
 
 

 

KOBYLÁČEK          K V Ě T E N   2019  
 
Je zde měsíc lásky, rozkvetlých stromů, luk i zahrádek. Příroda se vždy na 
jaře dokáže převléknout do krásy a my máme hned co obdivovat. Bohužel 
letošní duben byl na déšť v celé republice velice skoupý. Co je platné, že na 
horách je ještě  vysoká vrstva sněhu, když tato voda se do našeho kraje 
nedostane. Zemědělci i vodohospodáři mají za této situace plnou hlavu 
starostí. Ale i naše zahrádky prahnou po vláze. A předpovědi počasí na 
letošní rok mnoho optimismu nepřinášejí. Větru, dešti se poručit zatím nedá. 
Přeji Vám krásné prožití májových svátků a užívejte si těchto dlouhých dnů 
plných sluníčka, na které jsme se všichni těšili.   
                                                                             Jaroslav Červa, starosta obce 

 
Naši jubilanti      
85 let – Oldřich Porš 
84 let – Anežka Poršová 
65 let – Jana Műllerová 
60 let – Jaroslav Červa 
55 let – Petr Kozderka 
35 let – Jan Šteigr 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 20. května od 18:30 hodin v zasedací 
místnosti Obecního úřadu v Kobylech.     
 
Volby 
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května od 14 do 22 hodin a v sobotu             
25. května od 8 do 14 hodin. Místem konání voleb pro všechny voliče s trvalým pobytem na území naší 
obce je volební místnost v budově Obecního úřadu v Kobylech. Hlasovací lístky budou doručeny všem 
voličům nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Každý volič musí prokázat svoji totožnost a státní 
občanství ČR (platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem). 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 29. května.    
 
Vážení spoluobčané, 
buďme ohleduplní ke svým sousedům a nepoužívejme hlučné stroje o svátcích a nedělích.   Děkujeme! 
 
Sbírka použitého ošacení   
Obecní úřad organizuje pro Diakonii Broumov sbírku použitého ošacení. Sbírá se letní a zimní oblečení 
(dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m2, NE odřezky 
a zbytky látek), domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) vše nepoškozené a zabalené v krabici, 
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, obuv – nepoškozená a v párech (svázaná), kabelky, 
batohy, drobné předměty z domácnosti, hračky (nepoškozené, kompletní), malé elektrospotřebiče (mohou 
být i nefunkční), knihy, časopisy.  
Věci odevzdávejte čisté, neroztrhané a nerozbité. Shromážděné věci pomohou sociálně potřebným 
občanům u nás i v zahraničí. Věci do sbírky noste zabalené do igelitových pytlů nebo krabic, aby nedošlo 
k jejich poškození při dopravě. Věci, které se nesbírají: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, 
nábytek, znečištěný a vlhký textil.  
Sbírka se uskuteční ve dnech 13. – 14. května (pondělí 8-11, 13 – 17, úterý, 8-11, 13-15). Bližší 
informace Vám poskytneme na Obecním úřadě v Kobylech tel. 482 728 180 nebo Diakonie Broumov na 
tel. 491 524 342 nebo 224 316 800. 
 
 
 



 
 

 

 
Sdílený kalendář 
Zájemci, kteří mají zájem být informováni o plánovaných událostech v obci prostřednictvím sdíleného 
Google kalendáře, nechť se obrátí pro nastavení a podrobné informace na p. Zbyňka Hozáka (e-mail 
zbynekhozak@seznam.cz, tel.: 607 955 720). 
 
Výlet pro seniory 
Společně s Obecním úřadem ve Svijanském Újezdě jsme připravili tradiční výlet pro naše seniory. Letos 
navštívíme Frýdlantsko. Termín: úterý 28. května, odjezd autobusu v 7:30 hodin z Nechálova                 
a Havlovic, cena výletu je Kč 350,- (zahrnuje vstupné a oběd). Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě 
do 22. května společně s úhradou ceny výletu. 
 
Pěší výlet  
SDH Kobyly pořádá pro naše občany ve středu 8. května pěší výlet na skalní útvar Barunka (za 
Sedliskem). Start je plánován ve 13:00 od sokolovny. Výlet je vzhledem ke svému charakteru vhodný      
i pro děti. Na zpáteční cestě bude pro účastníky připraveno opékání vuřtů a drobné občerstvení. 
 
Dětská hasičská soutěž 
SDH Havlovice pořádá v sobotu 18. května od 13:30 v Havlovicích hasičskou soutěž pro děti. Po soutěži 
bude pro děti připravena opičí dráha, chybět nebude ani bohaté občerstvení. 
 
Dětský den 
T.J. Sokol Kobyly připravuje pro naše děti dětský den na hřišti u základní školy. Pro děti budou 
připraveny soutěže, sladké odměny, táborák a buřtíky. Srdečně zveme všechny naše děti a jejich rodiče. 
Předběžný termín: pátek 31. května od 17 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční 
v náhradním termínu. 
 
Ordinace MUDr. Trněného  
bude ve dnech 2. a 3. května uzavřena.  Sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. 
Koucký. 
Telefon do ordinace MUDr. Trněného: 482 728 344 nebo 730 331 195.  
 
