
 
 

 

 
KOBYLÁČEK       LEDEN  2021  
 

Stojíme na prahu nového roku. Jaký byl ten, za kterým jsme uzavřeli vrátka? 
Nikdo z nás si ani v těch nejčernějších myšlenkách neuměl představit co se 
všechno může stát. Covid nás zasáhl všechny nejen ekonomicky, ale i lidsky. 
Ztichlé obce, uzavřená divadla, kina, obchody, služby, zrušené obecní akce, 
akce spolkové. Neviditelný nepřítel změnil životy nás všech. Ze dne na den 
jsme se museli začít chovat jinak, než jak jsme byli dosud zvyklí. Nikdy by 
nás ani nenapadlo, že se během několika dnů vytratí  z našich životů jistoty 
všedního dne a svět se převrátí naruby. Nejsou to lehké časy pro nikoho 
z nás. Ale s dobrou náladou a s úsměvem půjde snad vše líp. Musíme věřit, že 
rok 2021 bude lepší. A tak Vám všem přeji dobrou náladu, úsměv na tváři,     
i když dočasně pod rouškou, pevné zdraví, optimismus a krásné dny.  

Jaroslav Červa, starosta    
 
Naši jubilanti   
87 let – Danuše Marušková 
45 let – Josef Jisl 
35 let – Jan Udržal 
  
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Omezení úředních hodin na obecním úřadě 
Provoz pro veřejnost je i nadále omezen pouze v úřední dny:  
PONDĚLÍ  od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00  
STŘEDA  od 9:00 do 11:00 a  od 13:00 do 15:00 
a to jenom v nezbytných případech.  
Upřednostňujeme komunikaci elektronicky kobyly@volny.cz nebo telefonicky 482 728 180 nebo starosta 
obce 602 153 537.  Děkujeme za pochopení.  
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 27. ledna.    
Upozornění: Pytle na odpad mají max. hmotnost 20 kg, pokud budou těžší, svozová firma je neodveze!  
Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
Ceník služeb za odvoz a odstranění odpadů:    
velikost popelnice 1x týdně kombinovaný 1x 14 dnů v ceně je pronájem nádoby                                                               
60 l  2.175,-- 1.850, -- 1.525,-- 125,-- 
80 l  2.465,-- 2.060, -- 1.655,-- 125,-- 
110 l nebo 120 l 2.880,-- 2.415,-- 1.950,-- 135,-- 
240 l  5.640,-- 4.730,-- 3.820,-- 240,-- 
pytle o objemu 110 l Kč 65,-- 
 
Poplatek ze psů 
Poplatku ve výši Kč 100,- za jednoho psa a Kč 150,- za každého dalšího psa podléhají všichni psi starší 3 
měsíců.  
 
Poplatek za ukládání a zneškodňování komunálního odpadu a poplatek ze psů je splatný do 31. března. 
 
Platby se přijímají v hotovosti každé pondělí v době od 9 do 11 hod. a od 13 do 16 hod.  
Úhradu poplatků lze provést také bezhotovostně po předchozím sdělení údajů k platbě. Pro jejich 
upřesnění volejte tel.: 482 728 180   nebo piště na e-mail: kobyly@volny.cz 
 



 
 

 

Vážení spoluobčané, při třídění odpadů buďte prosím rozumní!  
Do kontejneru na sklo patří pouze sklo, rozbitý porcelán sem nepatří, to je odpad, který patří do 
popelnice. 
Do kontejneru na plasty vhazujte prosím pouze plasty! Nepatří sem obsahy odpadkových košů, staré 
hadry, PET lahve pouze sešlápnuté nebo raději vytříděné zvlášť a postavené v igelitovém pytli nebo tašce 
vedle kontejneru. PET lahve sváží jiná firma.   
Do kontejneru na papír patří pouze papír! Různé krabice prosím odkládejte do kontejnerů sešlápnuté, 
zaberou tím méně místa v kontejneru. Střepy – ty patří do skla, papír se zbytky po čištění kapra, papírové 
použité kapesníčky – to vše je odpad, který patří do popelnice. 
Zelené, žluté a modré kontejnery jsou na vytříděný odpad, nejsou to odpadkové koše!!! 
 
KOMINICKÉ SLUŽBY - nabídka 
Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci 
revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů.  
Termín revizí a kontrol: PONDĚLÍ dne 18.1.2021 
-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč 
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč 
 
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 774 538 916 
 
Okénko do školy 
Stejně jako celý rok 2020 byl i jeho poslední měsíc poznamenán omezeními spjatými s epidemií 
koronaviru. Ta se bohužel výrazně projevila i na společenském dění ve škole, kde naprostá většina 
zaběhnutých a oblíbených akcí nemohla proběhnout. Částečný návrat žáků do škol jsme s osmáky využili 
k terénní výuce – k ,,pionýrskému“ projektu, kdy hlavními ,,vedoucími“ výuky se stávají žáci, učitel je 
méně aktivním účastníkem. Terénní vycházku si pro nás tentokrát přichystala Jituška Chomoutová, která 
nás provedla Jivinou a ukázala nám méně známé geologické zajímavosti v jejím okolí. Kromě budování 
vztahu žáků k místu, což je jeden z hlavních cílů environmentálního vzdělávání, k němuž by naše škola 
měla směřovat, jsme vycházku využili i k výuce fyziky, kdy žáci získali data a následně z nich ve škole 
zpracovali fyzikální graf. 
I tento rok navštívili při dodržení všech hygienických pravidel naši školu alespoň improvizovaným 
způsobem Mikuláš s čerty, za což děkujeme žákům 9. ročníku a učiteli Davidu Rubášovi.  
Největší společnou akcí v prosinci byl pak pěší výlet v rámci turistického kroužku. Tentokrát jsme se 
vydali do Prachovských skal, odkud nás cesty známé i neznáme dovedli do ,,města pohádek“ - do Jičína. 
S celkovou účastí 22 lidí se jednalo o jeden z nejpočetnějších výletů v posledních 7 letech. 
V pátek 18. 12. už na žáky čekal jeden z nejpříjemnějších školních dnů v roce spjatý s vánočními 
besídkami. Žel ty byly letos výrazně zkrácené.  
Co je však pozitivní – dny se nám začínají prodlužovat a Slunce se k nám symbolicky opět vrací. 
Připomínáme si Tři krále, kteří možná putovali za stejnou ,,kometou“, kterou jsme měli možnost kolem 
Štědrého dne pozorovat i my. A to, že to nebyla kometa nám přeci nevadí… důležité je, aby naděje 
zůstala a aby nás současná nevlídná situace nepoštvala proti sobě. A tak Vám přeji, milí čtenáři, ať 
Kristus žehná Vašim domovům, tak jak mnozí z Vás píšete nad své prahy (C+M+B = Christus 
mansionem benedicat). 
Opatrujte se! 

Za učitelský sbor ZŠ Kobyly 
Dominik Rubáš 

 
 
Připravujeme na únor: 
13. 2. – závody padesátek na sněhu 
20. 2. – závod traktorů na sněhu nebo na blátě 
27. 2. – karnevaly 
Konání akcí bude upřesněno dle současné epidemiologické situace. 
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