
 
 

 

KOBYLÁČEK     ČERVENEC - SRPEN 2022  
 

Další školní rok je u konce. Tentokrát byl bez covidových přestávek, přestože nás 
virus opět  značně potrápil. Jaké bude pokračování uvidíme v měsících příštích. 
Školáci si přinesli celoroční zhodnocení svého úsilí a těší se na dva měsíce, kdy 
mohou školní tašku odložit a na školní radosti a strasti zapomenout. Dospělí mají 
před sebou dny dovolené strávené v zahraničí u moře, na horách nebo dny volna 
strávené v naší krásné vlasti. Ze všeho nejlepší jsou dlouhé dny, teplé večery, 
koupání, posezení s přáteli při táboráku, opékání vuřtů, pití chlazených nápojů, 
bohužel i se štípanci od komárů i jiné havěti. To je přání s představou, jak by léto 
mohlo vypadat. 
  
Přeji Vám všem hezkou dovolenou, krásné prázdniny, pohodu a klid bez zbytečných 

starostí a v září na stránkách Kobyláčku opět na shledanou. 
                                                                                                                Jaroslav Červa, starosta    

 

 
Naši jubilanti   
60 let – Ivana Nedvědová   60 let – Lubomír Havlík 
35 let – Zdeňka Kaušková   55 let – Jarmila Šanderová 
30 let – Kristýna Sedláčková   40 let – Lucie Galnorová  
20 let – Lucie Horáková    25 let – Tomáš Moravec 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
 
Obecní úřad    
V pondělí 4. července bude z důvodu čerpání dovolené obecní úřad uzavřen. 
 
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 27. červnence a 31. srpna.    
 
Knihovna 
bude o prázdninách OTEVŘENA v tyto dny: červenec – úterý 26. 7.     
srpen – úterý 9. 8.   23.8.      
 

Průzkum – Zahrada Čech 
Zájemci o zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech, se mohou přihlásit do 15. 8. na obecním úřadě. Zájezd se 
uskuteční podle počtu přihlášených zájemců. 
 
Zdravotní linka do Příšovic NEBUDE o prázdninách jezdit.   

 
Praktický lékař MUDr. Jiří Trněný oznamuje termín čerpání dovolené: 
pondělí 4. července 
dle od 15. 8. do 26. 8. 
Zdravotní sestra Lucie Raindl bude přítomna.  
 
 
 

 



 
 

 

Dětská lékařka v Příšovicích oznamuje čerpání dovolené o prázdninách. 
PONDĚLÍ 4. 7. bude ordinace zavřena. Sestra přítomna NEBUDE. 
 
20.7. - 29.7. DOVOLENÁ  
Zástup PRO AKUTNÍ PŘÍPADY je domluven po předchozí telefonické domluvě u MUDr. Žofia Hanzely 
(ordinace Hodkovice nad Mohelkou nebo Český Dub) 
www.vasepediatrie.cz 
mobil: 777 255 287   telefon do ordinace Český Dub: 485 147 234 
Potvrzení přihlášky na letní tábor, školu v přírodě, přihlášku do MŠ, SŠ, VŠ, řidičský a svářečský průkaz, průkaz 
pro potravinářství a další ... zastupující lékař dle zákona NEMŮŽE vystavovat. 
Zajistěte si proto s předstihem!  
 
Okénko do školy 
Vážení a milí čtenáři, 
zdá se, jako by to bylo včera, kdy jsem se na Vás obracela ze stránek Kobyláčku, abych Vás informovala                
o rozjezdu nového školního roku. Než jsem se nadála, je tu opačná situace – školní rok právě končí a mně nezbývá, 
než se malinko za těmi uplynulými deseti měsíci ohlédnout a bilancovat.  
I tento školní rok byl do jisté míry ovlivněn pandemií Covid-19, nevyhnuli jsme se různým protiepidemickým 
opatřením, několika nařízeným karanténám tříd, ani onemocněním zaměstnanců, ale mohli jsme přesto chodit do 
školy a vést normální výuku, což po zkušenostech s distančním vzděláváním přivítaly všechny zúčastněné strany.  
Jen co se zdálo, že covid necháme za zády a budeme zas volně dýchat, došlo k invazi na Ukrajinu. Záhy jsme i my 
museli řešit vzdělávání ukrajinských žáků, kteří k nám nastoupili začátkem března. Všichni čtyři se víceméně 
adaptovali a zdá se, že jsou u nás spokojení.  
K zápisu se dostavilo 13 budoucích prvňáčků, nakonec jich v září do 1. ročníku nastoupí 11. Paní učitelky už pro ně 
a jejich rodiče nachystaly Školu nanečisto, kde se všichni vzájemně trochu poznávali a získávali první zkušenosti se 
školním prostředím. Do 6. ročníku očekáváme z okolních škol 14 nových žáků, další nastoupí ještě do 2., 4., 5. a 9. 
ročníku. Naopak tři žáci od nás odcházejí na jiné školy. Loučíme se se 14 deváťáky a přejeme jim úspěšné zahájení 
studia na středních školách. S ministerstvem jsme vyjednali navýšení kapacity naší školy ze 100 na 120 žáků          
a zatím to vypadá, že budeme mít téměř naplněno.  
Závěrem školního roku se všechny třídy vydaly na vícedenní školní výlety, s 8. a 9. ročníkem jsme se po tříleté 
pauze opět vypravili na exkurzi do Drážďan. Žáci 1. – 4. ročníku úspěšně absolvovali 10 lekcí plaveckého výcviku 
v turnovském bazénu. Také jsme se všichni na památku vyfotili. O dalších dílčích aktivitách a událostech Vás 
pravidelně každý měsíc informovali moji kolegové.  
O prázdninách proběhne velký úklid, opravářské práce nejrůznějšího druhu, dokoupení šatních skříněk i dalšího 
vybavení. Uteče to jako voda a škola bude opět nachystaná pro naše žáky i zaměstnance, odpočinuté a připravené 
na nový školní rok. 
I Vám všem přeji odpočinkové a pohodové léto, vydařenou dovolenou a načerpání nových fyzických i psychických 
sil – potřebujeme to všichni.  

Za kolektiv ZŠ  - Martina Pichrtová 
 
Akce o prázdninách: 
1. – 2. července – Open air Radvanice 
6. srpna – akce v Havlovicích pod lípami 
13. srpna – pouť na Nechálově 
 
Akce v okolí: 
12. 7. – zámek Svijany koncert 4 TENOŘI 
16. 7. – Svijanský Újezd – pivní slavnosti 
30. 7. – Padařovice  od 14:00 Plechařinka    od 19:00 Bodlák - country  
10. 8. – zámek Svijany – divadlo Svaté neřesti 
26. 8. – Koryta – koncert ABBA od 20 hodin 
 
Připravujeme na září: 
výlet do Krkonoš 
Kobylský hasičský trojboj 
dětský hasičský den 
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