
 
 

 

KOBYLÁČEK       ZÁŘÍ   2020  
 

Dva měsíce prázdnin jsou již minulostí. Pohoda letošního léta byla bohužel 
silně ovlivněna  šířící se hrozbou nákazy koronaviru. Neustále měnící se 
informace, kde všude se nově nákaza objevila, jak čísla nakažených narůstají 
a následné pokyny, zda, od kdy a kde nosit roušky, ke klidu nepřispívají. 
Změny v nařízeních se objevují ze dne na den.  
A v tomto informačním zmatku se má začít učit ve školách. Je nutné 
dodržovat nařízená hygienická pravidla. Učitelé i nepedagogičtí pracovníci 
v naší ZŠ to určitě zvládnou. Přeji všem učitelům i dětem, aby podobná 
situace, která nastala v březnu, se už neopakovala.   
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 

 
Naši jubilanti   
65 let – Jana Udržalová 
40 let – Zuzana Slámová 
35 let – Milan Hrych 
25 let – Kateřina Štorková 
 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 21. září od 18:30 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Kobylech.      
 
Volby    
Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční v pátek 2. října od 14 do 22 hodin a v sobotu       
3. října od 8 do 14 hodin. Místem konání voleb pro všechny voliče s trvalým pobytem na území naší obce 
je volební místnost v budově obecního úřadu. Hlasovací lístky budou doručeny všem voličům nejpozději 
3 dny přede dnem konání voleb.  
Každý volič musí prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem). 
 
Sběr papíru   
Ve dnech 21. – 23. září  proběhne v základní škole sběr starého papíru. Kontejner na papír bude přistaven 
u hřiště.  
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 30. září.    
 
Hasičský dětský den  
SDH Havlovice pořádá v sobotu 5. září od 14:00 hodin v Havlovicích HASIČSKÝ DĚTSKÝ DEN. 
Příprava areálu bude v pátek 4. září od 17 hodin. Přijďte se s dětmi rozloučit s létem. Občerstvení bude 
připraveno. 
 
Drakiáda 
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 12. 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 26. září od 13:00 na návsi v Kobylech Kobylský hasičský trojboj. 
Občerstvení zajištěno. 
 



 
 

 

Zdravotní linka  do Příšovic jezdí každou středu. Odjezd z Kobyl v 7:15 hodin.   
 
Ordinace MUDr. Trněného bude ve středu 9. září z technických důvodů uzavřena. Ordinace v Turnově 
bude v tento den otevřena od 8 do 12:30 a od 13:30 do 14:30 hodin. 
 
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.     
 
Kniha o 1. světové válce 
Paní Lenka Holubičková připravuje knihu Hrobům v dáli – otisk 1. světové války na Českodubsku. Kniha 
bude volně navazovat na předchozí čtyři publikace Hrobům v dáli – otisk 1. světové války na Jilemnicku, 
Semilsku, Lomnicku a Železnobrodsku, které vyšly v letech 2014 až 2018 a přinášely informace              
o pomnících a pamětních deskách, kterými tamní obce uctily památku svých padlých spoluobčanů.  
Text knih Hrobům v dáli doplňuje množství dobových pohlednic, fotografií a lístků polní pošty, velmi 
působivé jsou úryvky z deníků a dopisů.  
Obracím se tímto na příbuzné vojáků, kteří bojovali v 1. světové válce, dále na historiky, sběratele 
a další, kteří by mohli vlastnit uvedené dokumenty a byli by ochotni je zapůjčit k ofotografování     
a souhlasili s publikováním v knize. 
Knihy Hrobům v dáli jsou návratem ke kořenům, neboť téměř každý, kdo z našeho kraje pochází, měl 
mezi svými předky někoho, kdo v 1. světové válce bojoval, a často i někoho, kdo zahynul. Bylo by tedy 
smutné, kdyby se právě na toho jejich předka v knize zapomnělo. 
Kontaktovat mě můžete přímo nebo prostřednictvím obecního úřadu. 
 
Děkuji Vám za spolupráci.    
 
Mgr. Lenka Holubičková  
Semily čp. 260  
lenka.holubickova@seznam.cz 
 
 
Okénko do školy 
Vážení a milí čtenáři, 
konečně nastal ten dlouho očekávaný okamžik, kdy se školy po téměř půlroční pauze vracejí do víceméně 
normálního režimu fungování. Myslím, že tentokrát se těšili i ti žáci, kteří jinak do školy moc rádi 
nechodí. V první den nového školního roku jsme se přivítali se všemi svými očekávanými žáky kromě 
jednoho, v jehož rodině se vyskytlo onemocnění covid-19 a který nastoupí po skončení karantény o týden 
později. Běžnou součástí našeho školního života se stanou přísnější hygienická pravidla a nádobky 
s dezinfekcí, přesto bychom si přáli, aby naše počínání bylo protiepidemickými opatřeními ovlivněno co 
nejméně a abychom mohli v klidu pracovat a učit se. Ze začátku bude potřeba zmapovat, jak velké škody 
nucená koronavirová pauza na vzdělávání našich žáků zanechala, budeme si muset opět trochu zvyknout 
na pravidelný školní režim a po pozvolnějším rozjezdu a adaptaci se naplno vrhnout do práce.  
1. září jsme uvítali ve škole 9 prvňáčků. Chtěli jsme, aby je v tento jejich velký den mohli doprovodit do 
třídy rodiče, příp. další rodinní příslušníci, proto jsme nevydali žádné omezení vstupu a jsme rádi, že jsme 
se tak rozhodli. Děti byly naprosto v pohodě a většina z nich se do školy těšila. Tradiční přivítání prvňáků 
od pana starosty Červy, doprovázené předáním knížek na památku a dárečků na hraní, bylo letos 
ozvláštněno přítomností pana senátora za Liberecko Michaela Canova, kterému se v Kobylech moc líbí   
a naši školu navštívil již poněkolikáté. Věříme, že na svůj první školní den budou mít děti pěkné 
vzpomínky.  
Do 6. ročníku letos nastoupilo 10 nových žáků z okolních škol a spolu s „našimi“ šesťáky tvoří početnou 
– osmnáctičlennou – třídu. Z této skutečnosti máme velkou radost a doufáme, že si u nás nově přijatí žáci 
rychle zvyknou a bude se jim tu líbit.  
Každý rok se postupně snažíme uvnitř školní budovy něco vylepšit (když už je ta škola tak krásná 
z venku, tak ať interiér nepokulhává) a letos se nám kromě drobných vylepšení ve třídách podařilo 



 
 

 

vybavit novým nábytkem školní jídelnu. Věříme, že v novém, moderním a barevném prostředí bude 
dětem chutnat, o což se zasadí naše paní kuchařky.  
Ve spolupráci s panem starostou a MAS Achát jsme zažádali o dotaci na rekonstrukci šaten a pořízení 
myčky nádobí do kuchyně. Staré drátěné klece by měly být nahrazeny pěknými světlými skříňkami          
a myčka nádobí je dnes v podstatě nutností, pokud chceme vyhovět přísným hygienickým standardům, 
které jsou na nás kladeny nejen v souvislosti s koronavirem. Doufáme, že brzy dojde ke schválení žádosti 
a my tak budeme moci naše plány uskutečnit.  
Do budoucna bych přála všem učitelům, žákům a rodičům pohodový průběh školní docházky, ušetřený 
nejrůznějších mimořádných či karanténních opatření a nucených přestávek, doprovázený rozmanitými 
kulturními, sportovními i zájmovými aktivitami, na které jsme byli zvyklí a bez nichž by školní život byl 
poněkud jednotvárný.  
S přáním krásného podzimu Vás za kolektiv ZŠ Kobyly zdraví  
                        Martina Pichrtová 
 
 
 
Akce v okolí:            
Svijanský Újezd – 4. září od 20 hodin - zábava na hřišti, zahraje skupina ŽÍZEŇ 
Vlastibořice – 5. září od 10 hodin dětský den u hájenky Kateřinka 
Pěnčín - Kamení – 5. září přibližně v 10 hodin u domu Václava Laurina veteránská akce „ŠKODA  
                                CLASSIC TOUR“ – asi 130 historických vozů všech značek 
Pěnčín – 19. - 21. září posvícení v restauraci NA TRESTNÝ  
Svijanský Újezd - Power jóga - každé úterý a čtvrtek 19 - 20 hod. v základní škole 
                               Bližší info: katerina.tetivova@gmail.com 
 
 
Připravujeme na říjen: 
10. října – závod padesátek na 121 minut  
17. října – výlet do Krkonoš 
24. října – taneční zábava ADAPTACE                                    
31. října – v Pěnčíně – divadelní představení pro seniory Charleova teta 
 

 

 
Kobyláček  –  periodický tisk Obce Kobyly. Vychází 11x ročně. Vydává Obec Kobyly, Kobyly 9, 463 45 Pěnčín           

IČ: 00672017                           Ev. č.:  MK ČR E 11827                                       Číslo 9/2020 vyšlo 2. září 2020 
 


