
 
 

 

KOBYLÁČEK            ČERVENEC - SRPEN 2018  

 
Školní rok byl právě ukončen, žáci a studenti si vyzvedli svá vysvědčení a konečně jsou zde 
dva měsíce prázdnin. Někteří se těší na dovolenou u moře, jiní na strávené chvíle u svých 
babiček a dědečků. Ale jsou zde i ti, kteří odjedou na několik týdnů za kamarády na tábory. 
To je to pravé letní období, na které se po návratu do školních lavic už může jenom 
vzpomínat. Přeji Vám všem příjemně strávenou dovolenou, aby se Vám podařilo využít 
dlouhých dnů, teplých večerů, koupání, posezení s přáteli při táboráku, opékání vuřtů, pití 
chlazených nápojů k nabrání nových sil. K tomu by mělo také napomoci krásné počasí bez 
bouřek a dobrá nálada. Především Vám ale přeji šťastný návrat domů a v září u listu 
Kobyláčku na shledanou. 

                                                                     Jaroslav Červa , starosta obce                                                           
 
 

Naši jubilanti      
81 let – Jiří Bartoš     60 let – Libuše Valkounová 
80 let – Jiřina Poršová     45 let – Monika Bínová 
70 let – Jiří Piskač     30 let – Lucie Kohlová 
65 let – Marie Bínová        
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Obecní úřad    
Ve dnech 2. - 4. července bude z důvodu čerpání dovolené obecní úřad uzavřen. 
Upozorňujeme na úpravu úředních hodin po dobu školních prázdnin: pondělí – čtvrtek 8 - 11  a  13 - 15 . 
 
Územní plán 
Veřejné projednávání územního plánu obce Kobyly bude ve středu 25. července od 17 hodin v zasedací místnosti obecního 
úřadu v Kobylech. 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 25. července a 29. srpna.    
Upozornění: Pytle s odpadem nesmí být těžší než 20 kg, těžké pytle nebudou odvezeny! 
 
Kontejner na velkoobjemový odpad bude otevřen 14. července od 8 do 8:30 hod.   
 
Knihovna 
bude o prázdninách otevřena v tyto dny: červenec – úterý 10., 17. a 31. srpen – úterý 14. a 28.   
Děkujeme za pochopení. 
 
OPEN AIR FESTIVAL 
SOPKA 2007 pořádá Open Air festival, letos opět na tradičním místě na Radvánicích. Ve čtvrtek 5. července od 18 hodin 
proběhne diskotéka, hraje DJ Sodber. V pátek 6. července od 11 hodin vypukne Pivní festival. Na čepu bude pět druhů piv     
s jednotnou cenou 20,- Kč. V 18 hodin bude zahájen již 17. ročník Antrax Party, na které vystoupí 5 hudebních kapel. Více 
informací na www.sopka2007.cz 
 
Pouť 
SOPKA 2007 pořádá v sobotu 18. srpna pouť na Nechálově. Pro děti budou připraveny atrakce (kolotoč, houpačky,  skákací 
hrad,  střelnice).  Od 14 hodin k tanci a poslechu zahraje živá hudba. Pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení. 
Vstupné na pouť i atrakce zdarma. 
 
Zdravotní linka do Příšovic NEPOJEDE ve dnech 2., 4. a 9. července.  
 
Zdravotní středisko v Příšovicích 
bude z důvodu rekonstrukce střediska ve dnech 2., 3. a 4. července UZAVŘENO.  V tyto dny ordinuje MUDr. Trněný             
v Turnově na adrese Jaspisová 2501 v ordinační době 8 - 12. Telefonní číslo do ordinace v Turnově je 481 323 155.  
 
Čerpání dovolených:  
Praktický lékař MUDr. Jiří Trněný – od 15. 8.  do 1. 9.  
Praktický lékař MUDr. Jiří Koucký – od 30.7. do 10.8. 
Zubní lékař MUDr. Petr Hnátek – od 2. 7. do 15. 7.  
Oční lékař – dovolená 2. – 9.7.; 12. – 13.7.; 27.7. – 10.8.; 29.8. 
Gynekologická ordinace MUDr. Roman Palušák – 2. – 4.7.; 23. – 27. 7.; 13. – 24.8. 
Dětská lékařka   MUDr. Marie Mattauchová – čerpání dovolené v termínu od 2. 7. do 15. 7.  
Bude ji zastupovat MUDr. Košková v pondělí a čtvrtek 7:30 – 12:00 hodin (2., 9. a 11.7.)  
Rehabilitace Příšovice – mimo provoz   
 



 
 

 

Výlet do Krkonoš   
Sokol Kobyly pořádá v sobotu 8. září turistický výlet do Krkonoš. Trasa povede ze Špindlerova Mlýna na Mísečky, dále směr 
Žalý na Rovinku a přes Krausovy boudy zpět (asi 16 km). Odjezd autobusu v 8 hodin.  Cena: Kč 100,-- členové Sokola,        
Kč 150,- ostatní. Přihlášky společně s úhradou ceny výletu přijímá Hana Seiwaldová do 31. srpna  (tel. 604 446 489).   
 
