy se pro žáky hned tak neotevřou. Bylo tedy nutné vymyslet, jakým způsobem budeme ve výuce dále 
pokračovat, neboť tento stav neznamená prodloužení prázdnin, nýbrž tzv. distanční vzdělávání. Oproti školám v jiných 
okresech jsme měli výhodu, že nás toto přeorientování na zcela nový způsob výuky nečekalo ze dne na den, ale právě díky 
jarním prázdninám jsme si mohli strategii lépe promyslet a trochu se na to předem připravit.  
Naše komunikace s žáky nyní probíhá především prostřednictvím e-mailů a sítě WhatsApp. Touto cestou jsou jim zasílány 
prezentace, zadání úkolů, nejrůznější odkazy, námi natočená videa s vysvětlením látky apod. Stejnou cestou nám žáci posílají 
své vypracované úlohy zpět. Poté následuje jejich hodnocení a zpětná vazba od učitelů. Takovýto způsob výuky je daleko 
komplikovanější a časově náročnější než při běžném chodu školy, a to jak pro žáky, tak i pro učitele, kteří musejí mnohem více 
plánovat a přemýšlet, jakým způsobem probíraná témata žákům vysvětlit, aby je byli schopni pochopit i takto na dálku. Mohu 
konstatovat, že po překonání počátečních lehkých organizačních zádrhelů jsme si na nový způsob výuky a komunikace velmi 
rychle zvykli a fungujeme v zaběhlém režimu. Neznámkujeme. Úkoly a zadání jsou koncipovány tak, aby je žáci zvládli 
vypracovat sami bez dopomoci a výraznějšího zapojení rodičů, které bychom nechtěli zbytečně zatěžovat. Samozřejmě            
u nejmladších žáků je situace poněkud jiná, tam se bez podpory rodičů bohužel neobejdeme, proto bych jim chtěla za jejich 
úsilí a spolupráci moc poděkovat. Pochvalu zaslouží i samotní žáci. U těch, kteří nemají žádné vzdělávací ani výchovné obtíže, 
se dalo víceméně předpokládat, že vše zvládnou. U některých jsme se toho ale obávali a nikdo z nás by určitě nepředpokládal, 
jak dobře se k dané situaci postaví a jak mile nás tím překvapí. Celkově máme z našich žáků velmi pozitivní dojmy, možná jim 
vyhovuje, že díky nastalé situaci mohou více ukázat svou samostatnost a zodpovědnost. Slova díků mám i pro své kolegy, kteří 
začali od prvního dne fungovat v novém režimu, poctivě a pilně. Je mi líto deváťáků. Nejen že se jim posunul termín 
přijímacích zkoušek na střední školy, ale ještě navíc přišli o dlouho očekávané taneční. 
Přestože jsme v současné chvíli s chodem naší školy spokojeni, chceme naše počínání posunout ještě o úroveň výš, a proto 
bychom v průběhu nadcházejícího týdne rádi postupně přešli na bázi tzv. virtuální školy, kde každý třídní učitel založí svou 
virtuální třídu, kam budou mít pod svým heslem přístup příslušní žáci a učitelé. Žáci zde najdou na jednom místě přehledně 
uspořádaná zadání úkolů, výklady látky, videonahrávky probíraného učiva, zprávy od učitelů apod. Učitelé budou mít lepší 
přehled o činnosti žáků, hodnocení žákovských prací by mělo být jednodušší. Je možné zde uskutečnit i on-line hodinu, kdy 
bychom se se svými žáky mohli nejen slyšet, ale i vidět. Kontakt s kamarády je to, co nyní dětem chybí asi nejvíc. Snad se nám 
to podaří k plné spokojenosti všech zúčastněných. 
Závěrem bych vám všem chtěla popřát pevné zdraví, mnoho štěstí, odvahu se se vším vypořádat a pokud možno poklidné dny. 
Hlavně neklesejme na mysli! 
             S pozdravem Martina Pichrtová 
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