
 
 

 

KOBYLÁČEK       Č E R V E N   2020  
 

Jsme na začátku června, kdy v zahradách začínají dozrávat jahody, v sadech  
a alejích třešně za vydatného pokřiku špačků, které červené plody berou 
útokem. Toto vše patří každoročně společně se sklizní sena k tomuto období. 
Přesto je letos tato doba jiná. Do celé společnosti zasáhl nevítaný 
koronavirus, který velmi výrazně  ovlivnil životy lidí u nás i v celém světě.    
I přes postupné uvolňování vydaných zákazů a nařízení, bude návrat do 
normálního života ještě nějakou dobu trvat. Je velice důležité, aby se co 
nejdříve vzchopila ekonomika a lidé měli opět svoji práci. Užijte si krásné 
dny, plné sluníčka a pohody, bez zbytečných starostí.     
 

 
Naši jubilanti   
86 let – Josef Kovář 
65 let – Jaroslav Mohelský     
60 let – Věněk Šrytr 
45 let – Jiří Moravec 
30 let – Lucie Raindl 
30 let – Petr Kolomazník 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 15. června od 18:30 hodin v zasedací 
místnosti Obecního úřadu v Kobylech.        
 
 
Obecní úřad    
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí: 8 – 11  13 – 17 
Středa:  8 – 11  13 - 15 
 
 
Poplatky ze psů a za odpady 
Obecní úřad žádá všechny poplatníky, kteří ještě nestihli zaplatit poplatky za odpady a ze psů, aby tak 
učinili do konce června!  Děkujeme!  
Úhradu poplatků lze provést také 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 24. června.    
 

DŮLEŽITÉ!!!  
Pytle s odpadem nesmí být těžší než 20 kg, těžké pytle nebudou odvezeny!  
 
Sběr elektroodpadu   
V pondělí 8. června od 15:00 do 17:00 hod. proběhne v naší obci sběr použitých, vysloužilých 
elektrospotřebičů. Spotřebiče přivezte v uvedeném termínu ke garážím za obecním úřadem. Jedná se        
o chladničky, mrazáky (kompletní - nevykuchané), televizory, radiopřijímače, počítače, monitory, 
vysavače, el. sporáky i  drobnější elektrospotřebiče 
 



 
 

 

 
Dětské sportovní odpoledne 
T.J. Sokol Kobyly připravuje pro naše děti sportovní odpoledne na hřišti u základní školy. Pro děti budou 
připraveny soutěže, sladké odměny, táborák a buřtíky. Srdečně zveme všechny naše děti a jejich rodiče. 
Předběžný termín: 12. června od 17 hodin  
Termín bude upřesněn v závislosti na počasí, bude vyhlášen místním rozhlasem.   
 
OPEN AIR FESTIVAL 
SOPKA 2007 z. s. pořádá ve dnech 3. - 4. července Open air festival na Radvánicích. V pátek 3. července 
proběhne od 18 hodin diskotéka, hraje DJ Sodber. V sobotu 4. července  se  od 18 hodin uskuteční 19. 
ročník Antrax Party, na které vystoupí 5 kapel. Občerstvení a areál pro návštěvníky bude v sobotu 
připraven od 12 hodin. 
 
Vypínání elektřiny    
ČEZ oznamuje vypínání elektrické energie: 
NECHÁLOV – čtvrtek 4. června 2020 v době od 7:30 do 16:30 
Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 800 850 860. 
 
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 čtenáři, 
bohužel musím konstatovat, že od našeho posledního „setkání“ se toho ve škole až tak moc nezměnilo.     
I nadále probíhá výuka na dálku. Tento stav trvá na můj vkus až příliš dlouho a všichni už jsou z toho 
unavení a leckdy i otrávení. Kdyby to záleželo na nás učitelích, nahnali bychom všechny děti povinně do 
školy a snažili se v čase zbývajícím do letních prázdnin dohnat, co se dá, především zopakovat a utřídit 
učivo probrané distančně. Postoj ministerstva školství nám to ale bohužel neumožňuje.  
Od 11. května chodí dvakrát týdně do školy 5 žáků 9. třídy, aby se připravili na přijímací zkoušky na 
střední školy. Intenzivně s nimi proto procvičujeme český jazyk a matematiku, vypracováváme testy 
Cermat a věříme, že tato snaha nakonec přinese své ovoce.  
Od 25. května chodí do školy pouze 8 žáků 1. stupně, s ostatními se i nadále učíme vzdáleně. Od             
8. června povoluje MŠMT návrat žáků 2. stupně, opět dobrovolně a pouze za účelem občasných 
konzultací a třídnických hodin. Stěžejní zůstává výuka na dálku. Na poradě našeho pedagogického sboru 
jsme se minulý týden dohodli, že konzultace a třídnické hodiny zorganizujeme formou společných výletů, 
které žákům zaplatíme z fondu SRPDŠ. Rodiče své děti sice teprve postupně přihlašují, ale už teď to 
vypadá na velmi vysokou účast. Těšíme se, že se všichni konečně uvidíme na živo. 
Máme radost i z toho, že žáci si nakonec budou moci přijít vyzvednout svá vysvědčení a budeme tak mít 
možnost se před prázdninami osobně rozloučit. 
Do konce školního roku musíme tento mimořádný způsob výuky ještě vydržet a budeme doufat, že od 
září se vše vrátí do normálních kolejí, kdy škola bude plná dětí, jejich smíchu i pokřikování a budeme se 
moci učit tváří v tvář. 
Přeji Vám všem příjemný a poklidný měsíc červen! 
                                                                                                                          Martina Pichrtová 
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