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Vážení spoluobčané,
volby do zastupitelstva obce jsou za námi, stejně tak ustavující schůze nového
zastupitelstva, kde bylo zvoleno nové vedení obce, starosta a místostarostka, a dále
členové finančního a kontrolního výboru. Ve složení zastupitelstva došlo oproti
předchozímu období ke dvěma personálním změnám. Přeji tímto všem zastupitelům
spoustu energie při výkonu veřejné funkce.
V následujících letech obec čeká několik významnějších investičních akcí - výstavba
sportovního hřiště, výměna kotle v základní škole, dokončení oprav místních
komunikací apod. Velkým úkolem, který před námi stojí je řešení současného
nevyhovujícího stavu sokolovny. O dění v obci budete informování prostřednictvím
různých komunikačních kanálů – obecní rozhlas, informační SMS, Facebook,
webové stránky, Kobyláček.
Na závěr úvodního slova bych rád poděkoval předchozímu panu starostovi za veškerou práci, kterou pro obec
v průběhu předchozích volebních období vykonal. Do dalších let mu přeji pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Zbyněk Hozák, starosta obce
Naši jubilanti
80 let – Václav Ajchler
50 let – Jaroslav Volský
35 let – Jiří Vancl
30 let – Jiří Kolbaba
Našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
Vedení obce
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. října 2022 bylo zvoleno vedení obce v následujícím
personálním složení:
Starosta obce: Zbyněk Hozák, tel.: 607 955 720
Místostarostka obce: Marcela Němečková, tel.: 606 525 153
Finanční výbor: Ing. Zdeňka Kaušková, Zdeňka Moravcová, Mgr. Jaroslav Kozák
Kontrolní výbor: Jaroslav Červa, Josef Kovář, Mgr. Jaroslav Kozák
Informační SMS
Máte-li zájem o zasílání informačních zpráv z dění v obci, prosím zašlete přihlášku k odběru zpráv na tel. číslo
pana starosty 607 955 720.
Setkání seniorů
Po dvouleté pauze srdečně zveme naše seniory na tradiční setkání, které se koná v pátek 2. prosince od 18 hodin
v jídelně základní školy. Svoz bude zajištěn: Havlovice 17:00; Kojecko 17:10; Podhora 17:25; Kobyly 17:30;
Vorklebice 17:40; Radvánice 17:45
Komunální odpad
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve středu 30. listopadu.
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
V neděli 13. listopadu proběhne sběr nebezpečného odpadu. Časový harmonogram svozu je Podhora v 8:00
a Nechálov v 8:15.
Přijímány budou následující druhy odpadů: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, olejové filtry, oleje a tuky,
absorpční činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady
(hydroxid), nepoužitá léčiva (léky), pesticidy (hnojiva), akumulátory, baterie, články a zářivky.
POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné
domácnosti.
Nebudou přijímány následující druhy odpadů:
elektro, stavební odpad, eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi atd. Nebezpečné odpady vznikající
při podnikatelské činnosti.
Další informace na tel.: 493 645 111.

Místní rozhlas
V obci došlo v minulých měsících k výměně systému místního rozhlasového vysílání. Signál je do jednotlivých
částí obce přenášen bezdrátově. V případě, že jste hlášení z různých důvodů nezaznamenali, je možné kdykoliv
zavolat na ústřednu, která Vám následně obsah posledního hlášení přehraje. Telefonní číslo ústředny je
737 374 761. V případě technických dotazů se obracejte na starostu obce.
Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ žádá majitele a uživatele pozemků o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických
rozvodných zařízení v termínu do 15. listopadu. Bližší informace na vývěskách.
Rozsvěcení vánočního stromku
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 26. listopadu od 17 hodin rozsvěcení vánočního stromku v zahradě základní
školy. V altánu bude připraveno občerstvení včetně svařáku.
Taneční zábava
Tenisový klub Nechálov z. s. pořádá v sobotu 26. listopadu od 20 hodin v sokolovně na Nechálově taneční zábavu.
Hraje skupina Vikend Rock.
