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Jsme na začátku dalšího měsíce, kdy platí různá omezení. Sice se pomalu 
situace uklidňuje, některé zákazy postupně uvolňují, ale stále musíme mít na 
zřeteli, že virus je zde a stále asi bude. Proto bychom měli být opatrní            
a neustále ve střehu. Říká se, že na konci každého tunelu probleskuje světlo, 
někdy skutečně pouze probleskuje, jindy se do široka otevírá brána, končí 
tma a dostáváme se do krajiny plné slunce. A v to musíme doufat. V dobách 
nejtěžších, kdy je lidem opravdu nejhůře, se najednou vynoří množství vtipů 
– nevím proč, ale je to skutečnost. Humor nám pomáhá přenášet se přes 
všechny těžkosti všedního dne. Člověk se potřebuje smát, uvolňovat stres, ale 
především ukázat na nepravosti a jejich hloupost. 

Přeji vám příjemné májové dny, musíme současnou situaci vydržet.  
                                                           Jaroslav Červa, starosta    

 
 
Naši jubilanti   
86 let – Oldřich Porš    40 let – Kamila Radová 
85 let – Anežka Poršová    40 let – Otakar Čížek 
70 let – Jaroslav Bína    35 let – Pavel Kovář 
45 let – Marcela Nosková   
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Obecní úřad    
Úřední hodiny pro veřejnost po dobu nouzového stavu do odvolání: 
Pondělí: 8 – 11  13 – 17 
Středa:  8 – 11  13 - 15 
 
Upřednostňujeme telefonickou nebo elektronickou komunikaci: telefon 482 728 180 nebo 602 153 537 ,  e-mail: 
kobyly@volny.cz. Úřad navštivte pouze v nezbytně nutném případě, nejlépe po předchozí domluvě telefonem nebo 
e-mailem.  Vstupujte s rouškou.  
 
Poplatky ze psů a za odpady 
Obecní úřad informuje, že splatnost poplatků za odpady a ze psů byla letos prodloužena až do konce června. 
Úhradu poplatků lze provést bezhotovostně po předchozím sdělení údajů k platbě. Pro jejich upřesnění volejte na  
tel.: 482 728 180   nebo piště na e-mail: kobyly@volny.cz 
 
Volné pobíhání psů 
Obecní úřad upozorňuje občany na trvalý zákaz volného pobíhání psů po obci. Dětské hřiště u školy není 
prostor pro venčení psů stejně jako ostatní veřejná prostranství v obci!!!   
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 27. května.    
 

DŮLEŽITÉ!!!  
Pytle s odpadem nesmí být těžší než 20 kg, těžké pytle nebudou odvezeny!  
S tímto problémem se setkáváme každý týden.  Těžké pytle nejsou odvezeny a my je potom musíme svážet 
do Kobyl, odsypávat, často se stane, že pytel při manipulaci praskne. Je to zapotřebí??? 
PROSÍM VÁS, do pytlů dávejte pouze do 20 kg odpadu!!!  
 
Sběr nebezpečného odpadu                       
Severočeské komunální služby provedou sběr nebezpečných složek komunálního odpadu  
v neděli 10. května  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, omítky, lepidla, směsi atd. a nebezpečné odpady vznikající při 
podnikatelské činnosti. 
Další informace na tel.: 493 645 111.  
 
Shromažďování dřevní hmoty   
k bývalému stohu je od 1.5. ZAKÁZÁNO, přestože hromada roští zatím nebyla spálena.  
 
Vážení spoluobčané, 
buďme ohleduplní ke svým sousedům a nepoužívejme hlučné stroje o svátcích a nedělích.   Děkujeme! 
 
Knihovna 
je od května opět otevřena pro veřejnost každé úterý od 16 do 17 hodin při dodržení bezpečnostních a hygienických 
podmínek. Vstupujte s rouškou! 
 
Zápis do MŠ ve Svijanském Újezdě   
bude probíhat ve dnech 4. – 13. května  
více na : https://www.svijanskyujezd.cz/deska-uredni?id=473&action=detail 
 
Zdravotní středisko v Příšovicích:   
Praktičtí i odborní lékaři stále ordinují pouze „po telefonu“. 
Zdravotní linka do Příšovic je dočasně zrušena. 
 
Pronájem zubní ordinace 
Obec Příšovice nabízí výhodný pronájem plně vybavené zubní ordinace od 1.1.2021.  
Více informací na tel. č. 602 112 037. 
  
Okénko do školy 
Vážení a milí čtenáři, 
     koronavirová krize postihla lidi a instituce po celém světě, nevyhnula se tedy ani naší škole. Přestože fyzicky 
v ní nejsou přítomni zaměstnanci ani děti, výuka probíhá bez přerušení  - dálkovou formou prostřednictvím 
webového prostředí a sociálních sítí. Je to náročné pro všechny – žáky i učitele. Trvá to už dlouho a všem nám 
chybí sociální kontakt, ať už s kamarády, nebo kolegy, nebo mezi dětmi a učiteli navzájem. Navíc jsme museli 
oželet plánovaný zájezd do Paříže a Disneylandu, který kolegyně Káťa Brzáková dlouho připravovala. Pozitivní 
zprávou je, že rodičům byla vrácena celá zaplacená záloha. Doufejme, že se podaří zájezd uskutečnit třeba 
v příštím roce. Bohužel nemohly a nebudou moci proběhnout ani další oblíbené aktivity, jako např. Noc 
s Andersenem, plavání, Memoriál K. Kozderky, exkurze do Drážďan nebo tradiční vícedenní školní výlety, na 
které se žáci často i celý rok těší. Ale nedá se nic dělat, musíme se s tím smířit.  
     Od 11. května bude ve škole umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací 
zkoušky na střední školy. Pokusíme se tedy v češtině a matematice ještě pořádně zabrat a dohnat, co se dá.  
     Od 25. května bude umožněn návrat do lavic i žákům 1. stupně. Půjde o dobrovolnou docházku za přísných 
hygienických opatření, navíc jen pro žáky, jejichž rodiče podepíšou čestné prohlášení, že dítě není ohroženo 
koronavirem, ani nesdílí domácnost s nikým rizikovým (osoby s chronickými onemocněními, oslabenou imunitou  
a starší 65 let). Vzhledem k tomu, že část žáků zůstane i nadále doma a bude pokračovat v distančním vzdělávání, 
nepůjde ani ve škole o standardní vyučování, ale spíše o dohled nad žáky, kteří budou plnit ty samé úkoly jako 
jejich spolužáci, kteří zůstali doma. V současné době intenzivně pracujeme na vytvoření plánu, jak vše organizačně 
zajistit, abychom mohli fungovat za současného dodržení bezpečnostních podmínek daných především ministerstvy 
zdravotnictví a školství. Všichni rodiče budou včas informováni.  
     Poslední koronavirové statistiky v naší republice ukazují příznivá čísla, která nám dávají naději, že se náš život 
bude moci brzy pozvolna vracet do normálních, nebo alespoň normálnějších, kolejí. Přejeme si to všichni.  
     Buďme tedy i nadále opatrní, ohleduplní a zodpovědní, važme si každé maličkosti, kterou v životě máme, 
radujme se z pěkných jarních dnů a pokusme se být optimističtí. 
     Za celou naši školu vás zdraví a pohodové dny všem přeje  
                                                                                                                        Martina Pichrtová 
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