
 
 

 

KOBYLÁČEK            ZÁŘÍ 2018  

 
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda v řece. I když vody v řekách, potocích, 
rybnících i přehradách je tak málo, že bude asi dlouho trvat než se stavy vody 
vrátí k normálu. Naší oblasti se zatím problémy s pitnou vodou vyhýbají, ale 
jinde tomu tak není. Vyschlé studny a dodávka vody třeba jen dvakrát denně 
je toho důkazem. Ale tyto suché problémy neřeší to, že prázdniny jsou už 
opravdu minulostí a opět se otevřely brány škol, stejně jako u nás. Přeji všem 
žákům úspěšné vykročení do nového školního roku. Ti, kteří opustili lavice 
základní školy a nastupují do učilišť nebo středních škol, aby svého 
rozhodnutí nelitovali a byli spokojení a hlavně ve svých vybraných profesích 
úspěšní. A nám všem přeji příjemné dny končícího léta a nastupujícího 
podzimu.    

                                                                     Jaroslav Červa , starosta obce                                                           
 

Naši jubilanti      
84 let – Vlasta Laurynová    50 let – Blanka Eichlerová     
75 let – Marie Tvrzníková    35 let – Vít Mohelský 
60 let – Pavel Seiwald     25 let – Michaela Kolomazníková  
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 5. září od 19 hodin v zasedací místnosti 

Obecního úřadu v Kobylech.  

 

Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 26. září.    
Upozornění: Pytle s odpadem nesmí být těžší než 20 kg, těžké pytle nebudou odvezeny! 
 

Výlet do Krkonoš     
Sokol Kobyly pořádá v sobotu 8. září turistický výlet do Krkonoš. Odjezd autobusu je v 8 hodin 
z Nechálova a Havlovic.  Cena: Kč 100,-- členové Sokola, Kč 150,- ostatní.  
Ještě jsou volná místa, zájemci se mohou stále hlásit na obecním úřadě nebo u Hany Seiwaldové. 
  
Dětský hasičský den 
SDH Havlovice Vás zve 8. září od 14 hodin do Havlovic na dětský hasičský den. Kromě hasičské 
soutěže bude také připraven pro děti skákací hrad, opičí dráha, bohaté občerstvení pro děti i dospělé. 
Všichni jste srdečně zváni. 
   
Zájezd do Litoměřic   
Obecní úřad pořádá ve středu 19. září zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech.  
Odjezd autobusu je v 7:30 hodin z Nechálova a Havlovic. Cena je Kč 250,--  /na dopravu/. 
Pro již přihlášené jsme zajistili vstupenky v předprodeji: dospělí 100,- a senioři 80,- 
Ještě jsou volná místa, zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě! 
 
Drakiáda 
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 22. září od 13:00 na Zaháji drakiádu spojenou s letovými ukázkami 
RC modelů. Občerstvení zajištěno, k dispozici bude skákací hrad pro děti. 
 
Mše  
V pátek 28. září od 15 hodin na svátek svatého Václava bude sloužena mše v kapli v Kobylech.  
Celebruje P. Pavel Ajchler.  
 
Kobylský trojboj 
SDH Kobyly pořádá v sobotu 29. září od 13:00 na návsi v Kobylech Kobylský hasičský trojboj. 
 



 
 

 

Závod padesátek 
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 6. října od 13:00 závod padesátek na 121 minut. Závod se uskuteční 
tradičně na okruhu mezi Nechálovem a Kojeckem. Upozorňujeme občany, že tato komunikace bude   
v době mezi 13:00 až 17:00 uzavřena. 
 
Divadlo 
SDH Havlovice pořádá v sobotu 10. listopadu zájezd do nám již známého pražského divadla Hybernia, 
na zcela nový muzikál „Doktor Ox“ 
Jedná se o premiérovou muzikálovou komedii, ve které se Vám představí např. Jiří Korn, Kateřina 
Brožová, Anna Slováčková a mnoho dalších. 
Povedlo se nám zarezervovat 9. a 10. řadu v hledišti, takže bude skvělý výhled!!! 
Odjezd autobusu v 14.00 z Nechálova a Havlovic. Před představením budou cca 2 hodiny na volný 
program. Cena zájezdu: Kč 650,-. 
Prodej vstupenek a bližší informace: Marcela Bínová, Havlovice, tel: 606 525 153 
 

Cvičení v tělocvičně:   
středa - rodiče a děti od 16 hodin 
čtvrtek - ženy od 18:30 hodin  
 
Okénko do školy 

Milí čtenáři, žákům skončily prázdniny a nám dospělákům dovolená. Nový školní rok právě 
začíná a všichni si zase budeme muset zvyknout na trochu jiný režim a nezbytné každodenní povinnosti.  

Jako každý rok se v průběhu července a srpna konal ve škole velký úklid. Okna, podlahy, parkety, 
schody, květiny, všemu musela být věnována náležitá péče. Ve spolupráci s naším obecním úřadem 
proběhlo několik instalatérských oprav. Největší, nejkrásnější a rozhodně nejvíce potěšující změnou ale je 
úprava prostor před hlavním vchodem do školy. Popraskané a propadající se betonové dlaždice byly 
nahrazeny zámkovou dlažbou, doplněno nádhernými bytelnými lavičkami, květináčem (kam už paní 
školnice zasadila trvalky) a stylovým odpadkovým košem spolu vše tvoří překrásný vstupní prostor. 
Doufejme, že tak jako my ho ocení i naši žáci a především jejich rodiče. Naproti přes silnici ještě nechal 
pan starosta vybudovat nástupní ostrůvek pro potřeby autobusové zastávky, takže autobus ve směru na 
Sychrov bude opět stavět před školou, aby děti nemusely chodit přes křižovatku k sokolovně. Za toto vše 
chceme zástupcům Obecního úřadu Kobyly v čele s panem starostou moc a moc poděkovat, jsme rádi, že 
po všech předchozích velkých investicích do školní budovy se ještě našly finance a ochota vylepšit           
i venkovní prostranství. 

Letos bychom měli přivítat 6 nastupujících prvňáčků, dvě žákyně přijdou do čtvrtého ročníku, 
do šesté třídy 4 noví žáci, do sedmé a osmé po jedné nové žákyni. Dva žáci se odstěhovali, celkový počet 
dětí by se měl ustálit na čísle 86 (I. třída 12, II. třída 25, 6. třída 12, 7. třída 13, 8. třída 14 a 9. třída 10). 
 V první školní den a vlastně pak i po celý týden by mělo panovat příjemné letní počasí, věřme 
tedy, že všichni žáci dorazí do školy s dobrou náladou a elánem, natěšení na své kamarády a snad trochu  
i na učitele.  

Děkuji nepedagogickým zaměstnancům za provedené prázdninové přípravy a  pedagogům za letní 
péči o školní květiny.  Nám všem, našim žákům i jejich rodičům přeji úspěšný a klidný školní rok            
a Obecnímu úřadu v Kobylech děkuji za vstřícnou spolupráci. 
 Příjemné dny vám za celý kolektiv ZŠ Kobyly přeje             Mgr. Martina Pichrtová 

 

Akce v okolí:    
Pěnčín – pouť a posvícení  v restauraci NA TRESTNÝ  15. – 17. září  

Rozpis fotbalových utkání TJ Sokol Pěnčín najdete na www.kobyly-obec.cz 

Připravujeme na říjen: 
13. října – taneční zábava VÍKEND ROCK 
27. října – taneční zábava ADAPTACE     
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