
 
 

 

KOBYLÁČEK            LISTOPAD   2018  

 
Po nezvykle teplém slunečném říjnu tady máme listopad. A po velmi 
dlouhém období sucha konečně trochu zapršelo, aby se lány s ozimy mohly 
zazelenat. Ale k doplnění spodních vod je to stále velmi málo,  
vodohospodáři mají plné hlavy starostí. Jaká asi bude letošní zima, jestli 
napadne sníh nebo ne, to je zatím s otazníkem. Řidiči ale přesto, že zatím 
panuje pěkné počasí, by už měli mít přezuté své miláčky, aby je sníh nebo 
policisté nepřekvapili. K začátku listopadu náleží i návštěvy hřbitovů, 
položení květin, věnečků a zapálení svící. Čas vzpomínek na naše blízké.    
                                                                              Jaroslav Červa, starosta obce 
 

Naši jubilanti      
50 let – Radka Vaňková 
45 let – Michal Moravec 
30 let – Veronika Janková 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 

Volby do zastupitelstva obce 
Ve dnech 5. a 6. října se konaly volby do zastupitelstva obce. V naší obci přišlo k volbám 196 voličů, tj. 
69,75 % z celkového počtu voličů 281. Do nového obecního zastupitelstva byli zvoleni: Bínová Marcela, 
Červa Jaroslav, Čížek Otakar, Hozák Zbyněk, Kovář Josef, Moravcová Zdeňka a Šanderová Jarmila.  
 
Jednotliví kandidáti se získanými počty hlasů: 
Jaroslav Červa  136  Zbyněk Hozák  104  Jana Němcová  32 
Jarmila Šanderová   78  Zuzana Slámová   16  Marcela Bínová 49 
Zdeňka Moravcová   76  Otakar Čížek    48  Josef Kovář  73 
Jaroslav Kozák   72  Vlasta Vopřátková   35  Radek Šámal  39 
František Němec   73  Jindřiška Moravcová   26  Michal Bína  44 
Romana Kovářová   41  Václav Košek    27  Michal Šrytr  23 
Pavel Seiwald     46  Jana Havlíková   23  Hana Bínová  18 
Jaroslav Bína    24  Josef Jisl    13  Michaela Ťukalová 23 
Zuzana Slámová   28  Zdeněk Holub    18    
 
Na veřejném ustavujícím zasedání zastupitelstva obce ve středu 31. října byl opět zvolen starostou obce 
Jaroslav Červa a místostarostou Zbyněk Hozák. 
 

Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 28. listopadu.    
Upozornění: Pytle s odpadem nesmí být těžší než 20 kg, těžké pytle nebudou odvezeny! 
 

Sběr nebezpečného odpadu                            
Severočeské komunální služby provedou sběr nebezpečných složek komunálního odpadu  
v neděli 11. listopadu  Podhora 8,00 hod.  a  Nechálov 8,15 hod.          
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.  



 
 

 

Divadlo 
SDH Havlovice pořádá v sobotu 10. listopadu zájezd do divadla Hybernia na muzikál „Doktor Ox“ . 
Odjezd autobusu v 14.00 z Nechálova a Havlovic. Před představením budou cca 2 hodiny na volný 
program. Cena zájezdu: Kč 650,-.  Ještě jsou volné vstupenky! Přihlásit se můžete u Marcely Bínové, 
Havlovice, tel: 606 525 153 
 
Rozsvícení vánočního stromu  
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 1. prosince od 17:00 tradiční rozsvícení vánočního stromu na 
Nechálově u základní školy. V altánu bude připraveno občerstvení včetně svařáku.  
 
Očkování proti chřipce - MUDr. Trněný již zahájil očkování proti chřipce. Očkuje se bez objednání.  
Více informací na tel. 482 728 344. 
 
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. 
 

Okénko do školy 
  Taky Vám to tak rychle utíká? Nedávno jsme zahajovali nový školní rok a už tu bude čtvrtletí. Teplé 
počasí však ještě nedávno připomínalo spíše léto, než dávno rozběhlý podzim. 
 Krásné počasí měli i žáci I. stupně na cestu do Liberce, kde jsme zhlédli v Naivním divadle 
představení s názvem O hodině navíc aneb Potlach v hustníku. 
S hlavními hrdiny Maruškou a Honzíkem jsme zažili plno kouzel  během hodiny při posouvání času. Děj 
se odehrával v trampské osadě. Velmi povedená inscenace připomněla i 100. výročí českého trampingu. 
 Na neděli 14. října naplánoval pan učitel Dominik Rubáš další výlet turistického kroužku. 
Tentokrát navštívili vodopády na Černé Desné, vodní nádrž Souš a protrženou přehradu. Turistů  bylo 
celkem 23 a výlet si i díky skvělému počasí moc užili. 
 A pan učitel Dominik Rubáš má na svědomí další krásnou akci. S žáky z II. stupně vysázel na 
pozemku vedle školy ovocné stromky. Jedná se o 5 třešní a 6 jabloní, na které sehnal finanční podporu     
z Nadace Ivana Dejmala a z knihkupectví paní Hany Otáhalové z Mnichova Hradiště. V listopadu vysadí 
ještě 2 lípy na příjezdu na Nechálov (u pumpy). 
 Celým měsícem a snad všemi předměty se prolínalo velké výročí 100 let od založení 
samostatného Československa. Na II. stupni si žáci výročí připomněli výstavkou knih literárních              
a filozofických prací T. G. Masaryka, na I. stupni bylo vytvořeno tablo s významnými osobnostmi            
i objevy z naší historie. Slavnostně jsme vyzdobili i vestibul školy a okna. Vyvrcholením oslav bylo 
zasazení lípy na pozemku u dětského hřiště v pátek 26. října. Za finanční podporu na nákup lípy 
děkujeme panu Brzákovi a panu Koreňovi. Počasí nám na tuto akci moc nepřálo, rádi jsme se ohřáli         
u ohýnku, kde jsme si i opekli buřty. Občerstvení nám zajistil pan starosta a my mu za to touto cestou 
moc děkujeme. Na závěr oslav byla pro žáky celé školy připravena vědomostní soutěž družstev. Na I. 
stupni vyhrálo družstvo Karolíny Rysové, na II. stupni nejlepší znalosti prokázal tým Matěje Nováka. 
 Konec měsíce se nesl ve znamení odpočinku, jelikož děti měly dva dny podzimní prázdniny.        
S koncem měsíce října jsme ukončili i sběr kaštanů. Celkem jsme jich myslivcům předali 860 kg. 
 Pohodový měsíc listopad za kolektiv zaměstnanců přeje 
             Jitka Plotová 
Akce v okolí:          
Svijanský Újezd – Hospůdka v Chaloupkách - posvícení 10. – 12. 11., v sobotu a v pondělí živá hudba 
Svijanský Újezd – stánek u koupaliště – posvícení 9. 11. od 17 hod. 10. a 11. 11. od 12 hodin   
Svijanský Újezd – rozsvícení vánočního stromu 30. 11. od 17:30 
Sychrov – adventní trhy 1. a 2. prosince 
 

Připravujeme: 
7. 12. – setkání seniorů 
15.12. – vánoční zpěvy 
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