
 
 

 

KOBYLÁČEK           Č E R V E N   2019  
 
Červen poslední měsíc školního roku. Ve školách se vše připravuje na 
závěrečná zkoušení, písemné práce a rychle dohonit vše, co ještě chybí 
k závěrečnému hodnocení. To aby vysvědčení dopadlo co nejlépe. Deváťáci 
už mají rozhodnuto kam nastoupí prvního září a předškoláky čeká rozloučení 
s mateřskou školkou. Všichni se teď těší na nadcházející prázdniny. 
                                                                             Jaroslav Červa, starosta obce 

 
 
 
 

Naši jubilanti      
85 let – Josef Kovář 
84 let – Marie Kozderková 
35 let – Martin Hrych 
30 let – Romana Kovářová 
25 let – Ondřej Bucek 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Výsledky voleb     
Květnových voleb do Evropského parlamentu se v naší obci zúčastnilo 37,91 % voličů, tj. 105 
z celkového počtu 277 voličů. Hlasy obdržely tyto strany: 
Strana nezávislosti ČR – 1; ODS – 10; ANO, vytrolíme europarlament – 6; ČSSD – 6; KSČM – 7; 
Koalice DSSS a NF – 2; SPR – Rep. str. Čsl. M. Sládka – 3; HLAS – 4; Koalice Svobodní – 4; Koalice 
STAN, TOP 09 – 12; Česká pirátská strana – 11; SPD – T. Okamura – 15; ANO 2011 – 21; Dem. str. 
zelených – 1; Kř. dem. unie – Čs. str. lidová – 2. 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 26. června.    
 
Sběr nebezpečného odpadu                       
Severočeské komunální služby provedou sběr nebezpečných složek komunálního odpadu  
v neděli 23. června  Podhora 8,00 hod.  a  Nechálov 8,15 hod.   
Přijímány budou následující druhy odpadů: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, olejové filtry, 
oleje a tuky, absorpční činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, 
kyseliny, zásady (hydroxid), nepoužitá léčiva (léky), pesticidy (hnojiva), akumulátory, baterie, články      
a zářivky. 
POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající 
provozu běžné domácnosti. 
 
Nebudou přijímány následující druhy odpadů: 
elektro,  stavební odpad, eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi atd.  
a nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti. 
Další informace na tel.: 493 645 111.  
 
Vypínání elektřiny    
ČEZ oznamuje vypínání elektrické energie: 
KOJECKO – čtvrtek 13. června v době od 7 do 18 hodin  
RADVÁNICE – středa 19. června v době od 7 do 17 hodin  
PODHORA – pátek 21. června v době od 7 do 16 hodin. 
Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 800 850 860. 
 
 
 



 
 

 

Okénko do školy 
ČERVEN - už je tady poslední měsíc školního roku a zase to uteklo strašně rychle. Čekají nás dny plné 

učení a dohánění toho, co jsme za 2. pololetí zameškali, ale také vidina školních výletů, různých exkurzí                 
a sportovních akcí. 

Pojďme si ale říct, co jsme v květnu prožili na naší škole. 
Velkého úspěchu se dočkal tým starších žáků ZŠ Kobyly ve složení Jirka Němeček, Jirka Drobný, Jirka 

Polívka, Mathias Wambach, Dan Stehno, Matěj Novák, Honza Šteigr a Michal Vaněk. Z okresního kola atletické 
soutěže Pohár rozhlasu si přivezl stříbrné medaile. 2. místo v konkurenci 12 převážně velkých městských škol je 
opravdu skvělé! Děkujeme za reprezentaci školy. 

V pátek 3. května se na turnovském atletickém stadionu sešlo přibližně 300 dětských závodníků 
z vesnických škol v okolí Turnova, aby poměřili své síly v třech atletických disciplínách - běh, skok do dálky a hod 
kriketovým míčkem. V této velké konkurenci se naši zástupci předvedli skvělými výkony. Získali jsme celkem tři 
první místa-Ondřej Volský, Magdaléna Jiránková a Andrej Zajčuk, 2. místo vybojovala Nicol Volská a 3. Rozálie 
Matoušková. Krásná postupová místa obsadili ještě Barunka Linková (4.) a Ryan Vajs (6.).Obrovský úspěch 
zaznamenala štafeta žáků ze 4. a 5. ročníku ve složení Eliška Laurinová, Adéla Linková, Šimon Rada a Andrej 
Zajčuk, kteří v konkurenci 10 družstev doběhli na nádherné stříbrné pozici. Děkujeme! 

