
 
 

 

KOBYLÁČEK       DUBEN 2021  
 

Už se mi nechce psát o tom, čím nás zahlcují všechna média každý den každou 
hodinu. Všechna ta omezení trvají moc dlouho. Bohužel, ale čísla, zvláště těch 
pacientů v nemocnicích a zemřelých jsou stále vysoká. Musíme vydržet, snad 
zlepšení situace nastane po proočkování většiny populace. 
Jsou zde nejkrásnější svátky jara – Velikonoce. Po dlouhé zimě konečně přichází čas 
plný květů, šeď přírody měnící se na svěží zelenou.  Nastávají práce na zahrádkách, 
úklid nejen doma, ale i v přírodě. Sníh svého času všechny odpadky přikryl, ale teď, 
když všechen roztál, objevilo se, jak pořádný národ jsme. Je nyní na nás všech, zda 
si umíme uklidit nejen u svého bydliště, ale i v širším okolí.  
Přeji Vám hezké, klidné Velikonoce a našim dětem, konečně návrat do školních 
lavic.  

Jaroslav Červa, starosta    
 
Naši jubilanti   
83 let – Jiří Patočka    
81 let – Jana Ťukalová 
70 let – Marie Štrbáňová 
50 let – Jana Vojtěcká 
50 let – Jaroslav Vojtěcký 
 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Omezení úředních hodin na obecním úřadě 
Provoz pro veřejnost zůstává i nadále omezen pouze v úřední dny:  
PONDĚLÍ  od 8:00 do 11:00  a  od 13:00 do 16:00  
STŘEDA  od 8:00 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.  
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 28. dubna   
Upozornění: Pytle na odpad mají max. hmotnost 20 kg, pokud budou těžší, svozová firma je neodveze!  
Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
Upozornění pro zapomnětlivé - poplatek ze psů a za odpady  měl být zaplacen do konce března.    
 
Platby se přijímají v hotovosti, úhradu poplatků lze provést také bezhotovostně po předchozím sdělení údajů 
k platbě. Pro jejich upřesnění volejte tel.: 482 728 180   nebo piště na e-mail: kobyly@volny.cz 
 
Sčítání lidu, domů a bytů 
Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. března. Z důvodu potíží při spuštění online sčítání byl  termín prodloužen 
až do 11. 5., kdy má každý možnost se sečíst online prostřednictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 
vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.  
 
Pálení čarodějnic – pátek 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!!! 
 
Zápis do 1. třídy 
Zápis do 1. ročníku ZŠ Kobyly (bohužel opět bez dětí) bude probíhat v období od 1.  dubna do 30. dubna 2021       
v těchto termínech: každou středu od 9 do 11 hodin a dále ve čtvrtek 15. dubna 2021 od 15 do 17 hodin. Zákonný 
zástupce s sebou přinese svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Lze se dostavit s již vyplněnými formuláři 
Přihláška k zápisu a  Žádost o přijetí (není podmínkou, možno vyplnit až ve škole), které jsou k dispozici v sekci 
Dokumenty ke stažení. Vyplněné formuláře lze také poslat poštou, datovou schránkou či e-mailem s elektronickým 
podpisem. 



 
 

 

