
 
 

 

KOBYLÁČEK   ZÁŘÍ 2021  
 

Letošní prázdniny jsou v propadlišti dějin, utekly, stejně jako každý rok, 
velice rychle. Sluníčko nás moc neohřálo, jenom toho, kdo vyrazil za teplem 
na jih k moři. Kde jsou ty doby, kdy jsme si stěžovali na vysoké teploty nebo 
že by mohlo trochu popršet. Na vodu je letošní léto opravdu štědré, spadlo ji 
takové množství, že už se ani nevsakuje a zůstává na povrchu. Zemědělci to 
nemají jednoduché. Sklidit letošní úrodu je velký problém. Ale musíme 
doufat, že v září se vše obrátí k lepšímu a ještě si užijeme babího léta. 
Děti se vrací do školních lavic, sice s různými bezpečnostními opatřeními, ale 
smích a brebentění se již rozezněly ve třídách i na chodbách. Snad už covid 
nebude výuku omezovat a děti zůstanou ve škole. Všem školákům přeji 

šťastné vykročení do nového školního roku a zvláště prvňáčkům, pro které to je zásadní změna v jejich 
životě, aby se jim ve škole líbilo, aby si našli nové kamarády a měli na co a na koho po letech s láskou 
vzpomínat. 

Jaroslav Červa, starosta    
 
Naši jubilanti   
75 let – Zdeňka Zítová 
70 let – Marcela Šabatová 
50 let – Radek Šámal      
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 20. září od 18:30 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Kobylech.  
 
 
Obecní úřad   bude v pondělí 27. září z důvodu čerpání dovolené uzavřen. 
Děkujeme za pochopení. 
 
VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 8. a 9. října. 
Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným 
občanským průkazem nebo cestovním pasem. 
Bez předložení jednoho z výše uvedených dokladů nebude voliči umožněno hlasování. 
O vydání nového občanského průkazu je nutné požádat nejpozději 30 dnů přede dnem konání 
voleb, aby bylo možné tento doklad včas vyzvednout.  
Zkontrolujte si prosím předem platnost vašich dokladů.   
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 29. září.    
 
Bioodpad – posečená tráva 
Upozorňujeme na ZÁKAZ vyvážení posečené trávy a dalšího drobného materiálu rostlinného původu ke 
„stohu“ (místo, kde se pálí čarodějnice). Sem můžete vozit pouze větve, které lze spálit. Trávu je možné 
vozit do areálu Agroplastu do silážní jámy, případně na sběrný dvůr Turnov – Vesecko za úplatu.   
 
Finanční pomoc pro Moravu 
Z rozpočtu obce jsme zaslali čtyřem obcím, které byly nejvíce postiženy tornádem (Hrušky, Lužice, 
Mikulčice a Moravská Nová Ves), každé 10 tisíc korun. 
 
Zdravotní linka  do Příšovic opět jezdí každou středu z Kobyl v 7:15  a dále z Nechálova a Havlovic.   
 
 
 



 
 

 

 
 
Kobylský trojboj   
SDH Kobyly pořádá v sobotu 25. září od 13:00 na návsi v Kobylech Kobylský hasičský trojboj. 
Občerstvení zajištěno. 
 
Závod padesátek   
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 2. října od 13:00 závod padesátek na 121 minut. Závod se uskuteční 
tradičně na okruhu mezi Nechálovem a Kojeckem. Upozorňujeme občany, že tato místní komunikace 
bude v době mezi 13:00 až 17:00 uzavřena. 
 
Okénko do školy 
Vážení čtenáři, 
první den nového školního roku nás navzdory nepříznivé předpovědi počasí příjemně překvapil. Svítilo 
nám sluníčko a v první školní den jsme tak byli hned lépe naladěni. 
Ve školním roce 2021/2022 bude do naší školy docházet celkem 95 žáků, z toho 33 na první stupeň a 62 
na druhý, kde se nám teď začaly navyšovat počty žáků ve třídách. Těší nás, že si k nám na 2. stupeň našli 
cestu žáci z okolních i vzdálenějších škol, konkrétně z Radostína, Pěnčína, Příšovic, Přepeř, Turnova       
a tradičně ze Svijanského Újezda. Prvňáčků máme letos osm. 
První školní den se od minulých let lišil v tom, že žáci 3. – 9. ročníku se nejprve museli otestovat 
antigenními testy na koronavirus, naštěstí všichni s negativním výsledkem. Prvňáky a druháky to čeká až 
2. září. Dále pak ještě 6. a 9. září a potom už snad nebude nutné pokračování a všichni budeme zase 
normálně chodit do školy.  
Přes prázdniny se zde některé prostory změnily, především šatny, odkud jsme díky pracovníkům 
Obecního úřadu Kobyly odstranili staré nevzhledné klece a nahradili je krásnými šatními skříňkami 
v přírodním dekoru dřeva, sem tam oživeným žlutými, oranžovými a červenými dvířky. Vznikl tak 
vzdušný, otevřený prostor, odpovídající dnešním standardům. 
Změny se odehrály také v kuchyni, kam jsme pořídili myčku nádobí. Díky tomu budeme schopni plně 
vyhovět čím dál náročnějším hygienickým požadavkům. Navíc jsme zakoupili i nějaké další 
gastrovybavení z nerezu, nádobí a další kuchyňské náčiní, což kuchyni také velice pozvedlo, a už se 
těšíme na obědy, které nám tam paní kuchařky budou vařit. 
Teď už nezbývá nic jiného, než si přát, aby letošní školní rok proběhl hladce, bez komplikací spojených 
především s epidemií covidu, a doufat, že epidemiologická situace bude natolik příznivá, aby nedošlo 
k uzavření škol a přechodu na distanční výuku. Té jsme si v minulém a předminulém školním roce užili 
až až a nikdo už to nechceme znovu zažívat. Není nad prezenční docházku. 
Přeji i Vám pohodové dny a klidný podzim.  A přestože to meteorologové neslibují, třeba se budeme ještě 
těšit z babího léta. Pevné zdraví a veselou mysl všem přeje 
                         Martina Pichrtová 
 
 
          
Připravujeme na říjen: 
16. října – výlet do Krkonoš 
30. října – taneční zábava – hraje ADAPTACE                                    
 
Akce v okolí: 
Soběslavice – 4. září – od 15 hodin loučení s létem u koupaliště 
Svijanský Újezd – 4. září – country kapela BODLÁK a skupina ŽÍZEŇ hrají u koupaliště od 17 hodin 
Doubí – 18. září - hasičská soutěž  
Pěnčín – 20. září - posvícení v restauraci NA TRESTNÝ  
Svijanský Újezd - Power jóga - každé úterý a čtvrtek 19 - 20 hod. v základní škole 
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