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A je zde léto. Jsme v polovině roku, roku svým způsobem jiným než na co 
jsme byli zvyklí. Je to již  druhý rok s většími nebo menšími omezeními. 
Bohužel úplný návrat časů bez covidu je zatím v nedohlednu. Školní budovy 
se opět uzavřely. Není to kvůli pandemii, ale proto, že začínají prázdniny. 
Školáci si přinesli celoroční zhodnocení svého úsilí a těší se na dva měsíce, 
kdy mohou na školní radosti zapomenout. Dospělí mají před sebou krásné     
a teplé dny dovolené. Ale ze všeho nejlepší jsou nyní dlouhé dny, teplé 
večery, koupání, posezení s přáteli při táboráku, opékání vuřtů, pití 
chlazených nápojů se štípanci od komárů. To je přání s představou, jak by 
léto mělo vypadat. Bohužel v těchto dnech nám příroda ukázala a dokazuje, 

jakou má nad námi moc. Jaké starosti dokáže přivodit. Reportáže z postižených míst jsou toho důkazem. 
Přeji všem pohodové a klidné prázdniny a dovolené, kdy je třeba využít tohoto času k odpočinku              
a nabrání nových sil. Musíme věřit, že se situace nezhorší a návrat do školních lavic i zaměstnání se bude 
blížit k normálu.  

Jaroslav Červa, starosta    
Naši jubilanti   
70 let – Ivo Lamr     45 let – Radim Pokorný 
45 let – Vendulka Horáková    45 let – Martina Marešová 
20 let – Marie Medunová    45 let – Blanka Štorková 
65 let – Anna Hamsová    30 let – Soňa Havlíková 
65 let – Miloš Nedvěd     30 let – Tomáš Eichler 
55 let – Iveta Janková     20 let – Jan Bartoň 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 
Obecní úřad    
Upozorňujeme na úpravu úředních hodin po dobu školních prázdnin: pondělí a středa 8 - 11  a  13 - 15 . 
Děkujeme za pochopení. 
 
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!  
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 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 28. července a 25. srpna.    
 
Knihovna 
bude o prázdninách OTEVŘENA v tyto dny: červenec – úterý 13.7.     
srpen – úterý 3.8.   17.8.    24.8.   
 
 
FINANČNÍ POMOC PRO POSTIŽENÉ TORNÁDEM 
Všechny nás zasáhly zprávy o živelné pohromě, o tornádu, které prošlo několika obcemi jižní Moravy.     
I na severu Čech bouře s větrnou smrští způsobila velké škody. Během několika minut přišli lidé              
o veškerý majetek, bohužel někteří i o své nejbližší. Po celé republice se zvedla vlna solidarity, na účtech 
zřízených pro postižené obce, se neustále zvyšuje finanční částka. Ale financí bude třeba velice mnoho. 
Proto i naše obec by ráda přispěla některé z těchto postižených obcí. Pokud byste měli zájem přispět 
prostřednictvím obce, můžete kontaktovat starostu obce do konce července, který s Vámi domluví 
podrobnosti. Finanční pomoc můžete také poslat i jako jednotlivec, přímo na některý účet.  Děkujeme. 
 
 



 
 

 

Finanční pomoc pro Moravu zasaženou tornádem 
Mikulášská družina, která každoročně 5. 12. obchází naše nejmenší v loňském roce díky Vašim peněžitým 
příspěvkům obdržela 3 150 Kč. Původně jsme chtěli peníze využít na opravu masek. Po události, která se stala ve 
čtvrtek  24. 6. večer na Moravě jsme se rozhodli celou částku věnovat panu Petru Maradovi do Mikulčic, kterému 
tornádo zničilo dům, vinohrad a z části i vinný sklep.   

Jarmila Šanderová 
 
Hasičská soutěž 
V sobotu 7. srpna pořádá SDH Havlovice okrskovou hasičskou soutěž ke 120. výročí založení sboru. 
 
Pouť - SOPKA 2007 pořádá v sobotu 14. srpna od 12:00 pouť na Nechálově.  
 