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 

Duben v naší škole začal hned v pondělí 1.4. velkou radostnou událostí, zápisem do prvního 
ročníku. Rodiče nám přivedli 3 šikovné děti, které nás potěšily svým upřímným zájmem o nové 
„školácké“ zkušenosti. Zatímco noví žáčci přicházejí, ti nejstarší se s námi brzy rozloučí. Jedna dívka 
vyhověla talentové zkoušce již v lednu a chlapci, kteří se hlásili na odborná učiliště, jsou téměř přijati. 
Ostatní se před Velikonocemi účastnili přijímacích testů a pohovorů, na jejichž výsledky s pokorou 
čekají. I letos se psaly dvoje testy z češtiny a z matematiky. Uchazečům se započítá pouze lepší výsledek 
z obou předmětů. Nyní je přijímací řízení vyhodnoceno, žáci se mohou na zvolenou školu zapsat nebo se 
v případě nezdaru odvolat. Starosti o budoucnost se většině deváťáků daří vydržet také díky jarním 
tanečním, dokonce již mají po první prodloužené. 

V sobotu 6. dubna 2019 se konala prospěšná akce ,,Ukliďme svět, ukliďme Česko". Ačkoliv to     
v naší škole byl 1. ročník, účast byla hojná. Přišlo hned 24 dobrovolníků, většinou žáci naší školy, někteří 
s rodiči. Pod organizačním vedením pana učitele Dominika Rubáše se kolem silnic a v blízkých lesích 
sesbíralo stovky kilogramů odpadků. Po náročném úklidu si brigádníci u školy opekli špekáčky. Všem 
zúčastněným patří velké poděkování. Hned v neděli 7.4. vyrazil pan učitel v rámci turistického kroužku 
na další výlet vlakem do Libochovan. Odtud se šlo pěšky na Kalvárii a na „Portu Bohemicu" (Bránu 
Čech). Následně turisté sestoupili do údolí Labe a pak se vydali na vrch Radobýl. Odměnou byl slunečný 
kruhový výhled na České středohoří, Oharskou a Polabskou nížinu i na Říp. Od 8. do 11.4. proběhla 
oblastní kola dopravní výchovy. Mladší žáci (E. Rysová, A. Lískovcová, M. Jiránek, F. Němec) získali 
3. místo a starší žáci (S. Hájková, L. Zítová, J. Němeček, M. Wambach) 4. místo. V termínu 9. - 12.4. byl 



 
 

 

tradičně realizován sběr papíru. V individuálním hodnocení budou oceněni zpravidla místní žáci, 
jmenovitě: František, Eliška a Vašek Němcovi (1586 kg), Jakub Minář, Bára Holubová, Otto Mužíček, 
Filip Lebeda a Leoš Laurin. V kolektivním srovnání se na první příčce umístila 1. třída s průměrem 
170 kg papíru na žáka. K environmentálním aktivitám školy patří i účast školní družiny v projektu 
"Stavíme ptačí budky", vyhlášenou Severočeskou vodárenskou společností. Paní učitelka Plotová získala 
stavebnici ptačí budky, kterou chlapci z 4. a 5. ročníku sestavili, mladší žáci ji pak natřeli a vyzdobili. 
Zavěšená budka již čeká na zabydlení novými ptačími nájemníky. 

Před Velikonocemi se chodba zaplnila nápaditými jarními dekoracemi. Jako každý rok při 
velikonoční soutěži byly krásné výrobky 17.4. vyhlášeny a odměněny. Následně měly děti od 18.4. 
velikonoční prázdniny a vrátily se do školy až v úterý. Ve čtvrtek 25.4. se v Jablonci n. N. uskutečnilo 
historicky první čtvrtfinále celonárodní Čokoládové tretry. Mezi závodníky z Libereckého a Ústeckého 
kraje bylo i 10 atletů z naší školy. Rozálka Matoušková získala v běhu na 200m s časem 35,47s úžasné   
1. místo. Terezka Linková byla 4., Ondra Volský a Barunka Linková byli v běhu na 200m pátí, Kája 
Rysová (300m) je také pátá. Disciplínu hod Vortexem (míč ve tvaru raketky) ovládl Tadeáš Kapras          
s výkonem 37,30m na 1. místě. Na 3. místo dosáhli Šimon Rada (32,90m) a Majda Jiránková (24,2m). Se 
ctí závodila i Eliška Laurinová a Andrej Zajčuk. Tři nejlepší závodníci v každé disciplíně převzali z rukou 
legendárního diskaře Gejzy Valenty a mistryně světa na 800m Lídy Formanové podepsané kartičky, 
medaile, diplomy a nominační listy s pozvánkou do semifinále soutěže v Ostravě. Tam se 19. 6. výběr 
běžců ze severu ČR utká s dětmi z dalších 8 čtvrtfinálových měst a také s reprezentanty z Polska              
a Slovenska. Třetí čtvrtletí se v dubnu zakončilo pedagogickou radou a třídními schůzkami. 

Závěrem se na občany obracíme s prosbou o poskytnutí jakékoli pevné konstrukce na vybudování 
lavičky v klidové zóně mezi Nechálovem a Havlovicemi. Za případný dar děkujeme. 
Kateřina Brzáková 

 
 
 
 
Akce v okolí:   
4. 5. – Svijany od 18 hodin divadlo PODSKALÁK – hraje se na velkém hřišti 
7. 5. – Svijanský Újezd od 19:30 hod. lampionový průvod na hřiště, pálení vatry, hraje Plechařinka 
10. 5. – Pěnčín - QUEENIE-Word Queen tribute band + THE BEATLES VETERAN CLUB 
25. 5. – Svijanský Újezd – okrsková hasičská soutěž od 13 hodin 
25. 5. – Pěnčín – taneční zábava hraje ADAPACE 
 
 
 
Připravujeme:  
15. 6. – tenisový turnaj na Nechálově 
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