
 
 

 

KOBYLÁČEK       ŘÍJEN   2020  
 

Opět jsme na začátku nového měsíce roku 2020 – už je tady říjen. Letošní rok 
se určitě zapíše do dějin zdravotnictví a hlavně do životů mnoha lidí nejen     
u nás , ale po celém světě. Žijeme v neustálé nejistotě co bude ve dnech 
příštích. Místo aby se situace s koronavirem zlepšovala, je tomu naopak. 
Denně slyšíme ze všech médií, jak přibývá nemocných a bohužel i úmrtí lidí 
na tento zákeřný virus. Někdy je lépe tyto zprávy ani nesledovat. Nejistota je 
ve školách, domovech pro seniory, v podnicích i na úřadech. Budeme se 
muset s touto situací smířit, přijmout, že tento virus se hned tak neztratí. Je 
nutné dodržovat nařízení k ochraně zdraví nás všech a navzájem si pomáhat. 
Přeji Vám ať se Vám vše špatné vyhne, pevné zdraví, štěstí a hodně radosti     

         i z maličkostí, které jsou nezbytné k životu.            Jaroslav Červa                                   
 
Naši jubilanti   
65 let – František Vondráček 
60 let – Marcela Čížková 
55 let – Ivana Hrychová 
 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Výsledky voleb v naší obci 
Ve dnech 2. a 3. října se konaly volby do krajského zastupitelstva. Z celkového počtu voličů 291 přišlo k volbám 
125 voličů tj. volební účast 42,96%, odevzdáno bylo 125 platných hlasů. U nás obdržely hlas tyto strany: 
Dem. strana zelených    1 hlas   ANO 2011   15 hlasů 
SPD      8 hlasů  Společně pro Lbc kraj    2 hlasy 
Česká pirátská strana  12 hlasů  KSČM       2 hlasy 
Starostové pro Lbc kraj  62 hlasů  Trikolóra hnutí občanů     6 hlasů 
ODS    10 hlasů  Změna pro lidi a pro krajinu   1 hlas 
ČSSD      5 hlasů  Pro KRAJinu     1 hlas 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční v  úterý 27. října. POZOR - výjimečně v úterý!!!  
 
Žádáme občany, aby do kontejnerů na tříděný odpad nevhazovali obsah odpadkových košů. Ten 
patří do popelnice nebo do pytlů na odpad. Modrý kontejner je na papír, do žlutého patří plasty, 
zelený je na sklo!!!  DĚKUJEME! 
 
Knihovna 
bude v úterý 27. října ZAVŘENA. Děkujeme za pochopení.   
 
Výlet do Krkonoš     
Sokol Kobyly pořádá v sobotu 17. října turistický výlet do Krkonoš. Trasa: Špindlerova bouda, Velký 
Šišák, Martinova bouda, Medvědí bouda, Špindlerova bouda (okruh asi 14 km). Možnost krácení trasy. 
Odjezd autobusu je v 7:30 z Nechálova a Havlovic.  Cena: Kč 100,-- členové Sokola, Kč 200,- ostatní. 
Přihlášky přijímá Hana Seiwaldová do 12. října.     
Konání akce bude upřesněno dle současné epidemiologické situace. 
 
Divadelní představení Charleova teta 
Mikroregion Jizera pořádá v sobotu 31. října od 17 hodin v kulturním domě v Pěnčíně divadelní 
představení CHARLEOVA TETA v podání divadelního souboru Jizeran z Rakous. Vstup zdarma!!! 
Konání akce bude upřesněno dle současné epidemiologické situace. 
 
POŠTA PĚNČÍN oznamuje změnu otevírací doby od 1. 10. 2020: 
pondělí a středa od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00 
úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 



 
 

 

Povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů    
Firma ČEZ Distribuce a.s., ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si 
dovoluje upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy 
provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění       
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy 
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. v termínu do 15. listopadu. Bližší informace na vývěskách nebo na 
internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v části Distribuční soustava >> Ořezy stromoví. 
 
 
Zdravotní linka  do Příšovic  
jezdí stále pouze ve středu. Odjezd z Kobyl v 7:15 hodin.   
 