Okénko do školy 
V neděli 28. března jsme si připomněli výročí narození Jana Ámose Komenského (1592), na které připadá Den 
učitelů. Jenže důvod k žádným oslavám nebyl a stále nepřichází. Ten se bezpochyby dostaví až se znovuotevřením 
škol. Radost nám ovšem může přinášet alespoň pocit co nejlépe odvedené práce v podmínkách „nekonečné“ 
distanční výuky. Velký obdiv a uznání patří zejména žáčkům z nejnižších ročníků a jejich rodičům, kteří se 
pravidelně účastní online hodin a plní zadané úkoly. Díky jejich chvályhodnému postoji k současné vzdělávací 
situaci, obětavému a odpovědnému přístupu paní učitelky Brzákové a oboustranné funkční spolupráci lze 
s optimismem očekávat srovnatelné výsledky jako v předchozích letech. Jako velmi efektivní se ukazuje online 
výuka v malých maximálně pětičlenných skupinkách, jež velkou měrou přispívá k tomu, že prvňáčci budou po 
skončení školního roku schopni samostatně číst, psát a počítat do 20, tak jako děti roky před nimi.  
Vedle aktivit a povzbudivých výsledků našich nejmladších žáků je nutno též zmínit intenzivní přípravu našich 
vycházejících žáků na písemné přijímací zkoušky na maturitní obory středních škol. Ti by už rádi měli vše za 
sebou. Dne 10. března však byla vyhlášena změna v konání přijímacích zkoušek, a tak se jejich současné snažení 
bude moci prověřit až o necelý měsíc později. Na jedné straně možná výhoda z prodloužení doby na opakování 
a procvičování učiva z matematiky a českého jazyka, na druhé straně další protahování obav, napětí a nervozity 
žáků. Přesto i tato třída zaslouží velkou pochvalu, neboť spolupráce s ní při distanční výuce je až na drobné 
výjimky bezvadná. Podle aktuální informace se jednotné přijímací zkoušky budou konat ve dnech 3. a 4. května 
2021 (1. a 2. řádný termín) pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou. Právě pro žáky této třídy zajistil pan učitel 
Dominik Rubáš, s ohledem na jejich dosud nabyté znalosti a přístup k výuce, dvě zajímavé on-line exkurze v rámci 
tzv. „Elektrizujících hodin fyziky“, to ve spolupráci se skupinou ČEZ. První se uskutečnila dne 4. března do 
jaderné elektrárny Temelín a druhá dne 16. března do uhelné elektrárny Ledvice. Zhruba 60 minut trvající výklady 
průvodkyň byly v obou případech zpestřeny virtuálními prohlídkami elektráren a doplněny soutěžemi o drobné 
ceny. Prezenční návštěvy do elektráren by sice byly zároveň zajímavým celodenním výletem, ale žáci by určitě 
neviděli a nedozvěděli se více než při těchto online exkurzích. Také v 8. ročníku se pan učitel Dominik Rubáš 
pokusil stereotypní distanční výuku s častým a nezdravým sezením u monitorů nahradit pro změnu individuální 
terénní výukou. Zadal žákům úkoly, které během měsíce března měli v terénu plnit a které po ukončení této akce 
budou prezentovat. Velmi užitečný nápad, jak propojit výuku s pobytem v přírodě! Věřme v odpovědnou práci 
všech žáků 8. ročníku, ale výjimky se bohužel vždycky najdou.  
Také v další jarní akci jsme se nenechali odradit, a tou je tradiční „Velikonoční soutěž“  žáků v originálních 
velikonočních výrobcích či dekoracích. Tentokrát sice pouze fotografická, přesto jako vždy doplněná hlasováním   
o tři nejzajímavější a nejpovedenější výrobky z 1. a 2. stupně. Ukončení soutěže bylo stanoveno na 31. března, 
výsledky hlasování budou vyvěšeny na webových stránkách školy.  
V oblasti environmentální výchovy se snažíme i během distanční výuky v dětech posilovat ekologické myšlení. 
Dokladem toho je avizování celostátně vyhlášené akce „Ukliďme Česko“, jejímž hlavním jarním úklidovým dnem 
byla sobota 27. března. V důsledku současné epidemiologické situace se žáci naší školy nemohli opět organizovaně 
zúčastnit společného úklidu prostředí kolem školy a jejího okolí. Doufejme však, že každý alespoň sám za sebe se 
snaží zodpovědně a šetrně přistupovat ke svému okolí a přinejmenším nezatěžovat přírodu nesmyslným 
odhazováním různých odpadků, roušek apod. Neekologické a na první pohled odpuzující důsledky chování 
některých lidí nikdy nepochopíme! V rámci environmentální výchovy byly do školy také objednány estetické 
kontejnery na třídění odpadu různého druhu – 3 kusy na 1. stupeň a 3 kusy na 2. stupeň. 
V průběhu března byli žáci naší školy také informováni o akci Muzea Českého ráje v Turnově s názvem „Udělejme 
společně radost zdravotníkům z turnovské nemocnice“, která spočívala ve výrobě ptáčka a jeho dopravení do 
budovy muzea do 30. března 2021. O tom, zda se někdo z žáků školy zapojil, zatím nemáme informace. Podporu 
však můžeme vyjadřovat i svým zodpovědným chováním, nejenom k sobě navzájem, ale samozřejmě také 
k přírodě. Věřme, že opravdový příchod jara v nás znovu probudí pozitivní myšlení a radost ze života a z volného 
pohybu na čerstvém vzduchu.  
Co nejklidnější velikonoční svátky a pevné zdraví všem přeje Jaroslava Šlechtová. 
 
Nabídka – prodej slepiček 
Drůbež Červený Hrádek s.r.o. nabízí slepičky snáškových plemen - Tetra  (hnědá),  Dominant (černý, modrý, žlutý, 
bílý a kropenatý), Green Shell – typu Araukana, Dark Shell . Stáří 16 - 20 týdnů     Cena 185,- až 229,- Kč/ks  
Prodáváme slepičky z našeho chovu, odchované na hluboké podestýlce. 
Prodej se uskuteční v sobotu 24. dubna na Nechálově u sokolovny v 15:30 a v Kobylech v 15:40 hodin. 
Slepičky si objednejte předem na tel. 601576270, 728605840   PO – PÁ  9:00 – 16:00 hodin     
Více informací na: https://drubezcervenyhradek.cz    
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Nabídka - KOMINICKÉ SLUŽBY  
Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na 
tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů.  
Termín revizí a kontrol: NEDĚLE dne 11. 4. 2021 
-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč 
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč 
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989 
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