
 
 

 

KOBYLÁČEK       ČERVENEC - SRPEN   2020  
 

Nastal čas prázdnin, čas dovolených, příjemného posezení pod slunečníkem s přáteli. 
A nejen to. Je umožněno opět začít jezdit k moři, přestože původní prognózy 
předpokládaly 2 roky  dovolené strávit v tuzemsku. Bohužel stále je nad námi 
hrozba v podobě koronaviru. Asi se s tím musíme naučit žít, protože neustále se 
někde objevují místa, kde se větší počet nakažených vyskytuje. Opatrnost je a bude 
stále na prvním místě.  
Jiné roky nás trápilo velké sucho. Letošní červen byl na dešťové srážky daleko 
bohatší. Sice ve vrchních vrstvách půdy je vody dostatek, ve spodních to znát není.  
Je to příroda a člověk to neovlivní. Musíme být rádi, že nás nepostihly záplavy jako 
tomu bylo v jiných částech republiky. 
Přeji všem krásné letní dny, plné sluníčka, příjemnou dovolenou, dětem hezké      
prázdniny a v září hurá do školy. 
                                                                                            Jaroslav Červa 

 
Naši jubilanti   
82 let – Jiřina Poršová     70 let – Věra Reslová 
60 let – Zdeněk Filip     50 let – Roman Havel 
30 let – Lukáš Holán     45 let – Kateřina Svobodová 
       30 let – Petr Štěpán 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 20. července od 18:30 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Kobylech.      
 
Obecní úřad    
Upozorňujeme na úpravu úředních hodin po dobu školních prázdnin: pondělí a středa 8 - 11  a  13 - 15 . 
Děkujeme za pochopení. 
 
Knihovna 
bude o prázdninách ZAVŘENA v tyto dny: červenec – úterý 14.    srpen – úterý 4. a 18. a 1. září.   
 
Poplatky ze psů a za odpady 
Obecní úřad žádá všechny poplatníky, kteří zapomněli zaplatit poplatky za odpady a ze psů, aby tak učinili co 
nedříve! Nejpozději do 15. července!  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 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 29. července a 26. srpna.    
 
POZOR! Informace pro občany Radvánic 
V těchto dnech bylo započato s opravou místní komunikace přes Radvánice. Nyní se provádí odstraňování 
materiálu z krajnic a čištění povrchu. Pravděpodobný termín práce finišeru na pokládce obalované směsi je pondělí 
13.7. S tím souvisí omezení dopravy pro naše občany.  
Děkujeme za pochopení. 
 
Vážení spoluobčané, 
buďme ohleduplní ke svým sousedům a nepoužívejme hlučné stroje o svátcích a nedělích.   Děkujeme! 
 
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. 
 
RALLY BOHEMIA – uzavírky při rychlostních zkouškách 
V sobotu 11. července bude v době od 9:15 do 19:00 uzavřena komunikace na trase:  
Soběslavice – Vorklebice (křižovatka) – Sedlíšťka – Trávníček – Hradčany – Český Dub 
Důvodem uzavírky je průjezd vozidel RZ č. 2 a 7 závodu RALLY BOHEMIA. 



 
 

 

Posezení pod lípami 
SDH Havlovice pořádá v sobotu 8. srpna od 18 hodin v Havlovicích „pod lípami“  tradiční prázdninové posezení 
při hudbě. Tentokrát vystoupí Karel Gott revival Morava a jeho host Michal David revival (Honza Bartoš).  
Vstupné 130,-. Bohaté občerstvení bude zajištěno. Tímto prosíme naše šikovné cukrářky o upečení něčeho 
sladkého k zakousnutí.  Všichni jste srdečně zváni. 
 
Pouť 
SOPKA 2007 pořádá v sobotu 15. srpna od 12:00 pouť na Nechálově. Pro děti budou k dispozici houpačky, 
řetízák, skákací hrad a další atrakce. Pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení (bramboráky, langoše, 
cukrová vata, klobásy, ...). Od 14:00 k tanci a poslechu zahrají hudebníci z okolí písně českého repertoáru, večer 
pak zazní reprodukovaná hudba. Vstupné na atrakce dobrovolné. 
 
Zdravotní linka   
Zdravotní linka do Příšovic bude jezdit od 15. července a to pouze ve středu. Odjezd z Kobyl v 7:15 hodin.   
 
