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„Únor bílý – pole sílí.“  
První měsíc letošního roku je již minulostí. Zima doposud neukázala to, jakou 
dovede mít sílu. Ani předpověď meteorologů zatím tu pravou zimu s velkým 
množstvím sněhu a nižšími teplotami nepředpovídá. Alespoň se daří šetřit 
zásoby dřeva a uhlí, silničářům tolik neubývají zásoby posypového materiálu. 
O to vyšší je zde hrozba různých virových onemocnění. Zvláště v těchto 
dnech je hrozbou šířící se epidemie z oblasti Číny. Bohužel jsou věci, které 
nemůžeme nijak ovlivnit, pouze nám nezbývá než věřit, že se nám tento 
celosvětový problém velkým obloukem vyhne.  
Musíme být optimisty, zima tak jako každý rok určitě skončí. A k tomu Vám 

přeji pevné nervy, odolnost proti chřipce a víru, že bude líp. Už jenom proto, že dny se prodlužují, noci 
krátí a jaro se blíží. 
                                                           Jaroslav Červa, starosta    

 

Naši jubilanti      
87 let – Václav Porš 
55 let – Miroslav Ťukal 
50 let – Kamil Drbohlav 
45 let – Jaroslav Vopřátko 
40 let – Simona Volská 
35 let – Soňa Šteigrová 
30 let – Jiří Raindl 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Vzpomínka 
V úterý ráno 4. února nás zastihla velmi smutná zpráva. Pozemské žití opustila bývalá učitelka a ředitelka 
naší školy, paní Stanislava Beksová. Použiji na tomto místě slova mého bratra Dominika Rubáše: "Odešel 
člověk s velkým srdcem, který měl své žáky na prvním místě. Tato vlastnost je v dnešním světě, bohužel, 
stále vzácnější. Děkuji Stáně Beksové za životní rady, i za to, jak mě motivovala k pedagogickým 
činnostem i nad rámec běžných povinností. Budu vzpomínat … " I já se připojuji se vzpomínkou              
a poděkováním. Děkuji Stáně Beksové za to, že mně dala šanci stát se učitelem  a v těžkých začátcích mě 
podporovala. I já na ni budu rád vzpomínat. K tiché vzpomínce se připojují i ostatní kolegové                  
a zaměstnanci školy, kteří si ji pamatují jako člověka, který pro školu žil, který nedokázal nic odbýt          
a jejíž, nejen pedagogický odkaz si poneseme dál.                                                 - David Rubáš, učitel - 

 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 26. února.    
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.  
 



 
 

 

Školní ples   
Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při ZŠ v Kobylech pořádá v pátek 14. února od 20 hodin v sokolovně 
na Nechálově tradiční ples. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Duo Alex. Připravena bude 
bohatá tombola i občerstvení. Přijďte si zatančit a pobavit se.    
 
Valná hromada  
T.J. SOKOL Kobyly se koná v pátek 21. února v sokolovně na Nechálově. 
 
Závod traktorů 
V sobotu 22. února se na Zaháji u Nechálova uskuteční VII. ročník závodu traktorů (možná i na 
sněhu). Začátek je ve 13:00 hodin.   
 
Karnevaly   
V sobotu 29. února od 14 hodin se koná DĚTSKÝ KARNEVAL v Sokolovně na Nechálově. Srdečně 
zveme všechny naše děti, jejich kamarády a rodiče. 
 
V sobotu 29. února od 20 hodin bude tradiční KARNEVAL pro dospělé. Hraje hudební skupina 
ADAPTACE. Všichni jste srdečně zváni.   
 
Okénko do školy 
Měsíc leden byl pro žáky příjemný i nepříjemný zároveň. Milé pro ně bylo jistě to, že se do školy,          
po vánočních prázdninách, vrátili až v pondělí 6. ledna 2020. Zároveň byl leden měsíc, kdy se uzavíraly 
známky za první pololetí a řada žáků „finišovala“ na poslední chvíli. Ještě před začátkem školy mohly 
děti trávit „Víkend na roubence.“ Tuto akci popsal její organizátor (pan učitel Dominik Rubáš) takto: 
„Začátkem roku 2020 jsme se v rámci turistického kroužku vydali na víkendový výlet. Byli jsme 
ubytováni v roubence nedaleko Prachovských skal a podnikali výlety do blízkého okolí (pískovcové 
skály, Zebín, Jičín...). Večer jsme hráli hry a celé tři dny si moc užili. Žákům patří pochvala za vzorné 
chování během celé akce.“ V úterý 14. ledna vyjeli žáci 4., 5., 6. a 7. třídy za kulturou do Liberce.           
V Naivním divadle pro ně bylo sehráno divadelní představení o životě slavného vědce, matematika, 
astronoma, filosofa a fyzika Galilea Galileiho s názvem ,,Hvězdný posel.“   Středa 29. ledna se nesla ve 
znamení zeměpisu. Vítězem školního kola Zeměpisné olympiády, které se účastnili žáci 8. a 9. ročníku,  
se stala Sára Hájková. Na druhém místě se umístil Kuba Odcházel a třetí místo obsadila Anička 
Koreňová. Dva nejlepší postupují do okresního kola, které proběhne koncem února v Liberci. 
Gratulujeme. I v lednu probíhaly akce družiny. Konkrétně to byly dvě lekce bruslení na zimním stadionu 
v Turnově. Zejména první přilákala hodně bruslení chtivých žáků, druhá pak byla ovlivněna nemocností, 
ale i tak bylo zájemců dost.  Děti měly k dispozici celé kluziště, což dávalo prostor k řádnému vyžití. 
Máme radost, že se obou bruslení účastnili i rodiče. Zhodnocení slovy paní družinářky Jitky Plotové: 
„Bylo to fajn.“ Závěr měsíce patřil vysvědčení a jednodenním prázdninám. Vysvědčení žáci dostali        
ve čtvrtek 30. ledna. Pololetní prázdniny si mohli vychutnat v pátek 31. ledna.  Na závěr mi dovolte 
pozvání. Všichni jste srdečně zváni na tradiční Ples SRPDŠ, který se bude konat v pátek 14. 2. 2020      
od 20:00 v sokolovně na Nechálově.        - David Rubáš, učitel -           

Více na: https://zskobyly.webnode.cz/                                               
 

Akce v okolí:           
22. 2. Svijanský Újezd - společenský ples - hraje skupina LOGR 
23. 2. Svijanský Újezd - dětský karneval - hraje DJ Jiří Jonáš 
15. 2. Pěnčín - pivovarský ples - hraje skupina KANCI PANÍ NADLESNÍ 
22. 2. Trávníček - masopust 
 
Připravujeme na březen: 
28. 3. – taneční zábava 
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