
 
 

 

KOBYLÁČEK     LISTOPAD  2021  
 

V Kobyláčku minulého roku byla otázka „ Jaký bude ten letošní listopad?“. 
Bohužel, stejnou otázku si můžeme položit i letos. Čísla počtu pozitivních 
každý den narůstají, přibývají počty pacientů v nemocnicích. Snad se situace 
nezhorší natolik, aby se opět zavíraly všechny školy, obchody i ekonomika. 
Jenom dodržování všech hygienických opatření společně s očkováním 
pomůže zlepšit současný stav. Opatření jsou nepříjemná, nepohodlná, ale asi 
nezbytná. Všichni věříme, že se situace zlepší a budeme moci volněji dýchat. 
Přeji hodně štěstí. 

Jaroslav Červa, starosta    

 
 
Naši jubilanti   
40 let – Josef Matiášek 
Našemu milému jubilantovi přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
Říjnových voleb se zúčastnilo 198 voličů z celkového počtu 281 tj. volební účast 70,46%. Odevzdáno 
bylo 194 platných hlasů pro tyto strany: 
Strana zelených    2 hlasy   PŘÍSAHA Roberta Šlachty    8 hlasů 
Švýcarská demokracie   1 hlas    SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 42 hlasů  
VOLNÝ blok     7 hlasů   PIRÁTI a STAROSTOVÉ  48 hlasů 
Svoboda a př. demokracie 24 hlasů   Komunistická str. Čech a Moravy   4 hlasy 
Česká str. sociálně demokr. 14 hlasů   ANO 2011    36 hlasů 
Trikolora Svobodní Soukr.   6 hlasů   Otevřeme ČR normál. životu    2 hlasy 
  
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 24. listopadu.    
 
Sběr papíru   
Ve dnech 8. – 10. listopadu  proběhne v základní škole sběr starého tříděného papíru. Kontejner na papír 
bude přistaven vedle školy u hřiště. Sběr můžete nosit po celou dobu. 
 
Sběr nebezpečného odpadu                            
Severočeské komunální služby provedou sběr nebezpečných složek komunálního odpadu  
v neděli 14. listopadu  Podhora 8,00 hod.  a  Nechálov 8,15 hod.          
Přijímány budou následující druhy odpadů: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, olejové filtry, 
oleje a tuky, absorpční činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, 
kyseliny, zásady (hydroxid), nepoužitá léčiva (léky), pesticidy (hnojiva), akumulátory, baterie, články      
a zářivky.  
 

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající 

provozu běžné domácnosti. 
Nebudou přijímány následující druhy odpadů: 
elektro, stavební odpad, eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi atd. Nebezpečné odpady 
vznikající při podnikatelské činnosti. 
Další informace na tel.: 493 645 111.  
 
Divadelní představení Charleyova teta 
Mikroregion Jizera pořádá pro občany členských obcí v pátek 19. listopadu od 18 hodin v kulturním 
domě v Pěnčíně divadelní představení  divadelního spolku JIZERAN z Rakous  CHARLEOVA TETA. 
Vstup zdarma. 
Představení se uskuteční dle aktuální covidové situace. 



 
 

 

Ordinace MUDr. Trněného 
bude ve dnech 11. a 12. listopadu UZAVŘENA. 
Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna 
 
Vypínání elektřiny    
ČEZ oznamuje vypínání elektrické energie: 
RADVANICE – úterý 9. listopadu v době od 8 do 16 
VORKLEBICE – čtvrtek 18. listopadu v době od 7 do 15 hodin 
Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 800 850 860. 
 
Okleštění stromoví a jiných porostů   
ČEZ žádá majitele a uživatele pozemků o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických 
rozvodných zařízení v termínu do 15. listopadu. Bližší informace na vývěskách. 
 
Taneční zábava 
V sobotu 20. listopadu pořádá TK Nechálov taneční zábavu. Hraje hudební skupina VÍKEND ROCK. 
Akce se uskuteční dle aktuální covidové situace. 

