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Nástup letošního jara nastal už poslední únorový týden. Ale jaké bude březnové 
počasí, to těžko mohou odhadnou i odborníci. Vše závisí na vyšší moci. V našem 
okrese začínají žákům a studentům jarní prázdniny. Jedni je stráví na horách na 
lyžích, druzí si užijí čas prázdnin jiným způsobem. Ale všichni mají jedno společné 
– odpočinou si od školních lavic.  
Jeden z prvních ukazatelů blížícího se jara jsou truhlíky s výsevem salátu, paprik      
a další zeleniny na parapetech oken, aby vše bylo připraveno k výsadbě do skleníků 
nebo na záhony.  
Jaro se blíží a procházka jarní přírodou, kdy se vše probouzí k životu patří                
k nejhezčím zážitkům.   
                                                                                        Jaroslav Červa, starosta obce 

Naši jubilanti      
88 let – Božena Štrbáňová 
83 let – Milena Kovářová 
83 let – Josef Votrubec 
70 let – Helena Havlová 
50 let – Zdeňka Medunová 
35 let – Lukáš Moravec 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 6. března od 18:30 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Kobylech.     
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 27. března.    
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
Pytle s odpadem nesmí být těžší než 20 kg, těžké pytle nebudou odvezeny! 
 
Poplatek ze psů a za odpady   je nutno zaplatit na Obecním úřadě v Kobylech do konce března.    
 
Větve z prořezávky stromů 
můžete vozit na určené místo „k bývalému stohu“. 
Je přísně ZAKÁZÁNO vozit na toto místo komunální, stavební a jiný odpad!  
Pneumatiky, pařezy a kořeny sem také NEPATŘÍ!!! 
 
Taneční zábava 
V sobotu 30. března pořádá SDH Havlovice taneční zábavu. Hraje hudební skupina ADAPTACE. 
 
Oznámení obvodního lékaře 
Ordinace MUDr. Trněného bude od 6. 3. do 8. 3. UZAVŘENA. 
Sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký. 
  
Ve čtvrtek 14. 3.  bude ordinace otevřena  8:00 - 11:00. 
 
Zápis dětí do 1. třídy     
naší školy bude v pondělí 1. dubna od 12 do 17 hodin v prostorách učebny I. třídy a družiny.  
Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 
  
Okénko do školy 

Krátký únor, přesto bohatý na několik významných událostí, které k tomuto období bezesporu patří. Většina 
dětí se možná celý rok těšila na lyžařský výcvik a dospělí pro změnu třeba na Ples SRPDŠ.  

Lyžařské výcviky se tento rok uskutečnily dva, nejprve ve dnech 4. až 8. února pro žáky 1. stupně a ve dnech 
11. až 15. února pro žáky 2. stupně. Prvního jmenovaného se zúčastnilo 30 dětí z 1. až 5. ročníku. Každý den ráno 
měly zajištěný autobus od školy do Bedřichova, kde se každé dopoledne pod vedením 5–6 instruktorů učily 
lyžařským dovednostem. Paní učitelka Káťa Brzáková, která děti do Bedřichova doprovázela, byla s průběhem 
výcviku velmi spokojená. Kromě hezkého počasí bylo potěšující, že se naučily lyžovat i děti, které to ještě 
neuměly.  



 
 

 

Mezi lyžařskými výcviky se v pátek 8. února konal v sokolovně na Nechálově Ples SRPDŠ, na němž 
k poslechu a tanci hrála hudební skupina „Gradace“. Dech se určitě každému tajil také při vystoupení taneční 
skupiny „Rebelky“, pod vedením paní učitelky Jany Černé z MŠ Svijanský Újezd, při němž děvčata zářila 
v nádherných zlatých oblecích, výstižně doplňujících vystoupení s názvem „Rebelky ve sluneční záři“. Za zdárný 
průběh plesu a velice solidní výdělek do pokladny SRPDŠ děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách, tombole, 
vlastní organizaci, dále sponzorům, ale zejména všem účastníkům, kteří se přišli pobavit, protože bez nich by vše 
postrádalo smysl. Poděkování však patří určitě i těm, kteří se postarali o následný úklid sálu.  

Od pondělí 11. února do pátku 15. února probíhal v Kořenově pobytový lyžařský výcvik žáků 2. stupně, 
který zajišťovali učitelé David a Dominik Rubášovi. Kromě učení a zdokonalování lyžařských dovedností na 
„Bavoráku“ byl na programu i výlet na rozhlednu Štěpánka. Dvakrát v týdnu se také několik žáků pod 
pedagogickým vedením vydalo vyzkoušet své umění na běžeckých lyžích. Účastníci výcviku nebyli ochuzeni ani   
o zajímavou přednášku  náčelníka místní horské služby. K celkové pohodové atmosféře významně přispělo              
i příhodné počasí. 

