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A nastal čas adventní. Ten letošní začal pěkně symbolicky, vše bylo 
pocukrované bílým sněhem. Na mnoha náměstích i návsích se o víkendu 
rozzářily malé i velké vánoční stromy. V obchodech nastává ta pravá 
předvánoční nákupní horečka, která skončí až na Štědrý den. Každý by měl 
pod stromečkem najít alespoň malý dárek, aby věděl, že na něho někdo myslí.     
A nemusí to být dárek drahý, kupovaný, úplně stačí, když si dá někdo práci   
a dárek vyrobí sám. I takový potěší a udělá velkou radost. 
Přeji Vám ať vánoční svátky prožijete v klidu, v kruhu svých nejbližších, aby 
se Ježíšek nezapomněl zastavit u Vašeho stromečku s dárky pro každého a do 
nového roku 2019 Vám přeji pevné zdraví, lásku a spokojenost.    
                                                                              Jaroslav Červa, starosta obce 

 
 
Naši jubilanti      
75 let – Marie Skálová 
60 let – Hana Bínová 
50 let – Bohumila Zemková 
45 let – Václav Ajchler 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 12. prosince od 18:30 hodin v zasedací 
místnosti Obecního úřadu v Kobylech.  
 
Zdravotní linka 
Zdravotní linka pojede v tomto roce naposledy ve středu 19. prosince.   
Potom až v pondělí 7. ledna 2019. 
 
Obecní úřad bude ve dnech 21. 12. – 4. 1.  uzavřen z důvodu čerpání dovolené.    
Platby v hotovosti budou přijímány do 17. prosince!!! 
 
Setkání seniorů 
Srdečně zveme naše seniory na tradiční setkání, které se koná v pátek 7. prosince od 18 hodin v jídelně 
Základní školy na Nechálově. Svoz bude zajištěn: Havlovice 17:00; Kojecko 17:10; Podhora 17:25; 
Kobyly 17:30; Vorklebice 17:40; Radvánice 17:45 
 
Vánoční zpěvy  
V sobotu 8. prosince od 17 hodin bude v kapli v Havlovicích zpívání vánočních koled, které zazpívají 
děti z naší školy. Přijďte si je poslechnout, společně si zazpívat a zahřát se při svařáku.   
   
Knihovna  
bude v prosinci otevřena ve dnech 12. 12. a 19. 12. V lednu bude knihovna otevřena až 9. 1.       
Žádáme čtenáře, kteří mají delší dobu vypůjčené knihy, aby je co nejdříve vrátili. 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 19. prosince.    
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
DŮLEŽITÉ  - Požadavky na změny v odpadech 
Prosíme občany, kteří chtějí v roce 2019 změnu v četnosti odvozů popelnice, změnu velikosti popelnice, 
případně změnu z popelnice na sběrné pytle nebo opačně, aby tento požadavek nahlásili nejpozději do 
17. prosince  na obecním úřadě tel. 482 728 180. Na později nahlášené změny nebude brán zřetel. 
Od ledna 2019 budou platit nové ceny za odvoz odpadů, které budou vyšší cca o 4 % . 
  



 
 

 