Zdravotní linka  do Příšovic NEBUDE o prázdninách jezdit.   
 
Praktický lékař MUDr. Jiří Trněný oznamuje předběžný termín čerpání dovolené od 23. 8. do 3. 9. 
 
Okénko do školy 
Milí čtenáři,  
máte před sebou poslední nahlédnutí do aktivit naší školy v tomto školním roce. Po měsících půstu, zapříčiněného 
pandemií koronaviru, zavřením škol a různými zákazy a omezeními, se nám s akcemi doslova roztrhl pytel. Jako 
bychom si chtěli v posledním měsíci před prázdninami všechno vynahradit. Protože červnových událostí bylo 
opravdu mnoho, nabízím pro přehlednost jejich strukturovaný výčet namísto složitého rozepisování: 

• 3. – 5. 6. školní výlet 9. ročníku do Letovic a Moravského krasu 
• 8. 6. projektový den školní družiny pro 3. – 5. ročník v ZOO Liberec 
• 9. 6. projektový den pro žáky 9. ročníku – výuka ornitologie 
• 14. 6. Škola nanečisto – setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči 
• 15. 6. projektový den školní družiny pro 1. a 2. ročník v ZOO Liberec 
• 17. – 19. 6. školní výlet 6. a 7. ročníku do kempu v Jinonicích 
• 21. 6. atletický trojboj pro žáky 1. stupně  
• 22. 6. projektový den ve škole – přehlídka veteránů (automobily a motocykly) 
• 24. 6. projektový den pro žáky 2. stupně – exkurze do Lidic a Terezína 
• 24. – 27. 6. školní výlet 3. – 5. ročníku do kempu Košťálov 
• 27. – 29.6. školní výlet 8. ročníku do Českosaského Švýcarska 
• 28. 6. výlet 1. a 2. ročníku pod záštitou deváťáků – stopovaná z Nechálova zadem do Svijanského Újezda,  

poté koupání na koupališti v Újezdě 
• 28. 6. rozloučení s deváťáky, opékání vuřtů 

 
Kromě těchto akcí absolvovali někteří učitelé online vzdělávací semináře z oblasti osobnostně sociálního rozvoje, 
inkluze a kulturního povědomí a vyjádření. 
Také jsme se pravidelně každé pondělí ráno testovali antigenními testy na Covid-19, naštěstí vždy s negativními 
výsledky všech žáků i zaměstnanců.  
Do školní jídelny se nám s přispěním dotace SZIF podařilo jen pár dnů před koncem školního roku zakoupit myčku 
nádobí, čímž se nejen zjednoduší práce našim kuchařkám, ale hlavně tak vyhovíme náročným hygienickým 
standardům.  
Ve středu 30. června jsme žákům rozdali vysvědčení, popřáli všem krásné prázdniny a deváťákům navíc i úspěšný 
vstup na zvolené střední školy.  
Teď ještě ve škole dokončujeme nejrůznější administrativní záležitosti, mou povinností je také sestavit co nejdříve 
rozvrh na další školní rok, zatímco paní uklízečky se už pustily do generálního úklidu.  
O prázdninách ještě s pomocí OÚ Kobyly zrekonstruujeme prostory šaten. Staré a nevzhledné drátěné klece budou 
nahrazeny skříňkami a lavičkami v přírodním odstínu dřeva, sem tam oživené pastelovými barvami. Už se těšíme, 
jak to celý prostor rozsvítí a zútulní.  
Doufáme, že příští školní rok proběhne už v poklidu a bez omezení provozu. Rádi bychom opět uspořádali školní 
jarmark a Den otevřených dveří, abyste se mohli přijít podívat, co je u nás nového.  
Po dlouhém období distanční výuky si všichni potřebují pořádně odpočinout – žáci, učitelé i rodiče. Těšíme se 
proto na prázdniny a zaslouženou dovolenou.  
Přeji Vám všem krásné a pohodové léto a na podzim zase „na viděnou“.  
                         Martina Pichrtová 
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