
 
 

 

 

 

KOBYLÁČEK          L E D E N   2019  
 

Stojíme opět na prahu nového roku. Rok 2018 je již minulostí. Jaký byl si 
každý musí zhodnotit sám. Pro někoho úspěšný, veselý, pro jiného smutný, 
plný bolesti a starostí. Ale je zde rok nový, kdy si lidé dávají různá 
předsevzetí. Bohužel jen někomu se je podaří splnit nebo dodržet. Ale o tom 
život je. Nový rok je také začátkem nových plánů a cílů, které bychom během 
nastávajícího roku chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním životě.  
Přeji Vám, aby se Vám všechna Vaše přání podařila splnit, pevné zdraví, 
hodně štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů. Vše nejlepší v roce 2019.     
                                                                             Jaroslav Červa, starosta obce 
 

 
 
 
Naši jubilanti      
85 let – Danuše Marušková 
60 let – Vratislav Hrych 
Oběma našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 30. ledna.    
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
Poplatek za ukládání a zneškodňování komunálního odpadu 
je nutno zaplatit na Obecním úřadě v Kobylech do 29. března. 
 
Ceník služeb za odvoz a odstranění odpadů:    
velikost popelnice 1x týdně kombinovaný 1x 14 dnů v ceně je pronájem nádoby                                                                         
60 l  2.040,-- 1.735,-- 1.430,-- 120,-- 
110 l nebo 120 l 2.700,-- 2.265,-- 1.830,-- 130,-- 
240 l  5.280,-- 4.430,-- 3.580,-- 230,-- 
pytle o objemu 110 l Kč 65,-- 
 
Poplatek ze psů 
ve výši Kč 100,- za jednoho psa a Kč 150,- za každého dalšího psa je splatný do 29. března a podléhají 
mu všichni psi starší 3 měsíců.  
 
Platby se přijímají v hotovosti každé pondělí v době od 8 do 11 hod. a od 13 do 16,30 hod.  
 
 
 
Valná hromada SDH Kobyly se koná v sobotu 12. ledna v hasičské zbrojnici v Kobylech. 
 
 
Šipky   
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 26. ledna od 9 hodin tradiční šipkový turnaj. Turnaj se uskuteční      
v tělocvičně ZŠ Kobyly. Občerstvení zajištěno.  
 
 
 



 
 

 

 
 
Okénko do školy 
     Rok 2018 se s námi rozloučil a školní rok spěje pomalu do své poloviny. Ohlédněme se v rychlosti za 
posledním měsícem minulého roku, alespoň co se týká dění v naší škole. Jako tradičně byl prosinec na 
nejrůznější akce velice pestrý... 
     Hned v neděli 2. 12. se konal čtvrtý turistický kroužek v tomto školním roce, tentokrát s vánoční 
tématikou. Navštívili jsme třebechovické muzeum betlémů, kde jsme zhlédli jednu z nejvýznamnějších 
kulturních památek ČR – Proboštův betlém. Poté jsme přejeli do blízkého Hradce Králové a prošli si 
místní adventní trhy. 
     O tři dny později se konala tradiční mikulášská nadílka. Čerti s andělem a Mikulášem samozřejmě 
nechyběli ani v naší škole a dětem přinesli perníčky. 
     V uplynulém měsíci proběhly také dva florbalové turnaje. Ve čtvrtek 6. 12. reprezentovali naši školu 
žáci prvního stupně v Osečné, kde obsadili 3. místo. O den později se pak konal florbalový turnaj pro 
žáky 2. stupně, kde naši reprezentanti brali taktéž bronz a přivezli si pohár. Gratulujeme za skvělé 
výkony. Rovněž děkujeme OÚ Kobyly za pomoc se zajištěním dopravy na obě akce. 
     V pátek 7. 12. proběhl ve škole vánoční jarmark a den otevřených dveří. K zakoupení byly desítky 
krásných výrobků našich žáků, otevřeny byly i dvě kavárničky. Den zpestřily pěkné besídky našich žáků. 
Výtěžek z jarmarku putuje do fondu SRPDŠ, tedy pro naše žáky. Myslelo se však i na charitu a část peněz 
byla darována nadaci DOBRÝ ANDĚL. Děkujeme všem, kteří přispěli. 
     Další oblíbená akce se konala ze čtvrtka na pátek 20.–21. 12. Vánočního spaní ve škole s promítáním 
filmu se v letošním roce zúčastnilo téměř 30 dětí. 
     V pátek 21. prosince pak na děti čekaly vánoční besídky, promítání filmů a rozdávání dárků. 
     To bylo ve zkratce několik z proběhlých akcí. Nyní mi dovolte, abych vás srdečně pozval na školní 
ples, který se uskuteční v sokolovně na Nechálově dne 8. února 2019. 
     Nechť dny v roce 2019 jsou poklidné a šťastné. To přeji vám, vážení čtenáři, i vašim rodinám. 
                                                                                                      Za učitelský sbor ZŠ Kobyly 
                                                                                                      RNDr. Dominik Rubáš 
 
 
 
Nabídka: 
Služba OPTIK DO DOMU – velký výběr brýlových obrub, nezávazná návštěva u vás doma  
tel: 731 032 570 
 
 
Akce v okolí:   
19. 1. – Svijanský Újezd – tenisový ples  
 
 
Připravujeme:  
2. 2. – závod „padesátek“ na sněhu 
8. 2. – školní ples 
16. 2. – závod traktorů na sněhu 
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