
 
 

 

KOBYLÁČEK          D U B E N   2019  
 
Je tady duben – první měsíc jarního období. Šeď přírody se mění ve svěží 
zelenou, rozkvétají keře „zlatého deště“, magnolií, narcisů, tulipánů a dalších 
poslů jara. Je slyšet křik ptáčků, vracejí se čápi i jiní navrátilci z jižních zemí. 
Bereme do ruky hrábě, nůžky, pilky a hurá na zahradu, kterou je třeba 
uhrabat, prořezat a uklidit. Letošní Velikonoce začínají svátkem Velký pátek 
19. 4. a končí Velikonočním pondělím 22. 4.  
Přeji Vám příjemné prožití svátků jara Velikonoc, dětem vykoledovat plné 
košíky sladkostí a kraslic a nám všem příjemný vstup do jarních měsíců.      
                                                                                        Jaroslav Červa, starosta obce 

 
 
 
Naši jubilanti      
87 let – Mája Nedvědová 
81 let – Jiří Patočka 
65 let – Stanislav Pecina 
60 let – Dana Vondráčková 
45 let – Radek Vondráček 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 8. dubna od 18:30 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Kobylech.     
 
Poplatek ze psů a za odpady    
Upozorňujeme všechny, kteří zapomněli zaplatit poplatek ze psů nebo za odpady, aby tak učinili co 
nejdříve!!!!!!   D Ě K U J E M E . 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 24. dubna.    
 
Kontejner na velkoobjemový odpad bude otevřen v sobotu 6. dubna od 8:00 do 8:15 hod.   
 
Sběr elektroodpadu 
Ve čtvrtek 25. dubna od 15:00 do 17:00 hod. proběhne v naší obci sběr použitých, vysloužilých 
elektrospotřebičů. Spotřebiče přivezte v uvedeném termínu ke garážím za obecním úřadem. Jedná se o 
chladničky, mrazáky (kompletní - nevykuchané), televizory, radiopřijímače, počítače, monitory, 
vysavače, el. sporáky i  drobnější elektrospotřebiče. Podobně, jak to odvážely Komunální služby Jablonec 
nad Nisou. 
 
Sběr papíru   
Ve dnech 9. – 12. dubna  proběhne v základní škole sběr starého papíru. Kontejner na papír bude 
přistaven vedle školy. Sběr můžete nosit po celou dobu, v pátek už jenom do 7:30 hodin. 
 
Upozornění pro řidiče 
Po dobu uzavírky komunikace č. 610 - Svijany, Příšovice, Přepeře, Turnov (po jednotlivých úsecích) vede 
objízdná trasa i po dálnicí D10. Z důvodu objížďky není třeba dálniční nálepka z Turnova až do 
Březiny obousměrně.  
 
Oznámení obvodního lékaře 
Ordinace MUDr. Trněného bude 8. a 9. dubna UZAVŘENA. 
Sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký. 
 



 
 

 

Taneční zábava 
V sobotu 20. dubna pořádá TKN Nechálov velikonoční taneční zábavu. Hraje skupina VÍKEND ROCK.  
 
Jarní výlet   
T.J. Sokol Kobyly připravuje na sobotu 27. dubna jarní výlet na kolech do našeho okolí. Okruh asi       
40 km (zřícenina Zásadka, Příhrazy, Olešnice, Všeň). Odjezd v 9 hodin od sokolovny. V případě 
nepříznivého počasí se výlet uskuteční v jiném termínu. Přihlášky přijímá Hana Seiwaldová do 25. dubna.  
 
Pálení čarodějnic   
Větve z prořezávky stromů můžete vozit na určené místo „k bývalému stohu“  nejpozději do neděle      
28. dubna!!! 
Stále platí přísný zákaz vozit na toto místo komunální, stavební a jiný odpad!  
Pneumatiky, pařezy a kořeny sem také NEPATŘÍ!!! 
Tradiční pálení čarodějnic proběhne v úterý 30. dubna, občerstvení bude zajištěno. 

 
 
Zápis do MŠ ve Svijanském Újezdě   
bude ve čtvrtek 9. května od 10 do 11:30 hodin. Je nutné si předem vyzvednout v MŠ přihlášku pro 
přijetí dítěte do MŠ.  
 
 
Okénko do školy 
Březen je měsíc, který už nezadržitelně otevírá jaro, období, na které se všichni těšíme. Nálada je hned 
pozitivnější, sluníčko nám dodává novou energii. 
Abychom se zimou rozloučili, bylo uspořádáno „poslední bruslení“. Školní družina se loučila 13. března  
a žáci 8. a 9. ročníku 20. března. 
    Další aktivity se už budou odehrávat více v přírodě. Čeká nás období výletů a exkurzí. 
Na jednu exkurzi se vydali žáci 6. a 7. ročníku s učiteli Davidem a Dominikem Rubášovými. Navštívili 
liberecký DINOPARK. Součástí prohlídky  byla i návštěva 4D snímků o životě v pravěku. 
Další zajímavou akcí byla přednáška turnovských hasičů o bezpečnosti. Tyto přednášky jsou vždy velmi 
zajímavé  a děti na nich získají mnoho užitečných informací a návodů, jak se zachovat v krizových 
situacích. 
     Ale měli bychom znát i pravidla slušného chování. Každý den musí pedagogové vysvětlovat žákům, 
jak se správně chovat, jak komunikovat. Ale je dobré, když tyto sociální dovednosti slyší od úplně jiné 
osoby. Proto ve škole proběhly přednášky o etiketě /14.3/. Lektorka, která  do školy přijela, připravila pro 
žáky 1. stupně a 2. stupně zábavné poučení o společenských situacích, se kterými se mohou setkat.          
A samozřejmě řešení, jak se zachovat. Velmi dobrá akce. 
     Březen, to je také Měsíc knihy. Proto letos proběhl již XIII. ročník Noci s Andersenem. 
Pravidelně se ho i naše škola účastní. Scénář je podobný každý rok: děti se ubytují odpoledne ve škole, 
obléknou masky, projdou vesnicí ke starostovi a večer se čte. Hostem večerního čtení byla i naše 
asistentka Šárka Prokůpková. Této oblíbené akce se zúčastnilo 31žáků. 
Přejeme všem krásné jarní dny.      Mgr. Eva Čapková 

 
 
Akce v okolí:   
13. – 14. 4.  Sychrov - velikonoční trhy   9 – 16 hod. 
27. 4. – Sychrov – setkání amerických automobilových veteránů  10 – 15 hod. 10.00–15.00  
27. 4. – Pěnčín – ROCK PÁRTY – koncert  DANGAR SIX – ANARCHIA velký sál KD Pěnčín  
10. 5. – Pěnčín - QUEENIE-Word Queen tribute band + THE BEATLES VETERAN CLUB 
 
Připravujeme:  
28. května – výlet pro seniory    

 

Kobyláček – periodický tisk Obce Kobyly. Vychází 11x ročně. Vydává Obec Kobyly, Kobyly 9,  

463 45 Pěnčín.     IČ: 00672017      Ev. č.:  MK ČR E 11827            Číslo 4/2019 vyšlo 2. dubna 2019 
 