Na atletické závody s názvem Čokoládová tretra bylo z naší školy vysláno deset sportovců. Na 
jabloneckém stadionu zazářila Rozálie Matoušková, která vyhrála závody v běhu na 200 m. Další medaile děti 
posbíraly v hodu házecím míčem ve tvaru raketky Vortex. V této disciplíně vyhrál Tadeáš Kapras s výkonem 37,30 
m a 3. místo obsadila Majda  Jiránková (24,20 m) a Šimon Rada (32,90 m). Medailisté postupují do republikového 
kola, které se koná 19.června v Ostravě. Děkujeme za sportovní reprezentaci všem atletům. 

V pondělí 20. května 2019 se v tělocvičně ZŠ Kobyly uskutečnil Májový turnaj ve florbale. Zúčastnilo se 
ho šest týmů, dva z prvního stupně a čtyři z druhého stupně ZŠ. Hrálo se systémem každý s každým, takže si 
všichni zahráli pět zápasů. Myslím, že si turnaj všichni užili, neboť nešlo v první řadě o výsledek, ale o to setkat se 
a zasportovat si s kamarády. Každý tým obdržel diplom a sladkou odměnu. Děkujeme všem zúčastněným za 
férovou hru a pohodový průběh turnaje.  

Letošní školní výlet 6. a 7. třídy proběhl v termínu 23. - 25. května. Žáci navštívili  Jizerské hory, 
konkrétně Bílý Potok, odkud  podnikali jednodenní výlety do blízkého okolí. První den  navštívili Lázně Libverda a 
vyhlídku u Hubertky. Druhý den je čekal výšlap na vrcholky Jizerských hor (Polední kameny). Cestou  navštívili 
vodopády Černého potoka, vyhlídku Hajní kostel či Frýdlantské cimbuří. Třetí den už byl odpočinkový – děti si 
prohlédly baziliku v Hejnicích a prošly si zdejší město.  

Ve středu 29. 5. žáci 8. a 9. ročníku vyrazili na geologicko-historickou vycházku do Drábských světniček   
a v pátek 31. 5. celý 2. stupeň v rámci dětského dne navštívil vojenskou chemickou jednotku v Liberci. Děti z 1. 
stupně vyrazily na stopovanou s opékáním buřtů a hledáním pokladu. 

A nakonec potěšitelná zpráva pro všechny naše strávníky: neohlášená kontrola krajské hygienické stanice 
v naší jídelně dopadla na výbornou, nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 
Mám pro vás ještě přehled chystaných školních výletů: 
1. třída: 17.6. Údolí Mohelky  (uč. Brzáková, uč. Plotová), 
2. třída: 15.-18. 6. Košťálov (uč. Sochorová, uč. Pichrtová, M. Burešová ) 
8.-9. třída 16.6.-18.6. Malá Amerika, Zadní Třebaň ( uč. Čepelíková, uč. Šlechtová ) 
       
Přeji dětem i jejich učitelům nádherné počasí, hodně sluníčka a příjemné prožití školních výletů. Seberte poslední 
síly k úspěšnému zakončení školního roku.                  Mgr. Michaela Sochorová 
 
Akce v okolí:   
Pěnčín - Pozvánka na oslavu 100 let od založení Sokola Pěnčín 
TJ Sokol Pěnčín si dovoluje pozvat všechny své členy, příznivce a fanoušky v sobotu dne 15.6.2019 od 14 hodin na 
oslavu 100 let od založení Sokola v Pěnčíně. Ve sportovním areálu proběhne exhibiční zápas místních fotbalistů 
s hokejovým týmem Bílých Tygrů Liberec. Jako předehrávka tohoto utkání bude fotbalové utkání mezi žáky 
hokejového a fotbalového týmu z Turnova, kde hrají místní děti. Pro děti jsou připraveny soutěže s maskoty 
hokejového týmu a obří skluzavka. Pro všechny pak proběhne autogramiáda s hokejisty. Kdo si chce nechat 
podepsat dres, ať si ho nezapomene doma. Oslava bude zakončena taneční zábavou.    
        
Koryta – 15. 6. od 16 hodin – koncert PIŇA KOLÁDA 
Koryta – 15. 6. od 19:30 hodin – MALÁ DOMŮ – divadelní představení DS Vojan z Českého Dubu 
Svijanský Újezd – 29. 6. od 14 hodin dětský den  u koupaliště  
 
Připravujeme:  4. – 5. 7. – ANTRAX PARTY na Radvánicích 
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 6/2019 vyšlo 3. června 2019 


