
 
 

 

KOBYLÁČEK   ŘÍJEN 2021  
 

Léto skončilo, vládu přebírá do svých rukou podzim. Zemědělci finišují, aby  
sklidili veškerou úrodu, ať na polích, vinicích nebo sadech. Je slyšet hukot 
traktorů při přípravě půdy na osetí obilím. Naplno se rozjely moštárny            
i palírny, aby se narostlé ovoce nejlepším způsobem zužitkovalo. Školáci 
mají za sebou první měsíc výuky. Musíme jenom doufat, že výuku nenaruší 
stále se v současné době opět zvyšující počty nakažených covidem. Tento 
měsíc nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Právě nyní 
vrcholí předvolební kampaň jednotlivých stran a uskupení. Všichni slibují, co 
po volbách změní, pomlouvají se navzájem, hledají špínu na druhého. Je však 
na nás, na voličích, komu uvěříme a dáme svůj hlas.  

         Přeji Vám šťastnou ruku při vhazování obálky do volební urny. 
Jaroslav Červa, starosta    

 
 
Naši jubilanti   
70 let – Vladislava Jislová 
55 let – Ivana Kolomazníková 
30 let – Jaroslav Šandera 
25 let – Kateřina Svobodová  
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
 
VOLBY  
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu        
9. 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). 
Všichni voliči musí mít ve volební místnosti nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), 
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek. 
 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 27. října.    
Upozorňujeme, že nosnost pytlů je pouze 20 kg. Těžké pytle nebudeme odvážet. 
Do žlutých kontejnerů patří pouze plasty, nevhazujte do nich komunální odpad. PET lahve odložte 
sešlápnuté v pytli vedle kontejnerů. 
 
Závod padesátek   
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 2. října od 13:00 závod padesátek na 121 minut. Závod se uskuteční 
tradičně na okruhu mezi Nechálovem a Kojeckem. Upozorňujeme občany, že tato místní komunikace 
bude v době mezi 13:00 až 17:00 uzavřena. 
 
Výlet do Krkonoš        
Sokol Kobyly pořádá v sobotu 16. října turistický výlet do Krkonoš. Okruh ze Špindlerovy boudy asi    
12 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 11. října.     
 
Taneční zábava 
V sobotu 30. října pořádá SDH Havlovice taneční zábavu. Hraje hudební skupina ADAPTACE. 
 
 



 
 

 

 
Ordinace MUDr. Trněného  
bude v pondělí 11. října uzavřena. 
Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna. 
 
Očkovat proti chřipce se bude od 18. října. Očkovací vakcíny je dostatek, zájemci se nemusí objednávat.  
 
 
Revize kotlů 
Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci 
v pondělí 18. října revize kotlů.  
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: 608 748 989 
 
 
Vypínání elektřiny    
ČEZ oznamuje vypínání elektrické energie: 
HAVLOVICE – středa 20. října 2021 v době od 7:30 do 16:30 
Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 800 850 860. 
 
 
Okénko do školy 
Zdravíme Vás ze školy na začátku října, kdy máme první měsíc školní docházky za sebou a vyučování je 
již v plném proudu.  
Letos zasedlo do lavic 8 prvňáčků, které přichází tradičně pozdravit také pan starosta. Prvňáčci dostali od 
OÚ všechny učebnice a pomůcky zdarma a po celý školní rok mají obědy placené OÚ.  
Nejen prvňáčci se seznamují s novým prostředím, ale také na druhém stupni přibylo mnoho nových žáků, 
tak doufejme, že se rychle aklimatizují a bude se jim u nás líbit. Z akcí za tento měsíc si Vám dovolujeme 
představit tyto: 
14. 9. se vydali žáci v rámci družiny s paní vychovatelkou Jitkou Plotovou na pěší výlet do Svijanského 
Újezda. 
15. 9. vyrazili zase žáci 9. ročníku 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. 
23.9. měli žáci 8. a 9. ročníku naplánovanou besedu o kariérním poradenství s ÚP z Liberce. 
30.9. přijel představit učební obory zástupce učitelů SOU Hubálov. 
V září také tradičně začínají pravidelné zájmové kroužky, na naší škole mohou žáci navštěvovat florbal, 
fotbal, keramiku, turistický kroužek. Pokračují také kluby, např. zábavné logiky a deskových her. 
Poskytujeme i doučování s cílem zacelit mezery ve znalostech žáků zaviněné distančním vzděláváním 
kvůli pandemii covid-19. 
Více o dění ve škole se dozvíte na našich stránkách: https://zskobyly.webnode.cz/ 
Na závěr mi dovolte všem popřát krásný barevný podzim a za učitele Vás zdraví Kateřina Tetivová 
 
                          
Připravujeme na listopad: 
20. listopadu – taneční zábava – hraje VÍKEND ROCK 
27. listopadu – rozsvěcení vánočního stromu                                                              
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