Čerpání dovolených – zdravotní středisko v Příšovicích:  
Praktický lékař MUDr. Jiří Trněný – od 23. 7. do 30. 7. 
Praktický lékař MUDr. Jiří Koucký – od 6. 7. do 10. 7.    
Zubní lékař MUDr. Petr Hnátek – neplánuje vícedenní  dovolenou 
Gynekologická ordinace MUDr. Roman Palušák – od 26.7. do 31.7.   a od 10.8. do 14.8. 
Oční lékař – od 27. 7. do 7. 8. 
Dětská lékařka – od 1. 7. nastoupila nová lékařka MUDr. Jitka Košková  více na www.pediatrie-prisovice.cz 
  
Okénko do školy 
Vážení a milí čtenáři, 
máme za sebou červen, poslední měsíc školního roku, dovolte mi tedy malé ohlédnutí za událostmi, které nám přinesl. Školní 
vyučování i nadále probíhalo v omezeném režimu dle pokynů MŠMT, tedy dobrovolně, na prvním stupni denně, na druhém 
stupni v podobě občasných konzultací a třídnických hodin, pro něž jsme zvolili formu školních výletů, které pro nás 
naplánoval kolega Dominik Rubáš.  
První výlet se konal ve čtvrtek 11. 6., kdy jsme se vypravili na hrady Michalovice a Zvířetice a navštívili jsme i syslí louku 
v mladoboleslavské lokalitě Radouč. Zejména všudypřítomné hemžení zvědavých syslů a plachých divokých králíků bylo 
nevšedním zážitkem pro děti i dospělé. V pořadí druhý výlet připadl na středu 17. 6. a vedl z Libuně přes horu Tábor do 
Lomnice nad Popelkou. A na poslední výlet jsme se vydali ve středu 24. 6. do Železnice, odkud jsme putovali přes vrch Zebín 
a dále lipovou alejí na rozhlednu Čeřovka až na náměstí do Jičína. Celkem jsme tak našlapali přes 30 km a i přesto, že 
červnové počasí bylo letos mimořádně nestálé, na výletech nám zrovna přálo štěstí.  
Žákům prvního stupně paní učitelky taktéž zpestřily poslední dny školního roku zajímavými aktivitami. Nejprve se v pondělí 
22. 6. vydala II. třída s paní uč. Sochorovou do areálu Šťastná země v Radvánovicích, poté ve čtvrtek 25. 6. vyrazila I. třída 
s paní uč. Brzákovou a Plotovou na farmu Rysových do Soběslavic a svou exkurzi zakončila dováděním v místním koupališti. 
Jsme rádi, že okolnosti související s koronavirovou situací nám dovolily setkat se s budoucími prvňáky, kteří nemohli být 
přítomni u dubnového zápisu. Na pátek 19. 6. je paní uč. Brzáková pozvala do školy i s jejich maminkami, aby se podívali po 
škole, rozkoukali se ve třídě, seznámili se se svými budoucími učitelkami a také spolužáky. Mnozí se sice znají již ze školky, 
ale někteří kamarádi budou zcela noví. V září očekáváme devět prvňáčků.  
Žáci 9. ročníku, kteří od 11. května docházeli do školy kvůli přípravě na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, 
dělali 8. června přijímačky na maturitní obory středních škol. Je potěšující, že i přes nelehkou situaci se všichni na svou 
zvolenou školu dostali, někteří se dokonce umístili i na velmi pěkných předních příčkách seznamu uchazečů.  
Naštěstí bylo ze strany MŠMT dovoleno předání vysvědčení za osobní přítomnosti žáků ve škole. Proto alespoň v tento 
poslední den, pátek 26. 6., škola ožila dříve tak běžným ruchem a žáci si mohli převzít svá vysvědčení. Stihlo se dokonce           
i focení tříd, na památku tohoto zvláštního školního roku také s rouškami, a pak už se všichni rozloučili, popřáli si krásné 
prázdniny a vyrazili vstříc létu a dvouměsíčnímu volnu.  
Žákům 9. ročníku přeji, aby se jim na jejich zvolených oborech středních škol dařilo a hlavně - aby je učení bavilo. Svým 
kolegům děkuji za zvládnutí obtížného druhého pololetí a pevně doufám, že od září vše poběží bez problémů v neomezeném 
režimu. 
Vám všem přeji vydařené léto a hodně příležitostí k relaxaci a načerpání sil! 
                         Martina Pichrtová 

Akce v okolí:            
18.7. – zámek Sychrov – koncert Postmodern Jukebox 
12.8. – zámek Sychrov – koncert Queenie 
14.8. – Svijanský Újezd – taneční zábava 
29.8. – zámek Sychrov – skotské hry 
29.8. – Koryta – koncert Lenky Filipové   
 
Připravujeme na září: turistický výlet do Krkonoš                                           
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