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Léto se přehouplo do své poslední třetiny. V červenci jsme si veder užili 
plnými doušky, srpen byl mírnější, ale vody zvláště v našem kraji bylo velmi 
málo. Je otázka jaký bude podzim? Bohužel větru ani dešti zatím poručit 
neumíme. Dva měsíce prázdnin uběhly, děti se určitě těší zpět do školních 
lavic. Každý musí svým spolužákům vylíčit své zážitky z dovolených, táborů 
nebo jen od babiček a dědečků, kteří je měli v prázdninovém období na 
starosti. 
Všem školákům přeji šťastné vykročení do nového školního roku a zvláště 
prvňáčkům, pro které to je zásadní změna v jejich životě, aby se jim ve škole 
líbilo, našli nové kamarády a měli na co a na koho s láskou vzpomínat. 
                                                                       Jaroslav Červa, starosta obce 

 

 

Naši jubilanti      
65 let – Marie Jislová 
65 let – Jana Moravcová 
50 let – Zdeněk Holub 
35 let – Petra Čížková 
25 let – Kateřina Ťukalová 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 23. září od 19 hodin v zasedací místnosti 

Obecního úřadu v Kobylech.  

 

Poděkování 
Ve čtvrtek 29. srpna se prohnala částí naší obce blesková povodeň (Nechálov, Kobyly, Radvánice            
a Podhora).  Touto cestou děkuji všem spoluobčanům, kteří ihned ve čtvrtek a následně ještě v pátek 
pomáhali s úklidem nánosů bahna po povodni. Děkuji také AGROPLASTU za poskytnutí techniky.   

starosta obce 

 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 25. září.    
Upozornění: Pytle s odpadem nesmí být těžší než 20 kg, těžké pytle nebudou odvezeny! 
 
Kontejnery na plasty a papír 
Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů vhazovali pouze sešlapaný papír i plasty. V kontejnerech se 
neustále objevuje směsný komunální odpad, který tam NEPATŘÍ!!! Kontejnery na plasty jsou plné 
nesešlapaných PET lahví. Prosíme Vás, PET lahve sbírejte do pytlů a nevhazujte je do kontejnerů.  
Pytle s PET lahvemi můžete přivézt k obecnímu úřadu případně je můžete postavit vedle kontejnerů nebo 
ke vchodu do základní školy.  
 
Zájezd do Litoměřic   
Obecní úřad pořádá v pondělí 16. září zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech.  
Odjezd autobusu je v 7:30 hodin z Nechálova a Havlovic. Cena je Kč 250,--  /na dopravu/. 
Pro již přihlášené jsme zajistili vstupenky v předprodeji: dospělí 120,- a důchodci 100,- 
Ještě jsou volná místa, zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě! 
 
Drakiáda 
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 21. září od 13:00 na Zaháji drakiádu spojenou s letovými ukázkami 
RC modelů. Občerstvení zajištěno, k dispozici bude skákací hrad pro děti. 
 
 



 
 

 

Kobylský trojboj 
SDH Kobyly pořádá v sobotu 28. září od 13:00 v Kobylech na návsi Kobylský hasičský trojboj. 
Občerstvení zajištěno. 
 

Mše  
V sobotu 28. září od 14 hodin na svátek svatého Václava bude sloužena poutní mše v kapli v Kobylech. 
Celebruje P. Pavel Ajchler.  
 

Výlet do Krkonoš     
Sokol Kobyly pořádá v sobotu 5. října turistický výlet do Krkonoš. Trasa: Jánské Lázně, Stezka 
korunami stromů, Černá hora, Jánské Lázně (okruh asi 12 km). Možnost krácení trasy lanovkou. 
Odjezd autobusu je v 8 hodin z Nechálova a Havlovic.  Cena: Kč 100,-- členové Sokola, Kč 200,- ostatní. 
Přihlášky přijímá Hana Seiwaldová do 26. září. 
 
Okénko do školy 

  Vážení a milí čtenáři, čas prázdnin a dovolených neúprosně dospěl ke svému konci, začíná nám 
nový školní rok a s ním se navrací i pravidelný režim a nezbytné každodenní povinnosti.  

Po velkém prázdninovém úklidu je škola připravena na své žáky. Ve spolupráci s obecním úřadem 
proběhlo několik drobnějších oprav. Velkou proměnou prošla naše zastaralá sborovna, kde došlo ke 
kompletní výměně nábytku a položení nového koberce. Budeme odteď pracovat v krásném a důstojném 
prostředí a s lepším pocitem sem uvádět návštěvy z řad rodičů, odborníků či veřejnosti.   

Právě při psaní tohoto mého příspěvku mi náhle zazvonil telefon. Nejprve paní Šrytrová a pak       
i pan starosta mi volali, že na Nechálově je boží dopuštění a máme asi zaplavenou kotelnu. Než jsem 
přijela ke škole, voda mezitím opadla a paní školnice Kůrková spolu s manželem už měli vodu, která se 
až ke kotli naštěstí nedostala, z kotelny odčerpanou. Obavy, že máme vodu i uvnitř, co všechno by mohlo 
být zničené, se díky bohu nenaplnily. Škola tedy, oproti některým z Vás, přečkala tento rozmar počasí 
nakonec bez úhony. 

Letos bychom měli přivítat 3 nastupující prvňáčky, čtyři žáci přijdou do šestého ročníku a jedna 
žákyně do osmého. Na začátku školního roku bychom tak měli mít 83 žáků  (I. třída 14, II. třída 19, 6. 
třída 11, 7. třída 14, 8. třída 12 a 9. třída 13). Budeme se na ně těšit a doufáme, že snad i oni na nás . 

Děkuji nepedagogickým zaměstnancům za splněné prázdninové úkoly a  pedagogům za letní péči 
o školní květiny.  Nám všem, našim žákům i jejich rodičům přeji úspěšný a klidný školní rok a Obecnímu 
úřadu v Kobylech děkuji za bezproblémovou spolupráci. 
 Pohodové dny vám za celý kolektiv ZŠ Kobyly přeje        
                  Mgr. Martina Pichrtová 
Pozvánka na fotbal 
TJ Sokol Pěnčín si dovoluje pozvat všechny své příznivce a fanoušky na novou fotbalovou sezonu.         
V minulé sezoně jsme suverénně postoupili z prvního místa do I. A třídy. Přijďte opět  fandit našim 
fotbalistům a podpořit je v zápasech se silnějšími soupeři. Novinkou pro letošní rok je, že ve spolupráci   
s  FK Turnov budeme hrát mládežnický fotbal. Konkrétně soutěžní utkání pro starší přípravku děti r. nar. 
2009 - 2010 a již teď registrujeme děti do mladší přípravky r. nar. 2012 - 2014. Pokud některé z vašich 
dětí bude mít zájem hrát v Pěnčíně fotbal, neváhejte se nám ozvat. Kontakt na trenéra - Jan Škréta 
602780397. Tréninky pro děti jsou plánovány na čtvrtek od 16:30 hodin.  
Rozpis fotbalových utkání TJ Sokol Pěnčín najdete na www.kobyly-obec.cz       
 

Akce v okolí:            
6. – 7. 9. Český Dub – zahrádkářská výstava 
14. – 16. 9. Pěnčín – pouť a posvícení  v restauraci NA TRESTNÝ   
 

Připravujeme na říjen: 
12. října – závod padesátek na 121 minut  
19. října – v Pěnčíně - divadelní představení pro seniory Noc na Karlštejně 
26. října – taneční zábava ADAPTACE                                    
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