
 
 

 

KOBYLÁČEK     PROSINEC  2021  
 

Tak tu opět máme poslední měsíc roku. Rekapitulovat tento rok je ještě předčasné, 
co nám předvede prosinec se teprve uvidí. Nechci Vás obtěžovat současnou 
covidovou situací, stačí co nám přinášejí každý den sdělovací prostředky. Je na 
každém z nás, jak se budeme chovat v případě karantény! nebo jaký kdo má postoj 
k očkování. 
 První svíce letošního adventního věnce už byla zapálena, na náměstích i návsích se 
rozsvítily vánoční stromy. Jsou vyzdobeny celé ulice, domy i jejich okolí se 
rozzářily barevnými světélky. Přijde Barbora, navštíví nás Mikuláš, anděl a řetězy 
zarachotí čerti. Ale ten nejočekávanější je samozřejmě Ježíšek s plno dárky. Co 
může být hezčího, než rozzářená očka dětí. Tento pocit radosti a štěstí je 
k nezaplacení. Snažíme se, aby naše domovy provonělo napečené cukroví, jehličí 

vánočního stromku, aby ten dětmi dlouho očekávaný Štědrý večer byl ten nejhezčí, nejkouzelnější                           
a nezapomenutelný. 
 Přeji Vám jménem zastupitelstva obce i jménem svým, abyste vánoční svátky prožili v klidu, v kruhu svých 
nejbližších a do nového roku 2022 Vám přeji pevné zdraví, lásku a spokojenost. Vše nejlepší do nového roku. 

Jaroslav Červa, starosta    
Naši jubilanti   
55 let – Milan Eichler 
50 let – Radmila Vejrová 
35 let – Lucie Nedvědová 
30 let – Lucie Mohelská 
30 let – Marek Kozák  
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 13. prosince od 17 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Kobylech.    
 
Obecní úřad bude ve dnech 22 . 12. – 3. 1.  uzavřen z důvodu čerpání dovolené.    
Platby v hotovosti budou přijímány do 16. prosince!!! 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 15. prosince.    
 
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
ZMĚNY ve svozu komunálního odpadu a jeho zpoplatnění od 1. 1. 2022 
Z důvodu nové odpadové legislativy zpracoval obecní úřad novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za odkládání komunálního odpadu, která vejde v platnost od 1. ledna 2022.  
Do letošního roku byla cena za odvoz odpadů stanovena podle ceníku svozové firmy. Podle nové vyhlášky bude 
poplatek stanoven podle kapacity popelnice, četnosti svozů a sazby za 1 litr odpadu. Minimální objem byl stanoven 
40 l odpadu na nemovitost a měsíc. Cena byla v naší obci stanovena 0,70 Kč/litr. Zda je to málo nebo moc ukáže až 
skutečnost v následujícím roce.  
 
Požadavky na změnu četnosti svozů nebo velikosti sběrné nádoby můžete nahlásit v úředních hodinách na obecním 
úřadě nejpozději do 15. prosince 2021 osobně nebo telefonicky na tel. č.: 482 728 180 nebo 602 153 537. Úřední 
hodiny: pondělí 8 – 11 a 13 – 16 středa 8 – 11 a 13 – 15. 
Na později nahlášené změny nebude brán zřetel !!!! 
 
Občané, kteří používají na likvidaci odpadu sběrné pytle, budou mít povinnost odebrat na nemovitost 4 pytle na rok 
za cenu Kč 336,-. Další pytle v neomezeném množství si mohou dokoupit na obecním úřadě.  
 
Záleží na vás, zda zůstanete u stávající velikosti nádoby a stávající četnosti svozu. Jak zjistíte z tabulky, kdo bude 
třídit, bude mít méně komunálního odpadu a bude také méně platit.  
Je to odpad z VAŠÍ  domácnosti a je jen na vás, jak se k tomu postavíte. 
 
 
 



 
 

 

Poplatek za odvoz a odstranění odpadů rok 2022:    
velikost popelnice 1x týdně kombinovaný 1x 14 dnů   
60 l  2.184,-- 1.638, -- 1.092,--  
80 l  2.912,-- 2.184, -- 1.456,--  
120 l  4.368,-- 3.276,-- 2.184,--  
240 l  8.736,-- 6.552,-- 4.368,--  
 
Zdravotní linka 
Pojede v tomto roce naposledy ve středu 15 prosince v 7:15 z Kobyl.   
Potom až ve středu 5. ledna 2022.    
 
Ordinace MUDr. Trněného 
bude ve dnech 9. a 10. prosince UZAVŘENA. 
Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna 
 
Ordinační doba v závěru roku: 
27. 12.  7:30 – 11:00   29. 12.    7:30 – 10:30 
28. 12.  7:30 – 11:00   30. 12.  13:00 – 15:30  
31. 12.  dovolená 
 
Okénko do školy 
Jsme rádi, alespoň tedy my učitelé, že je nám zatím dopřáno trávit adventní čas společně s dětmi ve škole.              
V některých třídách již zavládla díky adventní výzdobě předvánoční atmosféra, podobně jako u vstupu do školy 
nebo vedle školy rozsvícením žároviček na jehličnanu. Také ranní cesty do školy jsou v této době méně nudné, 
protože během rozednívání můžeme ještě pozorovat zářící venkovní výzdobu v zahrádkách a v oknech domků. 
Naši žáci se během výtvarné výchovy a pracovních činností soustředí především na výrobu vánočních dekorací pro 
školu i domov. Původně plánovaný vánoční jarmark se bohužel s ohledem na současnou epidemiologickou situaci 
neuskuteční, přesto se žáčci 1. stupně intenzivně věnují výrobě vánočních dárečků, a to zejména ve školní družině 
pod vedením paní vychovatelky Jitky Plotové.  
Dne 9. listopadu, v rámci tzv. Projektových dnů ve škole, se žáci 6. a 7. ročníku seznámili se zásadami první 
pomoci. Velké poděkování patří lektorkám paní Haně Jiránkové a její mamince, paní Lence Vítové. Prezentace 
měla nejenom teoretickou, ale i praktickou část, v níž si žáci vyzkoušeli ošetřování různých úrazů u hodnověrně 
namaskovaných figurantů. 
Následující den se pan učitel Dominik Rubáš vydal s žáky 9. ročníku na již tradiční terénní výuku za poutavou 
geologií do Klokočských skal. Průvodcem jim byl nejlepší znalec této oblasti – ochránce přírody, geolog                 
a geoprůvodce UNESCO geoparku Český ráj, Honza Had Mertlík. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací 
o geologickém a geomorfologickém vývoji Českého ráje, ale také o místní flóře. Měli možnost si prolézt přibližně 
10 pískovcových jeskyní, místy ve tvaru plazivek.  
Jelikož si uvědomujeme, že koronavirus stále obchází kolem školy, i třídní schůzky rodičů proběhly dne 18. 
listopadu na obou stupních online formou. Mimo jiné se jednalo také o organizaci lyžařských výcviků. Na 2. stupni 
je jeho uskutečnění velice nejisté a zatím otevřené, avšak na 1. stupni je již předběžně naplánován na dny 31. ledna 
až 3. února 2022. Každé ráno by žáci odjížděli od školy do Bedřichova a vraceli se zpět na oběd. