
 
 

 

KOBYLÁČEK         PROSINEC   2019  
 
Konec roku se nezadržitelně blíží, vesnice i města se převlékla do adventní 
výzdoby. Na náměstích i návsích rozzářily tisíce svíček smrky a jedle. 
Objevily se stánky se svařákem a dalšími produkty s vánočním motivem. 
Nastal čas adventu. Ale ten nemusí být nutně dobou stresu a nervozity, aby 
vše bylo řádně uklizeno, napečeno mnoho druhů vánočního cukroví, raději co 
nejvíc, nakoupeny dárky a potom abychom unaveni zasedli ke 
štědrovečernímu stolu. Stálo by za to na chvíli se zastavit, zamyslet                
a zhodnotit rok, z kterého už mnoho dní nezbývá.    
Přeji Vám jménem zastupitelstva obce i jménem svým, abyste adventní čas   
a vánoční svátky prožili v klidu, v kruhu svých nejbližších, aby se Ježíšek  

nezapomněl zastavit u Vašeho stromečku s dárky pro každého a do nového roku 2020 Vám přeji pevné 
zdraví, lásku a spokojenost. Vše nejlepší do nového roku.                            
           Jaroslav Červa starosta    

 
Naši jubilanti      
75 let – Hana Kolomazníková 
35 let – Lenka Hozáková  
Oběma našim milým jubilantkám přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 16. prosince od 18 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Kobylech.      
 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 18. prosince.    
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
DŮLEŽITÉ  - Požadavky na změny v odpadech 
Prosíme občany, kteří chtějí v roce 2020 změnu v četnosti odvozů popelnice, změnu velikosti popelnice, 
případně změnu z popelnice na sběrné pytle nebo opačně, aby tento požadavek nahlásili nejpozději do 
16. prosince  na obecním úřadě (tel. 482 728 180 nebo 602 153 537). Na později nahlášené změny 
nebude brán zřetel. Od ledna 2020 budou platit nové ceny za odvoz odpadů, které budou vyšší cca o 4 % . 
 
Zdravotní linka 
Zdravotní linka pojede v tomto roce naposledy ve středu 18. prosince.   
Potom až v pondělí 6. ledna 2020. 
 
Obecní úřad bude ve dnech 20. 12. – 5. 1.  uzavřen z důvodu čerpání dovolené.    
Platby v hotovosti budou přijímány do 16. prosince!!! 
 
Setkání seniorů 
Srdečně zveme naše seniory na tradiční setkání, které se koná v pátek 6. prosince od 18 hodin v jídelně 
základní školy. Svoz bude zajištěn: Havlovice 17:00; Kojecko 17:10; Podhora 17:25; Kobyly 17:30; 
Vorklebice 17:40; Radvánice 17:45 
 
Vánoční zpěvy  
V sobotu 14. prosince od 17 hodin bude v kapli v Havlovicích zpívání vánočních koled, které zazpívají 
děti z naší školy. Přijďte si je poslechnout, společně si zazpívat a zahřát se při svařáku.   
   
Knihovna  
bude v prosinci otevřena ve dnech 3., 10. a 17. V lednu bude knihovna otevřena až 7. 1.       
Žádáme čtenáře, kteří mají delší dobu vypůjčené knihy, aby je co nejdříve vrátili. 



 
 

 

Hasičský ples 
SDH Havlovice pořádá v sobotu 4. ledna HASIČSKÝ PLES. K tanci i poslechu zahraje hudební skupina 
MAXBAND. Chybět nebude bohatá tomtola, občerstvení ani předtančení. 
Tímto si dovolujeme požádat naše spoluobčany o malý příspěvek do tomboly. 
 
Okénko do školy 
Jistě jste zaznamenali, jakým kvapem se k nám blíží oblíbený měsíc všech malých i velkých, prosinec. 
Čas ve škole utíká občas snad ještě rychleji, a tak přichází chvíle shrnout si události uplynulých 
listopadových týdnů.  
Naši nejstarší žáci se v následujícím pololetí podrobí příjímacímu řízení na střední školy. Aby si svoji 
budoucí orientaci zvolili co nejlépe, koná se každoročně Burza škol. Je to víceméně prezentace všech 
myslitelných středních škol i učilišť, na kterých je možné se dále vzdělávat a připravovat na budoucí 
povolání. Letošní burzu navštívili naši deváťáci v úterý 5.11. v Semilech.  
Pět chlapců ze 6. a 7. ročníku vyrazilo pod vedením pana učitele Davida Rubáše na florbalový turnaj do 
Liberce na ZŠ Barvířská, kde změřili své síly se čtyřmi dalšími mužstvy. 
V neděli 10. 11. vyrazili zájemci na 3. letošní turistický výlet na nejvyšší horu Lužických hor – Luž. 
Žáci 3. – 5. ročníku se ve středu 13. 11. zúčastnili v Pěnčíně turnaje v sálové kopané O svatomartinský 
pohár, na kterém zazářili a získali 1. místo a putovní pohár. 
Následující den své sportovní nadšení i florbalové dovednosti předvedli chlapci 8. a 9. ročníku na turnaji 
v Liberci. Získali zde hezké 3. místo. 
Ve stejný den a také v oba další čtvrtky se děti z 1. stupně vyřádily na turnovském zimním stadionu 
v rámci kurzu bruslení. Kurz čítá celkem 5 lekcí.  
Třídní schůzky SRPDŠ se konaly taktéž ve čtvrtek 14. 11. Škoda, že je rodiče některých žáků nevyužívají 
téměř vůbec, či jen namátkou.  
Na pátek 15. 11. byla hlášena odstávka dodávky elektřiny, proto jsme dětem naplánovali alternativní 
program v podobě projektového dne v liberecké iQ Landii, kde se žáci ve dvojicích pustili do plnění 
připravených úkolů z oblasti fyziky, chemie a přírodopisu. Mohu potvrdit, že vyplnit správně zadané 
pracovní listy nebylo jen tak a bez podrobného prozkoumání expozic bylo téměř nemožné. 
První stupeň se vydal do muzeí v Turnově a Liberci a také do bazénu.  
Poslední, kdo měl možnost změřit své síly ve florbale, byly dívky 8. a 9. ročníku na turnaji opět v Liberci. 
Vzhledem k tomu, z jak malého množství žákyň je na naší škole družstvo možné sestavit, byly hráčky 
doplněny i dívkami ze 6. a 7. ročníku. Přesto se naše reprezentace v konkurenci neztratila! Podrobnosti ke 
zmiňovaným sportovním setkáním i dalším akcím si můžete přečíst na školním webu. 
Celá škola se v listopadu připravovala na již tradiční Vánoční jarmark, na který jste v pátek 6. 12. od 13 
do 17 hodin srdečně zváni. Je spojen též se dnem otevřených dveří a ve stejný den se v prostorách školy 
koná i každoroční besídka pro seniory. V prosinci k nám jistě zavítají také čerti s mikulášskou nadílkou. 
V sobotu 14. 12. proběhne také zpívání v havlovické kapli. 
Všem čtenářům přeji za celou školu pohodový advent a krásné, klidné Vánoce i následující nový rok. 
         Andrea Čepelíková 
 
 
Akce v okolí:           
Svijany - adventní program na zámku 8.12.; 14.12.; 18.12.; 22.12. 
Turnov – vánoční trhy 6. a 7. 12. 
 
Připravujeme na leden: 
  3. 1. valná hromada SDH Havlovice    
  4. 1. hasičský ples  
11. 1. valná hromada SDH Kobyly   
25. 1. turnaj v šipkách 
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