
 
 

 

KOBYLÁČEK       B Ř E Z E N   2020  
 

„Březen – za kamna vlezem.“  
Nevím jak polezeme za tepelná čerpadla, elektrokotle nebo jiné tepelné 
zdroje, ale letošní zima doposud byla spíše přechodem mezi zimou a jarem. 
Ušetřilo se na palivu i na zimní údržbě, ale naopak vítr přidělal mnohým 
z nás jiné starosti. Škody na nemovitém majetku, motorových vozidlech        
a v lesích byly značné. Mimo jiné tyto přírodní živly ukazují naši závislost na 
dodávkách elektrické energie. Musíme jen doufat, že jsme si to již vybrali     
a bude už lépe. Našim dětem a studentům se blíží jarní prázdniny. Bohužel ty 
co měli v plánu zimní radovánky na horách, především hory v Itálii z důvodu 
koronavirové epidemie budou mít asi smůlu. Ale hlavně aby se nám  

                     zdravotní problémy vyhnuly a my se mohli těšit na jaro. 
                                                           Jaroslav Červa, starosta    

 
 
Naši jubilanti      
84 let – Josef Votrubec    50 let – Marie Vítková 
84 let – Milena Kovářová    50 let – Jaroslav Kozák 
70 let – Josef Műller     25 let – Lucie Bínová 
70 let – Stanislav Műller    20 let – Jan Vojtěcký 
65 let – Marie Kasková 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 16. března od 18:00 hodin v zasedací 
místnosti Obecního úřadu v Kobylech.     
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 25. března.    
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
Poplatek ze psů a za odpady   je nutno zaplatit na Obecním úřadě v Kobylech do konce března.    
 
Sběr potravinářských olejů a tuků 
Obecní úřad informuje, že je nově možné odevzdávat k likvidaci jedlé oleje a tuky. Oleje sbírejte doma 
do plastové nádoby a po jejím naplnění odevzdáte celou nádobu do oranžového kontejneru u obecního 
úřadu. Upozorňujeme, že se sběr týká pouze potravinářských olejů a v množství odpovídajícím provozu 
běžné domácnosti. 
 
Taneční zábava 
V sobotu 28. března pořádá SDH Havlovice taneční zábavu. Hraje hudební skupina ADAPTACE. 
 
Zdravotní středisko v Příšovicích:    
Praktický lékař MUDr. Jiří Trněný oznamuje čerpání dovolené v termínu od 3. 3.  do 6. 3.  
Zdravotní sestra bude přítomna, v případě náhlého onemocnění Vás ošetří MUDr. Koucký tel. 
606 622 477 . 
 
AGROPLAST KOBYLY  
oznamuje změnu ve vedení společnosti. Dne 29. února ukončil funkci ředitele pan Miloš Nedvěd 
odchodem do penze. Od 1. března je ředitelem společnosti pan Ing. Libor Kverek. Pan Miloš Nedvěd  
zůstává nadále předsedou představenstva. 
 
 
 
 



 
 

 

Okénko do školy 
Druhé pololetí nám ve škole začalo lyžařským výcvikem dětí 1. až 5. ročníku. Stejně jako vloni jsme celý 
týden jezdili ráno do Bedřichova a na oběd zpátky do školy. V pondělí to vypadalo, že nebude na čem 
lyžovat, a dokonce tolik pršelo, že jsme se museli vrátit dřív. Od úterý však bylo počasí na naší straně      
a děti si užily krásné sněhové podmínky. Od pondělí 10. do pátku 14. února měli lyžařský výcvik žáci 
z druhého stupně. Byli spolu s pány učiteli Davidem a Dominikem Rubášovými znovu na chatě Tučňák    
a lyžovali v Kořenově i v nedalekých Rejdicích. V pátek 14.2. se konal školní ples. Letos k tanci hrálo 
duo Alex. Přišlo asi 140 lidí. Stabilně vysoké zisky do pokladny SRPDŠ nám ukazují, že tato společenská 
událost je tradičně místem dobré zábavy a příjemných setkání. Zásluhou organizátorky, paní učitelky 
Sochorové a všech, kteří pomohli s přípravami, obsluhou a úklidem, se podařilo upevnit důležitou 
soudržnost rodičů, učitelů a pracovníků školy, bývalých žáků i místních spoluobčanů. Důkazem 
náklonnosti k naší venkovské škole jsou opakované sponzorské dary, bohaté příspěvky do tomboly či 
lahodné občerstvení, bez nichž by slavnostní únorový večer neměl svoji exkluzivitu a za něž velice 
děkujeme. Ples opět zahájila taneční skupina Rebelky pod vedením paní učitelky Jany Černé. Podle 
ohlasů se konala dosud nejpůsobivější show, tentokrát se světelnými efekty a krásně sladěnými výkony 
věkově velmi různorodé skupiny tanečnic v originálních kostýmech. 