Okénko do školy 
Měsíc listopad byl ve škole doslova nabit událostmi. Předem se omlouvám, jestli nějakou opomenu.  
Samozřejmostí byla příprava na jarmark a vánoční výzdoba školy. Prvního listopadu nastoupila do první 
třídy asistentka pedagoga, což je vítaná posila pro zkvalitnění pedagogické péče o děti. V sobotu             
3. listopadu se konal další výlet turistického kroužku. Účastníci nejprve navštívili zříceninu Zvířetice       
u Bakova n. Jizerou a poté se vypravili do Lužických hor - na Jedlovou a Křížovou horu. Akce se 
zúčastnilo 12 dětí a rodičů. Pokračovalo také bruslení školní družiny, konkrétně ve dnech 7.                       
a 28. listopadu. V každém z termínů bruslilo přes dvacet dětí a řada rodičů. „Je to super,“ říká 
vychovatelka ŠD Jitka Plotová. Osmého listopadu navštívil devátý ročník burzu středních škol v Turnově.  
V uplynulém měsíci proběhly také dva florbalové turnaje. V pátek 9. listopadu reprezentovali naši školu 
žáci 6. a 7. ročníku na ZŠ Barvířská v Liberci, ve čtvrtek 22. 11. odjeli naši kluci na ZŠ Lesní v Liberci 
reprezentovat školu v kategorii 8. a 9. tříd. Oba týmy si vedly v konkurenci početnějších škol statečně      
a patří jim naše díky. Děkujeme OÚ Kobyly za pomoc se zajištěním dopravy na obě akce. Sportovně se 
realizovaly také děti 3.-5. ročníku, které se zúčastnily tradičního futsalového turnaje v Pěnčíně, kde se 
postaraly, výhrou nad pozdějším vítězem turnaje, o velké překvapení. Třídní schůzky se konaly ve středu 
14. 11. od 15:00. Ve dnech 18. - 24. 11. se v libereckém centru Babylon uskutečnil světový taneční 
šampionát s velmi početnou účastí. V tomto prestižním, konkurencí nabitém klání se výrazně prosadila 
žákyně sedmého ročníku ZŠ Kobyly Adéla Brzáková, která v různých disciplínách vybojovala šest 
zlatých a jednu stříbrnou medaili. Adélce patří náš upřímný obdiv. Gratulujeme a přejeme úspěšné 
pokračování taneční kariéry. V úterý 20. 11. zavítalo do Turnova Hudební Divadlo z Prahy s představením 
Malý princ. Toto krásné, autentické vystoupení se zájmem shlédla také naše první třída.  V listopadu se ve 
škole objevila dokonce čertovská dílna. Na tuto netradiční dílnu se mohly přihlásit děti ze ŠD. Dílnu 
vedla paní Lucie Kohlová, která si pro žáky vymyslela a připravila opravdu krásný program. Děti si 
vyrobily kouzelné čertíky, které si hned dychtivě odnášely domů. Čerti a čertice byli ozdobení řetězy        
i vidlemi a většinou byli víc roztomilí než strašidelní. Za nádherný nápad a trpělivost při práci s dětmi 
Lucce moc a moc děkujeme. Úspěchem žáka sedmého ročníku naší školy Dominika Hance skončilo ve 
středu 21. listopadu vědomostní klání Dubák přírodovědec. Tato soutěž, která má každý rok jiné zaměření 
se již stala tradicí a jsem rád, že i letos se našel dobrovolník, který naši školu úspěšně reprezentoval. Pro 
letošní rok vybrala paní učitelka Věra Horáčková, která soutěž výborně připravuje, téma ptáci. Jelikož 
jsme ptáky ještě neprobírali, bylo velkou neznámou, zda se do soutěže někdo přihlásí. Byl to právě pouze 
Dominik, který zaslouží o to větší uznání. Na soutěž se zcela sám připravil a jeho krásné šesté místo 
svědčí o tom, že příprava byla kvalitní. Dominikovi patří naše velké poděkování a poklona. Gratulujeme  
a přejeme mnoho dalších úspěchů. V úterý 27. listopadu zavítal na naši školu sokolník z malé obce              
u Jindřichova Hradce, aby žákům představil několik zástupců dravců a sov. Žáci se poutavou formou 
dozvěděli zajímavé informace o dravcích a měli možnost důkladně si je prohlédnout z bezprostřední 
blízkosti. Někteří si dokonce nasadili sokolnickou rukavici a dravec jim přistál na ruce. Z reakcí dětí bylo 
patrné, že se jim program líbil a strávily tak příjemnou hodinku ve společnosti dravců. Ve čtvrtek 29. 11. 
proběhla fyzikální exkurze pro žáky 6. a 8. ročníku do IQ Landie v Liberci. Na děti čekal zajímavý 
program: planetárium, velká science show a prohlídka expozic.  
Na závěr bych Vás rád pozval na vánoční jarmark a den otevřených dveří, který se bude konat v pátek 
7. prosince od 13 do 17 hodin v budově naší školy.  
Dovolte mi popřát Vám krásný, neuspěchaný adventní čas a klidné, pohodové prožití svátků vánočních.         
Více na: https://zskobyly.webnode.cz/                   - David Rubáš, učitel -           

 
Akce v okolí:   
Svijany - adventní program na zámku 9.12.; 15.12.; 19.12.; 21.12. 
Turnov – vánoční trhy 7. a 8. 12. 
 
Připravujeme na leden: 
  4. 1. valná hromada SDH Havlovice    
  5. 1. hasičský ples  
12. 1. valná hromada SDH Kobyly   
26. 1. turnaj v šipkách 
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