
 
 

 

KOBYLÁČEK         LISTOPAD   2019  
 
Dny se krátí, noci prodlužují, příroda se ukládá k zimnímu spánku. Když svítí 
sluníčko, mají paprsky stále menší a menší sílu a chybí jim hřejivost. Na 
polích probíhají závěrečné podzimní práce, uklízí se v zahradách, likvidují 
muškáty z oken a aranžují nové podzimní dekorace. Opět se blíží čas 
plískanic, podzimních někdy i celodenních mlh a mrazíků. V těchto dnech, 
času dušiček, navštěvujeme hřbitovy, upravujeme výzdobu hrobů.                 
A současně vzpomínáme na naše blízké, kteří tento svět již opustili.  
 
 
                                                                  

Naši jubilanti      
70 let – Josef Resl 
65 let – Jaroslava Jislová 
55 let – Jaroslava Poršová 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 11. listopadu od 18 hodin v zasedací 
místnosti Obecního úřadu v Kobylech.     
 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 27. listopadu.    
 
Sběr nebezpečného odpadu                            
Severočeské komunální služby provedou sběr nebezpečných složek komunálního odpadu  
v neděli 10. listopadu  Podhora 8,00 hod.  a  Nechálov 8,15 hod.          
Přijímány budou následující druhy odpadů: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, olejové filtry, 
oleje a tuky, absorpční činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, 
kyseliny, zásady (hydroxid), nepoužitá léčiva (léky), pesticidy (hnojiva), akumulátory, baterie, články      
a zářivky.  
 

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající 

provozu běžné domácnosti. 
Nebudou přijímány následující druhy odpadů: 
elektro, stavební odpad, eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi atd. Nebezpečné odpady 
vznikající při podnikatelské činnosti. 
Další informace na tel.: 493 645 111.  
 
Zájezd na muzikál TRHÁK   
SDH Havlovice pořádá v sobotu 9. listopadu zájezd do divadla Broadway na muzikál TRHÁK. 
Odjezd autobusu ve 14 hodin 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 
 
Taneční zábava 
V sobotu 23. listopadu pořádá TK Nechálov taneční zábavu. Hraje hudební skupina VÍKEND ROCK. 
 
Rozsvícení vánočního stromu  
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 30. listopadu od 17 hodin tradiční rozsvícení vánočního stromu na 
Nechálově u základní školy. V altánu bude připraveno občerstvení včetně svařáku.  
 
 



 
 

 

Okleštění stromoví a jiných porostů   
ČEZ žádá majitele a uživatele pozemků o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti 
elektrických rozvodných zařízení v termínu do 15. listopadu. Bližší informace na vývěskách. 
 
Ordinace MUDr. Trněného  
bude ve dnech 7. a 8. listopadu uzavřena.  Sestra Vodrážková bude přítomna.  
 
Okénko do školy 
Ráda bych vás informovala o tom, co všechno se událo za měsíc říjen na naší škole.                                                                                                                   
     Chod naší školy asi nejvíce ovlivnil případ nahlášené žloutenky u žáka z I. stupně. Nastoupila 
režimová opatření, která se dotkla žáků i zaměstnanců školy. Bylo nutné časově upravit odchody tříd do 
jídelny, na umyvadlech se objevily za nemalé finanční prostředky nakoupené dezinfekční roztoky             
a mýdla, pravidelně se dezinfikuje ve třídách, na toaletách i v jídelně. Žáci a učitelky z I. stupně 
podstoupili již dva kontrolní odběry krve, školu navštívila kontrola z Krajské hygienické stanice               
v Liberci.  Případů žloutenky typu A bylo na Turnovsku opravdu nemálo, ale na takové zprávy jsme         
z televizních novin zvyklí. Teprve tehdy, když se nás to dotkne osobně, budí emoce stigmatizující tvrzení 
/donekonečna opakované/, že je to nemoc špinavých rukou. To, že je hygiena důležitá, přitom nikdo 
nezpochybňuje.    
     V úterý 15. října 2019 se vydalo 21 žáků 8. a 9. ročníku v doprovodu pánů učitelů Rubášových do 
Prahy, kde pro ně byla připravena exkurze. Cestovali vlakem a hned po příjezdu na Masarykovo nádraží 
se vydali na Václavské náměstí. Poté vyrazili přes Staroměstské náměstí k Pražskému hradu, odtud dojeli 
městskou hromadnou dopravou do Ruzyně. Na letišti se skupiny ujala příjemná průvodkyně. Po projití 
klasickou letištní kontrolou, provedla (provezla) žáky rozlehlým areálem, kde mj. viděli největší letadlo 
pro přepravu osob, nákladní vojenský speciál a odlety i přílety velkého počtu letadel. Exkurze měla velký 
ohlas, žáci byli nadšeni, kolik toho viděli a zažili.  
     I další akce byla uspořádána panem učitelem  Dominikem Rubášem, tentokrát to byl výlet turistického 
kroužku. Na druhý výlet v tomto školním roce  vyrazili do Českého ráje. Přes Drábské světničky vyšli na 
Mužský, kde  navštívili zajímavou čedičovou jeskyni a vrchol s kruhovým výhledem. Poté doputovali     
k jedné z nejkrásnějších pískovcových bran v ČR - k Ptačímu polibku. Odtud došli až do Mnichova 
Hradiště, kde na ně čekala odměna za 15 km túru v podobě pizzy. 
     Proběhl sběr starého papíru. Do kontejneru, který byl tentokrát umístěn u sokolovny návsi, se nakonec 
vešlo slušných  4 880 kg papíru, pravidelně se stále sbírají pet lahve, tetra packy a vybité baterie. 
     Od začátku října na školu nastoupila nová asistentka pedagoga slečna Michaela Svobodová, která 
pomáhá žákům v I. třídě(spojený 1., 2. a 3.roč.). Míše přeji, ať se jí u nás líbí a práce s dětmi ji baví.   
     Během  týdenního volna na konci měsíce jistě všichni dostatečně  naberou síly na další práci, která nás 
čeká. Poměrně velkým úkolem je příprava dalšího vánočního jarmarku, na který vás hned začátkem 
prosince srdečně zveme.        Jitka Plotová                                                                                                                               

 
Akce v okolí:           
Svijanský Újezd – Hospůdka v Chaloupkách - posvícení 9. – 11. 11., v sobotu a v pondělí živá hudba 
        na jídelníčku najdete jehněčí, zvěřinu, kachny, domácí br. salát, domácí koláčky atd.  
Svijanský Újezd – stánek u koupaliště – posvícení 8. 11. od 17 hod. 9. a 10. 11. od 12 hodin   
Svijanský Újezd – rozsvícení vánočního stromu 29. 11. od 17 hod. 
Sychrov – adventní trhy 30. 11. – 1. 12. 
Svijany – zámek – rozsvícení vánočního stromu a koncert 1. 12. 
 
Připravujeme na prosinec: 
6. prosince – setkání seniorů  
14. prosince – vánoční zpěvy  
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