V témže týdnu, a to 11. února, zbylí žáci 2. stupně a žáci II. třídy (3.–5. ročník) navštívili první ranní 
program Městského divadla Turnov, kde jako každoročně probíhala projekce populárně naučného vzdělávacího 
projektu „Planeta Země 3000“, tentokrát s názvem „Myanmar – divoká cesta do barmské říše“. Hlavní propagátoři 
akce nám odkryli některá tajemství této země jihovýchodní Asie, zavedli nás například k  „pavoučím ženám“ nebo 
posledním „mořským nomádům“, seznámili s duchovním životem budhistických mnichů, ukázali nástrahy džungle 
a mnoho dalšího zajímavého, často až šokujícího.  

V pondělí 18. února dopoledne proběhla na zimním stadionu v Turnově poslední ze tří lekcí kurzu bruslení 
pro děti z 1. stupně v rámci hodin tělesné výchovy. Pod vedením odborných trenérů se začátečníci naučili základům 
bruslení a zdatnější se zdokonalovali, podobně jako paní učitelky. Pro velký úspěch se kurz bude v příštím roce 
určitě opakovat.  

Po zeměpisně a zejména sportovně laděných akcích bylo žákům školy dopřáno také trochu kultury, ale 
zároveň literárních poznatků a zábavy, a to v podobě představení nám již dobře známého „Divadélka pro školy“ 
z Hradce Králové, nyní zaměřeného na díla prvorepublikového spisovatele a dramatika Karla Čapka. Pro 1. stupeň 
si herci připravili kombinované loutkoherecké představení s názvem „Z devatera pohádek“, v němž groteskním 
způsobem prostřednictvím dvou pohádkových příběhů poukázali především na lidské vlastnosti. Pro 2. stupeň se 
představení s názvem „Fenomén Karel Čapek aneb od Dášenky ke zkáze světa“ neslo v duchu Čapkových 
myšlenek a názorů a jejich přesahu do současnosti. Zábavně zahrané ukázky z Čapkovy tvorby se zapojením 
publika opět nikoho nezklamaly. 

Přeji všem pohodový vstup do prvního jarního měsíce a hodně elánu do jarních aktivit všeho druhu. 
Jaroslava Šlechtová 

Akce v okolí:   
9. 3. – Pěnčín – koncert kapely HARLEJ 
17. 3. – Pěnčín – dětský karneval 
16. 3. od 15 hodin – Vlastibořice - pohádka Kašpárkovy čertoviny 
16. 3. od 19 hodin – Vlastibořice - detektivní komedie Ani za milion 
17. 3. od 17 hodin – Vlastibořice - divadelní hra Tři ženy 
29. 3. od 18 hodin – Vlastibořice – Pavla Bičíková – přednáška s multimediální projekcí o Českém ráji 
30. 3. od 16 hodin – Vlastibořice – restaurace U Zvonice – hraje dechovka JIVIŇANKA 
 
Připravujeme:  
20. dubna – velikonoční taneční zábava, hraje VÍKEND 
30. dubna – pálení čarodějnic 
 
Pozvánka na fotbal 
TJ Sokol Pěnčín si dovoluje pozvat všechny své příznivce a fanoušky na jarní část fotbalové sezony. Přijďte fandit 
našim fotbalistům a podívat se na atraktivní útočný fotbal, který se snažíme předvádět. Po podzimní části jsou naši 
hráči ve vyrovnané soutěži na 1. místě, kdy na domácím hřišti neztratili žádný bod. Dále bych Vás chtěl 
informovat, že letos tomu bude 100 let od založení Sokola v Pěnčíně a místní TJ pro všechny své příznivce chystá 
oslavy hodné tomuto výročí. Jako předběžnou informaci Vám oznamujeme, že ve spolupráci s místními hasiči 
proběhne dne 15. 6. 2019 ve sportovním areálu oslava, jejíž součástí bude mimo jiné i přátelské fotbalové utkání 
k němuž přislíbil účast tým hokejových Bílých tygrů Liberec. Jak jistě víte, místní fotbalisté i liberečtí hokejisté 
v současné době vévodí svým tabulkám a všichni doufáme, že v Pěnčíně budou k vidění i dva poháry pro vítěze     
z rozdílných soutěží i sportů.                               Za TJ Sokol Pěnčín Pavel Mizera 
 
Rozpis zápasů najdete na www.kobyly-obec.cz 
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