Okénko do školy
Měsíc říjen byl ve škole opět velmi činorodý. Začnu „pracovními“ záležitostmi, do kterých můžeme zařadit tradiční sběr
papíru i výkup kaštanů a žaludů. Děkujeme každému, kdo se jakkoli do zmíněných aktivit zapojil. Kromě již tradičních
zájmových aktivit mají děti z prvního stupně možnost navštěvovat Kroužek malého farmáře, který vymyslela, vypracovala
a skvěle vede jedna z maminek, která je z oboru. Hned na prvním setkání děti zkoumaly zázrak jménem půda, o kterém získaly
záživnou, praktickou formou mnoho zajímavých poznatků. Zůstaneme ještě u prvního stupně, kde myslí, stejně jako na druhém
stupni, na rozvoj dětí po stránce duševní i tělesné. Proto první třída navštívila ve čtvrtek 6. 10. divadlo v Turnově a chlapci
druhé třídy se v úterý 11. 10. zúčastnili v Pěnčíně turnaje v minikopané. Již tradičně zde zmiňuji školní družinu, kde
inspirativní paní vychovatelku Jitku doplnila podobně kreativní asistentka Darina. Tato sehraná dvojice je zárukou
různorodých aktivit, do kterých děti v družině neustále zapojují. A nyní přejděme na druhý stupeň. Ve středu 5. 10. se žáci
9. ročníku v rámci terénní výuky vydali, vedeni vyučujícím Dominikem Rubášem, do hvězdárny v Jičíně, kde pro ně byl
připravený zajímavý vzdělávací program. Na závěr se žáci podívali do krajiny různými dalekohledy a pozorovali Slunce
hvězdářským dalekohledem. Při cestě zpátky se zastavili v centru Jičína, kde si pověděli něco o místní architektuře. Následně
bylo realizováno terénní cvičení v místě terciérního vulkánu na Čeřovce. Žáci se rozdělili na skupinu ,,přírodovědců“
a ,,geologů“ a hledali v terénu co největší počet rostlin, hornin a minerálů. Cílem aktivity bylo, aby si žáci uvědomili, jak
geodiverzita ovlivňuje biodiverzitu. Na závěr vystoupali na další pozůstatek po třetihorním vulkánu - vrch Zebín, ze kterého se
otevřely kruhové výhledy. Žáci si zkusili orientaci v krajině, odhad krajinných dominant a dozvěděli se něco o geo-procesech,
které v minulosti formovaly místní reliéf. V rámci mezioborové terénní výuky se podařilo efektivně spojit výuku fyziky,
přírodopisu, geografie a částečně i dějepisu. Ve čtvrtek 13. 10. začaly žákům 3. a 7. ročníku testy zdatnosti, což je projekt
ministerstva školství, který musí absolvovat všechny školy. Ve čtvrtek 20. 10. jsme se s žáky 9. a 7. ročníku a paní učitelkou
Kateřinou Tetivovou v rámci kariérního poradenství vydali vlakem na Den otevřených dveří na Střední umělecko-průmyslovou
školu sklářskou v Železném Brodě, kde se dají studovat hned čtyři obory: design skla, produktový design, aplikovaná chemie
a technologie skla. Celé skupiny se ujal pan ředitel školy Jan Hásek, který nás provedl všemi odbornými ateliéry a doplnil
prohlídku zajímavým výkladem. Žáci si mohli v dílnách vyzkoušet některá odvětví i prakticky. Návštěva byla fascinující
a věříme, že některé žáky oslovila. Následující týden nás všechny čekal v pátek 28. 10. státní svátek a žáky ve středu 26.10.
a ve čtvtek 27. 10. podzimní prázdniny. Neboť paní ředitelka své žáky miluje a je uznalá, věnovala jim v pondělí 24. 10.
a v úterý 25. 10. zasloužené ředitelské volno, čímž se ušetřily i nějaké ty energie. Poslední den měsíce října, pondělí 31. 10.,
byl v režii sedmé třídy, která vymyslela pojmout tento den v duchu halloweenu. Asi všichni jsme nastaveni spíše tradičně, tzn.
„dušičkově“, kdy si na svátek všech svatých (1. 11.) a všech věrných zemřelých (2. 11.) připomínáme, zejména na hřbitově,
naše blízké, kteří zemřeli. Ale protože přišli s nápadem hallowenu ve škole sami žáci nebo spíše žákyně, tak jsme jejich
iniciativě nebránili. Sice se normálně učilo, ale v lavicích neseděly děti, ale různé příšery, a jedly se děsivé pokrmy. První třída
dokonce udělala v rámci TV strašidelný průvod obcí. Jak je vidět, pořád se něco děje, a to jsem jistě nenapsal vše. Nenechte se
znechutit aktuální, nejen politickou, situací a užívejte barevných podzimních dnů. Krásný listopad.
- Mgr. David Rubáš, učitel Akce v okolí:
Pěnčín – 11. 11. od 20 hodin koncert „VISACÍ ZÁMEK“
Svijanský Újezd – Hospůdka v Chaloupkách – POSVÍCENÍ 11. a 12. 11.
od 11 do 23 hodin
13. 11.
od 11 do 15 hodin
14. 11.
od 11 do 22 hodin
Svijanský Újezd - 25. 11. od 17 hodin – rozsvícení vánočního stromu na hřišti
Připravujeme na prosinec:
pátek 2. prosince – předvánoční setkání seniorů
sobota 17. prosince – předvánoční zpěvy v kapli v Havlovicích
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