Okénko do školy 
Okénko do školy 
Všichni žáci a učitelé mají první měsíc povinné školní docházky za sebou a vyučování je již v plném 
proudu. Po dlouhé distanční výuce a následných prázdninách jsme se mnohem více těšili zpátky do školy. 
Samozřejmě si všichni přejeme, aby byla nutná karanténní opatření co nejmenší a mohli jsme zůstat 
s žáky v přímé interakci, kterou velmi potřebují. 
Letos jsme přivítali 9 prvňáčků. Tradičně pozdravil žáčky i pan starosta, který jim věnoval milé dárečky. 
Prvňáčci dostali od OÚ všechny učebnice a pomůcky zdarma a po celý školní rok mají obědy placené 
OÚ. Kromě pana starosty se na žáčky přišel podívat i senátor Michael Canov, kterému tímto děkujeme za 
návštěvu. A hlavně všem žákům přejeme, ať se jim ve škole líbí.  
V pondělí 14. září se žáci 1. a 2. třídy vydali s paní učitelkou Kateřinou Brzákovou a paní vychovatelkou 
Jitkou Plotovou na výlet. Z autobusového nádraží došli cestou podél řeky Jizery k Domu přírody              
v Dolánkách, kde byl pro děti objednán přírodovědný program o stromech. Poté se vydali na oběd            
k Zrcadlové koze. Děti si zde zaskotačily na prolézačkách a smočily nohy v příjemně chladné Jizeře.       
Z Dolánek do Turnova se ještě děti svezly vlakem. Počasí jim přálo, výlet se vydařil. 
Paní uč. Sochorová se se svou třídou vydala 15.9. na výlet do Muzea Škoda auto a na syslí louku              
v přírodní lokalitě Radouč v Mladé Boleslavi. 
Dne 16. 9. vyrazili žáci 9. třídy s panem učitelem Dominikem Rubášem na zeměpisné terénní cvičení do 
přírodní rezervace Příhrazské skály. Žáci zkoušeli vypočítat převýšení pomocí měření změny tlaku 
vzduchu, určovali krajinné dominanty, měřili azimuty, seznámili se s pískovcovým fenoménem                
a navštívili jeskyni v místech bývalé sopky na Mužském. Na vrcholu pak na ně čekal krásný kruhový 
výhled. 
V sobotu 19. 9. se žáci vypravili na první turistický kroužek v tomto školním roce. Kroužek probíhá pod 
vedením pana uč. Dominika Rubáše, který připravuje moc hezké výpravy. Tentokrát to bylo na               
4. nejvyšší horu Českého středohoří - Sedlo. Čekalo je od vlaku z Úštěka půlkilometrové převýšení. 
Vrchol je však odměnil dalekými výhledy. Čekání na nádraží v Liběšicích jim na konci výletu zpestřila 
stará parní lokomotiva ,,555“, mj. známá z několika filmů. 
Ve středu 23. 9. byl pan uč. Dom. Rubáš na zeměpisné vycházce s 8. třídou v Hodkovicích nad 
Mohelkou. Naším průvodcem byl jeden z žáků, Pavel Gerz, který ukázal svým spolužákům významná 
místa v Hodkovicích (náměstí, kostel, křížovou cestu, významné sochy). Vycházka byla moc fajn. 
25.9. udělalo 18 žáků zkoušku cyklisty na dopravním hřišti v Turnově. 
V září začaly i pravidelné kroužky a kluby. Na naší škole mohou žáci navštěvovat florbal, fotbal, 
keramiku a turistický kroužek, dále čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her. Více se 
dozvíte na našich stránkách: https://zskobyly.webnode.cz/. 
Na závěr mi dovolte všem popřát krásný barevný podzim a za tým učitelů Vás zdraví Kateřina Tetivová 
 
Připravujeme na listopad: 
21. listopadu – taneční zábava – hraje VÍKEND ROCK 
28. listopadu – rozsvěcení vánočního stromu    
4. prosince – setkání seniorů                            
Toto je předběžný přehled akcí, vše bude upřesněno podle současné epidemiologické situace. 
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