 
Rozsvícení vánočního stromu  
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 27. listopadu od 17 hodin tradiční rozsvícení vánočního stromu na Nechálově 
u základní školy. Svařák bude.  
 
Okénko do školy 
V uplynulém měsíci naše škola zkrásněla podzimní výzdobou. Okna ozdobili roztomilí ježci, chodby školy zase 
množství výkresů s podzimní tématikou. A co že se za uplynulé dny ve škole událo?  
 Na první říjnový čtvrtek měla školní družina naplánovanou vzácnou návštěvu. Mezi děti přijel uznávaný 
sokolník pan Straka. S sebou přivezl vycvičené dravé ptáky. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o těchto 
vznešených dravcích i o práci sokolníka. Velkým zážitkem bylo, že si děti mohly pohladit výra a v rámci ukázek  
vytvořily svými těly tunel, kterým dravci prolétli. 
 Žáci 4. a 5. ročníku prošli v Turnově na dopravním hřišti odbornou přípravou na testy cyklisty. Chlapci      
z této třídy vybojovali krásné druhé místo v turnaji minikopané, který pořádala ZŠ Pěnčín pro okolní školy. 
 Paní učitelka Tetivová pozvala k žákům do 7. ročníku na pondělí 11.10. zkušeného včelaře pana Martina 
Šritra, který se snažil vzbudit zájem o tuto krásnou a velmi potřebnou činnost u mladé generace. Do školy přivezl 
ukázku cvičného úlu, děti zhlédly krátký film, pozorovaly pod mikroskopem, doplňovaly pracovní listy a odlévaly  
svíčky z vosku . 
 Na středu 13.10. naplánoval náš akční kolega Dominik Rubáš terénní výuku pro žáky 9. ročníku. Na celý 
den vyjeli do blízkého Hruboskalska, kde přímo v terénu mezipředmětově objevovali a upevňovali  poznatky          
z přírodopisu, fyziky, zeměpisu i dějepisu. Na takovou výuku se žáci zcela jistě těšili. Další akcí pana učitele byl 
výlet turistického kroužku naplánovaný na poslední říjnovou neděli. Tentokrát skupina 11 turistů vyrazila do 
přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny, která byla v letošním roce zapsána do světového přírodního a kulturního 
dědictví UNESCO. Počasí jim přálo, výlet byl velmi vydařený. 
 Stále běží doučování žáků, navíc paní učitelka Šlechtová každé páteční odpoledne připravuje deváťáky, 
kteří pomýšlí na střední školu, na přijímací zkoušky z matematiky. 
 Naši školu navštívila pravidelná kontrola z ČŠI. Zaměřila se na zkontrolování povinné školské 
dokumentace, inspektorky samozřejmě chodily i do hodin. 
 Proběhl sběr kaštanů, kterých děti do školy přinesly přibližně 360 kg. 
 Jinak celý měsíc byl výrazně poznamenán opakovanou vysokou nemocností dětí (hlavně na I. stupni). Tak 
snad podzimní prázdniny spojené s dvěma dny ředitelského volna přispějí k uzdravení všech marodů. 
 Za kolektiv zaměstnanců přeji pohodový podzimní čas.                                                         
                                    Jitka Plotová 

Akce v okolí:           
Svijanský Újezd – Hospůdka v Chaloupkách - posvícení 12. – 15. 11. 
Svijanský Újezd – stánek u koupaliště - 12. 11. od 17 hod. dále 13. a 14. 11. od 12 hod. 
Svijanský Újezd – rozsvícení vánočního stromu 26. 11. od 17 hod. 
Sychrov – adventní trhy 27. – 28. 11.  – akce ZRUŠENA  
Svijany – zámek – rozsvěcení vánočního stromku 28. 11. v 16:30 
Svijany – zámek – adventní koncert Honzy Vančury 28. 11. od 17 hodin 
Svijany – zámek – adventní trhy 4. prosince 
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