
 
 

 

KOBYLÁČEK         Ř Í J E N   2019  
 
Měsíc od začátku školního roku už je opět za námi. Děti si již pomalu zvykly sedět 
po prázdninách v lavicích a dávat pozor na výklad učiva. Bohužel jsou za námi i tři 
letní měsíce. Podzim převzal vládu nad přírodou. Na zahradách se sklízí zelenina,    
v sadech ovoce, ale jen to, co se stačilo urodit po jarních mrazících. A nejen 
mrazíky, i letošní suché počasí přispělo k nižší úrodě. Na polích se připravuje půda 
na setí ozimů, podzimní orba, vše pro bohatou úrodu v příštím roce. Zanedlouho 
nastanou práce s úklidem listí i dalšího bioodpadu. Ten, kdo ještě nemá, musí opatřit 
dostatečné zásoby paliva na dlouhé zimní měsíce. Nepříjemné sychravé dny, plné 
plískanic a nachlazení, které nás určitě také čekají, dejte si se svým příchodem na 
čas, ještě chvíli počkejte! Užívejte si poslední chvíle teplých slunečných dnů. 

                                                                       Jaroslav Červa, starosta obce 

Naši jubilanti      
70 let – Jaroslav Bína 
65 let – Vlasta Vopřátková 
55 let – Jiří Raindl 
45 let – Petra Havlová 
35 let – Jan Šelemberk 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 30. října.    
Upozornění: Pytle s odpadem nesmí být těžší než 20 kg, těžké pytle nebudou odvezeny! 
Sběr starého tříděného papíru proběhne od 8. do 10. října. I vy můžete tříděný papír odevzdávat prostřednictvím 
školy.   
 
Divadelní představení Noc na Karlštejně 
Mikroregion Jizera pořádá pro seniory členských obcí v sobotu 19. října od 19 hodin v kulturním domě 
v Pěnčíně divadelní představení Divadelního spolku J.K.TYL Lomnice nad Popelkou muzikál Noc na Karlštejně. 
Vstup zdarma!!! 
Divadelní spolek J.K.TYL Lomnice nad Popelkou ve spolupráci se ZLOM z. s. uvádí muzikál Noc na Karlštejně v licenci 

ProVox Music Publishing s.r.o. 

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura z. s., Krátkého 1, Praha 9. 

 
Povinné čipování psů 
Upozorňujeme všechny majitele psů na novelu zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. S účinnosti od 1. 1. 2020 
musí být každý pes označen elektronickým čipem. Povinné očkování psa proti vzteklině bude platné pouze 
v případě, že je pes označený mikročipem. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa. 
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. Označení psů 
mikročipem provádí veterinární lékaři. 
 
Výlet do Krkonoš     
Sokol Kobyly pořádá v sobotu 5. října turistický výlet do Krkonoš. Trasa: Jánské Lázně, Stezka korunami stromů, 
Černá hora, Jánské Lázně (okruh asi 12 km). Možnost krácení trasy lanovkou. 
Odjezd autobusu je v 8 hodin z Nechálova a Havlovic.  Cena: Kč 100,-- členové Sokola, Kč 200,- ostatní.  
Ještě zbývá několik volných míst, zájemci se mohou přihlásit u Hany Seiwaldové. 
 
Závod padesátek 
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 12. 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. 
 
Taneční zábava 
V sobotu 26. října pořádá SDH Havlovice taneční zábavu. Hraje hudební skupina ADAPTACE. 
 
Zájezd na muzikál TRHÁK   
SDH Havlovice pořádá v sobotu 9. listopadu zájezd do divadla Broadway na muzikál TRHÁK. 
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 



 
 

 

Očkování proti chřipce – na středisku v Příšovicích ještě neobdrželi očkovací vakcínu, zájemci o očkování mohou 
volat až po 15. říjnu na tel. 482 728 344.   
 
Povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů    
Firma ČEZ Distribuce a.s., ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si 
dovoluje upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy 
provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění       
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy 
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. v termínu do 15. listopadu. Bližší informace na vývěskách. 
 
Pošta Pěnčín 
Z důvodu odstávky elektrické energie bude v úterý 8. října POŠTA V PĚNČÍNĚ otevřena pouze od 14 do 16:45 
hodin.  
 
Okénko do školy 
Žáci mají první měsíc povinné školní docházky za sebou a školní příprava je již v plném proudu. Letos jsme 
přivítali tři prvňáčky. Tradičně pozdravil žáčky i pan starosta, který jim věnoval drobné dárečky. Prvňáčci dostali 
od OÚ všechny učebnice a pomůcky zdarma a po celý školní rok mají obědy placené OÚ. Všem přejeme, ať se jim 
ve škole líbí.  
Už 15. 9. vyrazily děti na první turistický kroužek v novém školním roce v doprovodu pana učitele Rubáše do 
Krkonoš. Ze Zlatého návrší šli společně nejprve k Harrachovým kamenům, aby se pokochali impozantním 
pohledem do ledovcem vymodelované Velké Kotelní jámy. Poté došli kolem mohyly Hanče a Vrbaty nad 150 m 
vysoký Pančavský vodopád (nejvyšší v ČR). Následoval oběd na Labské boudě a stoupání nad Sněžné jámy.          
Z vyhlídky sešli k prameni Labe a dále směrem k Harrachovu k Mumlavskému vodopádu. Výlet si všichni užili. 
V pondělí 16. 9. se s družinou zúčastnily děti z I. stupně charitativního  Běhu naděje v Pěnčíně.  
19.9. navštívila II. třída science centrum IQ Landia v Liberci. Žáci zde nahlédli do fascinujícího světa vědy             
a techniky prostřednictvím stovek originálních interaktivních exponátů. 
V pondělí 23. 9. vyrazili žáci 1., 2. a 3. ročníku na pěší výlet do Soběslavic. Tam měli exkurzi briketárny, pily        
a Statku mezi světy. Na statku se učili o slepicích, koťatech, ovcích a koních. Mohli se svézt na kobylce Smoky a 
na cestu domů je vyprovodila Šárka (loňská asistentka) a tři kozy. 
Od září se naše škola zapojila do projetu „šablon“ MŠMT, které jsou jedním z možných zdrojů, prostřednictvím 
kterých mohou základní školy získat finanční prostředky na svoji činnost jako jsou kluby, doučování, … 
Od října můžeme přivítat v našem kolektivu novou asistentku pedagoga v I.třídě. 
Další z novinek na naší škole je hra na klavír. Každé úterý probíhá výuka pod vedením paní uč. Moravcové ze ZUŠ 
Český Dub.  
30.9. vyrazila II. třída na dopravní hřiště. 
Na závěr mi dovolte všem popřát krásný barevný podzim a za tým učitelů Vás zdraví Kateřina Tetivová 

 
 
 
Akce v okolí:            
Sezemice – 12. 10. od 19 hodin divadlo  CHARLEYOVA TETA 
Pěnčín – 12. 10. koncert Harlej + Komunál 
Pěnčín – 20. 10. od 13 hodin v KD přednáška Psí psychologie aneb psí řeč v lidské společnosti 
Pěnčín – 26. 10. OLDIES PARTY  
Vlastibořice – podzimní divadelní víkend 
18. 10. od 19 hodin – veselohra Blázinec v prvním poschodí – hraje DS Pohoda z Hrádku nad Nisou 
19. 10. od 19 hodin – komedie Prázdniny snů – hraje DS Tyl z Bakova nad Jizerou 
20. 10. od 15 hodin – pohádka s písničkami Ježiholky z podhradí – hraje DS Smajlík z Pecky 
 
 
Připravujeme na listopad: 
10. listopadu – sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 
16. listopadu – taneční zábava – hraje VÍKEND ROCK 
30. listopadu – rozsvěcení vánočního stromu                               
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