Okénko do školy 
Červen, poslední měsíc školního roku, bývá vždy bohatý na události a letos tomu nebylo jinak. Proto Vám o proběhlých akcích 
podám pokud možno stručné informace, neboť podrobný popis všeho, co jsme během uplynulého měsíce zažili, by daleko 
překročil  rámec Kobyláčku. K dalším informacím a podrobnostem včetně fotografií se můžete dostat na našich webových 
stránkách, které opečovává a pravidelně aktualizuje kolega Dominik Rubáš. 
 
Školní výlety: 
• 31.5. - 3.6.  9. třída – vodní slalomový kanál v Roudnici n. L. (rafty, Terezín, Říp) 
• 8. – 10.6.  6., 7. a 8. ročník - Jinolice (výlety – Pařez, Jičín, Prachovské skály) 
• 21.6. – I. třída - Kamenářský dům v Turnově (tvořivá dílna – výroba mandal), BB Baby  v Turnově (vlastnoručně 

připravená pizza) 
• 21. – 24.6. II. třída – tradičně kemp v Košťálově (soutěže, výlet do Lomnice n. Pop., koupání i „klepání kosy“ při              

9 stupních v dalších dnech) 
 
Sportovní aktivity: 
• atletické soutěže žáků 1. stupně na stadionu v Turnově – Trojboj všestrannosti s Adamem – Rozálka Matoušková z 2. roč. 

vybojovala krásné 3. místo v krajském finále –gratulujeme 
• 7.6. – Olympiáda mládeže v Liberci – chlapci z 2. st., v konkurenci velkých městských škol získal Dan Stehno ze 6. roč.  

1. místo v hodu míčkem 
• 7.6. – Memoriál K. Kozderky (atletický trojboj s účastí žáků ZŠ Sv. Újezd, Pěnčín a Radostín) 
• 27.6. - zakončení plaveckého výcviku žáků 1. a 2. roč. v délce 10 lekcí 
• 29.6. – 30.6. -  rafty – sjezd Jizery s táborákem a přespáním ve stanech na Zrcadlové koze – tradiční akce p. uč. Brzákové 

především pro mladší žáky a jejich rodiče 
 
Kulturní a jiné akce: 
• 13.6. Legiovlak v Turnově – žáci 7. – 9. roč. 
• 14.6. exkurze 8. a 9.roč. do Drážďan (Německé muzeum hygieny, Frauenkirche, Zwinger) 
• 19.6. vlastivědná vycházka II. třídy do Vlastibořic s opékáním vuřtů  
• 27.6. návštěva Oblastní galerie v Liberci (žáci 6. a 9. roč.) 
• 28.6. Playback show ve školní družině (vystoupení soutěžících z řad žáků i učitelů) 
• 28.6. besídka žáků I. třídy pod vedením p. uč. Brzákové a Plotové pro rodinné příslušníky žáků spojená s pasováním 

prvňáků na čtenáře  
• 29.6. rozdání vysvědčení a rozloučení před prázdninami 

Školní budovu čeká v následujících dvou měsících generální úklid. Ve spolupráci s OÚ Kobyly provedeme nutné opravy. 
Během prázdnin proběhne menší rošáda v personálním obsazení naší školy: po mateřské dovolené se naplno vrací kolegyně 
Šlechtová, p. uč. Vavřich, který ji zastupoval, bohužel končí a bude si užívat důchodu. Velice mu za všechno děkujeme, bylo 
nám ctí a potěšením s ním pracovat. Paní kuchařka Hortová projevila přání odejít do důchodu. Na její místo nastoupí 
dosavadní školnice paní Burešová. Paní Hortové děkujeme za spolupráci a všechna dobrá jídla, která pro nás navařila, paní 
Burešové přejeme, aby se jí nová práce dařila. Místo školníka zaujme paní Kůrková, současná asistentka handicapovaného 
žáka.  
Přejeme Vám všem vydařené léto a pohodovou dovolenou!                                          Martina Pichrtová – ředitelka školy 

 
 
Akce v okolí:            
14.7. – Svijanský Újezd – 29. Slavnosti svijanského piva – kulturní program na třech pódiích   
27.7. – Padařovice - dechovka Plechařinka od 18 hodin      
28.7. – Padařovice – country večer od 18 hodin 
25.8. – Koryta - koncert ROCKSET revival od 20 hodin  
1. 9. – Svijanský Újezd – ukončení léta s Banánem – zábavné odpoledne pro děti na hřišti od 13 hodin 
 
 
Připravujeme na září: 
výlet na Zahradu Čech 
turistický výlet do Krkonoš                                               
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