V únoru se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády, které se účastnili žáci 8. a 9. ročníku. Vítězkou se 
stala Sára Hájková. Druhý se umístil Kuba Odcházel a třetí místo obsadila Anička Koreňová. Dva 
nejlepší postoupili do okresního kola v Liberci. Gratulujeme. Zeměpisu byl věnován i pondělní dopolední 
program v divadle v Turnově, kde dne 17.2. žáci 6. až 9. ročníku shlédli projekci s názvem Kolumbie – 
místo slasti a neřesti. Pak ještě navštívili Muzeum Českého ráje. Ve škole je nově zaveden kroužek 
vaření, který vede paní Eva Kůrková. Družina byla ve čtvrtek 20.2. s paní učitelkou Plotovou                    
a s asistentkou Míšou Svobodovou, (která dětem pravidelně vozí batohy), znovu bruslit. Deváťáci již 
odeslali přihlášky a ti, kteří se hlásí na maturitní obory, pokračují v přípravách na přijímačky 
z matematiky i z češtiny. Ve středu 19.2. odpoledne zůstalo 18 dětí ve školní družině na besedu 
s myslivci. Během velmi zajímavého vyprávění si děti prohlédly ukázky paroží srstnaté zvěře. Dozvěděly 
se různé zajímavosti ze života zvířat, nahlédly do časově náročného mysliveckého koníčku. Též si 
prohlédly obrázky loveckých psů a pojmenovaly volně žijící zvířata. Dětem se odpoledne s myslivci tak 
líbilo, že připravily do vestibulu školy krásnou lesní výzdobu. Od 9. do 15.3. máme jarní prázdniny. 
V březnu zase čeká 1., 2. a 3. ročník plavecký výcvik a v sobotu 28.3. by měl vyjet plný autobus školních 
dětí na výlet do Paříže a Disneylandu. Pevně doufáme, že současná virová situace nezkomplikuje náš 
odjezd a my Vám příště budeme vyprávět, jak jsme si zájezd užili. Držte nám palce. 

Kateřina Brzáková 

 
Akce v okolí:           
6. 3. – Pěnčín – koncert HORKÝŽE SLÍŽE 
6. 3. – Vlastibořice – taneční zábava 
14. 3. od 18 hodin – Pěnčín – komedie Já jsem ty, miláčku! - hraje DS Vojan z Českého Dubu. 
15. 3. od 14 hodin – Pěnčín – dětský karneval 
20. 3. od 19 hodin – Vlastibořice – detektivní komedie Do hrobky tanečním krokem – hraje DS z Lučan    
21. 3. od 15 hodin – Vlastibořice – pohádka Čmelák Brundibár pátrá, radí, informuje aneb co se děje  
             na louce – hrade DS z Hodkovic nad Mohelkou 
21. 3. od 19 hodin – Vlastibořice – komedie Tchýně na zabití – hraje DS ze Slané 
21. 3. od 20 hodin – Pěnčín – OLDIES PÁRTY 
4. - 5. 4. – velikonoční trhy na Sychrově 
 
Připravujeme na duben: 
11. 4. – taneční zábava 
25. 4. – setkání Havlováků  
30. 4. – pálení čarodějnic 
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