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Lednové počasí se nám ukázalo ve všech formách, které si lze jenom představit. 
Mrazy, sněhová kalamita, jindy zase obleva, kdy všechen sníh opět zmizí. Ale 
takové zimy v posledních letech převládají. Bohužel, toto počasí má negativní vliv 
na komunikace místní nebo krajské či dálnice. Výtluky, a někdy řádně hluboké, se 
objevují i na těch nedávno opravených komunikacích. Než to stačí správci 
komunikací opravit, jsou servisy zásobeny zničenými auty. Ani v únoru asi nebude 
lépe. Prvňáčci dostali své první vysvědčení, ale i ti starší se mohou pochlubit 
rodičům s výsledky svého snažení ve školních lavicích. Komu se vysvědčení snad 
nepovedlo, má ve druhém pololetí možnost si ho zlepšit. Buďme optimisty, vše 
jednou skončí a dočkáme se jara. K tomu Vám přeji pevné nervy, odolnost proti 
chřipce a víru, že bude líp. 
                                                                             Jaroslav Červa, starosta obce 

 
Naši jubilanti      
86 let – Václav Porš 
75 let – Jana Műllerová  
70 let – Pavel Mizera 
70 let – Václav Kaska 
55 let – Šrytrová Jana 
45 let – Michal Košek 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 27. února.    
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.  
 
 
Školní ples   
Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při ZŠ v Kobylech pořádá v pátek 8. února od 20 hodin v sokolovně 
na Nechálově tradiční ples. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina GRADACE. Bohatá tombola        
i kuchyně bude pro Vás připravena. Přijďte si zatančit a pobavit se.    
 
 
Závod traktorů 
V sobotu 16. února se na Zaháji u Nechálova uskuteční VI. ročník závodu traktorů na sněhu.  
Začátek je ve 13:00 hodin.   
 
 
 



 
 

 

 
Karnevaly   
V sobotu 23. února od 14 hodin se koná DĚTSKÝ KARNEVAL v Sokolovně na Nechálově. Srdečně 
zveme všechny naše děti, jejich kamarády a rodiče. 
 
V sobotu 23. února od 20 hodin bude tradiční KARNEVAL pro dospělé. Hraje hudební skupina 
ADAPTACE. Všichni jste srdečně zváni.   
 
 
Okénko do školy 
Leden nás tradičně potěšil sněhovou nadílkou, kterou jsme tolik postrádali o Vánocích, a tak nás škola po 
prázdninách čekala v bílém hávu. 
Toho si ale již ve dnech 4. - 6. ledna užívali ti odvážnější z nás pod vedením pana učitele Rubáše ml. na 
vícedenním turistickém kroužku na chalupě v Dolní Vidimi. Podmínky evokující život našich babiček, včetně spaní 
na peci a topení v kamnech byly na současnou dobu téměř nepředstavitelné, všichni účastníci byli přesto více než 
nadšeni! 
Na stále se rozrůstající problém kyberšikany, který mnoho lidí, a zejména dětí velice podceňuje, upozornila 
přednáška, kterou jsme ve škole hostili v pátek 18. 1. 
Každoroční bruslení školní družiny proběhlo v Turnově ve středu 16. ledna. 
Další akcí družiny byl turnaj ve společenských hrách. Děti hrály dámu a mlýn. V mlýnu zvítězila Majda Jiránková, 
Vítek Brzák pak všechny porazil v dámě. 
A bruslení ještě jednou. Tentokrát se jedná o kurz pro žáky 1. – 5. ročníku vedený odbornými trenéry. Kurz byl pro 
potřeby školy speciálně upraven do podoby 3 lekcí, z nichž první dvě děti i paní učitelky absolvovaly v tomto 
měsíci a poslední je čeká v únoru. Po první hodině byli všichni tak nadšeni, že již plánujeme pokračováni i v dalším 
školním roce.   
Leden je také posledním měsícem 1. pololetí, proto měli všichni napilno s vylaďováním známek, aby si ve čtvrtek 
31. 1. odnesli domů co nejkrásnější vysvědčení a potěšili tak co nejvíce své rodiče. 
Přeji hezký únor všem čtenářům.                     Andrea Čepelíková 

 
Připravujeme na únor: 
8. 2. ples SRPDŠ 
4. 2. – 8. 2. lyžařský výcvik 1. stupeň 
11. 2. – 15. 2. lyžařský výcvik 2. stupeň 
11. 2. cestopisný dokument z cyklu Planeta Země 3000 
    
 
Akce v okolí:   
16. 2. – Pěnčín – pivovarský ples 
16. 2. – Svijanský Újezd – společenský ples hraje plesová skupina LOGR (NASTARÝKOLENA) 
17. 2. – Svijanský Újezd – dětský karneval 
2. 3. – Trávníček – masopust 
 
 
 
Připravujeme:  
30. března – taneční zábava 
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