
 
 

 

KOBYLÁČEK       LEDEN   2020  
 

Rok 2019 skončil, nový převzal vládu.  
Předvánoční shon, vánoční svátky i oslava posledního dne roku 2019 je již za 
námi. Nyní jsme plni očekávání, co rok se dvěma dvacítkami přinese. Zima 
zatím neukazuje svoji mocnou sílu, ale jsme teprve na začátku tohoto období. 
Doposud není v lidských silách její průběh ovlivnit. Ale co by se nám mohlo 
podařit alespoň trochu ovlivnit, to je zlepšení mezilidských vztahů, chovat se 
k sobě i k přírodě slušně. Mnohdy slušnost chybí.  
Všem Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a radosti v pracovním         
i osobním životě v roce 2020. Vše nejlepší do nového roku.                            
                    Jaroslav Červa starosta    

 

 
 
Naši jubilanti      
86 let – Dana Marušková    45 let – Radka Jislová 
70 let – Jiří Moravec     40 let – Jana Němcová 
55 let – Jaroslav Porš     35 let – Radek Műller 
50 let – Milada Ťukalová    30 let – Veronika Štěpánová 
50 let – Jaroslav Svoboda 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 29. ledna.    
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
Poplatek za ukládání a zneškodňování komunálního odpadu 
je nutno zaplatit na Obecním úřadě v Kobylech do 31. března. 
 
Ceník služeb za odvoz a odstranění odpadů:    
velikost popelnice 1x týdně kombinovaný 1x 14 dnů v ceně je pronájem nádoby                                                                                                                                           
60 l  2.110,-- 1.795,-- 1.480,-- 125,-- 
110 l nebo 120 l 2.795,-- 2.345,-- 1.895,-- 135,-- 
240 l  5.470,-- 4.585,-- 3.700,-- 240,-- 
pytle o objemu 110 l Kč 65,-- 
 
Poplatek ze psů 
ve výši Kč 100,- za jednoho psa a Kč 150,- za každého dalšího psa je splatný do 31. března a podléhají 
mu všichni psi starší 3 měsíců.  
 
Platby se přijímají v hotovosti každé pondělí v době od 8 do 11 hod. a od 13 do 16,30 hod.  
 
 
Valná hromada  
SDH Kobyly se koná v sobotu 11. ledna v hasičské zbrojnici v Kobylech. 
 
Šipky   
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 25. ledna od 9 hodin tradiční šipkový turnaj. Turnaj se uskuteční      
v tělocvičně ZŠ Kobyly. Občerstvení zajištěno.  
 
Závod padesátek   
V sobotu 1. února se na Zaháji u Nechálova uskuteční závod "padesátek" na sněhu. Závod se koná za 
každého počasí. Začátek je ve 13:00 hodin.  



 
 

 

 
Okénko do školy 
Poslední měsíc v roce 2019 byl v naší škole opět bohatý na nejrůznější akce. Hned na začátku prosince 
(pátek 6. 12.) navštívil naši školu Mikuláš s anděly a čerty. V ten samý den se konal již tradiční vánoční 
jarmark a den otevřených dveří. Během této akce si bylo možné projít celou budovu školy, zakoupit si 
povedené vánoční výrobky našich žáků nebo se zastavit na čaj a cukroví v jedné z kavárniček. Večer bylo 
na programu divadelní představení žáků. Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě této akce 
podíleli. 
O dva dny později – v neděli 8. prosince – jsme s dětmi a rodiči vyjeli na vánoční trhy do Zhořelce           
a Žitavy. Turistického kroužku se tentokrát účastnilo 23 osob a byla to moc příjemně prožitá druhá 
adventní neděle. 
V následujícím týdnu proběhla zajímavá exkurze do cukrovaru v Dobrovicích, kde se žáci dozvěděli 
mnohé zajímavosti o výrobě cukru. 
Ve středu 18. 12. navštívili žáci 8. a 9. třídy Muzeum Karla Zemana v Praze. V rámci exkurze pro ně byla 
připravena komentovaná prohlídka muzea a kreativní dílna, ve které si děti mohly samy vytvořit krátký 
animovaný film. Odkazy na filmy naleznete na webových stránkách ZŠ Kobyly. 
Poslední ,,školní“ noc v roce 2019 strávila většina žáků 2. stupně společně v tělocvičně. Spolu jsme se 
podívali na film, aby nám čekání na vánoční prázdniny rychleji uteklo. Následující den již byl ve znamení 
besídek, kdy si děti při čaji a cukroví rozdávaly dárečky. 
Na začátku nového roku 2020 jsme s žáky vyrazili na víkendový turistický kroužek. Byli jsme ubytováni 
v roubence nedaleko Jičína a odtamtud podnikali výlety do blízkého okolí. Prošli jsme si Prachovské 
skály, Jičín, vyšplhali na vyhaslou sopku Zebín atd. Po večerech jsme hráli hry a celý víkend si moc užili. 
Tímto bych chtěl všem popřát pohodový rok 2020 a hlavně hodně zdraví a radostných chvil. 

Za učitelský sbor ZŠ Kobyly 
Dominik Rubáš 

 
 
Akce v okolí:           
11. 1. – Pěnčín – myslivecký ples 
18. 1. – Svijanský Újezd – tenisový ples 
 
Připravujeme na únor: 
1. 2. – závody padesátek na sněhu 
14. 2. – rodičovský ples 
21. 2. – valná hromada Sokol 
22. 2. – závody traktorů na sněhu 
29.2. – karnevaly 
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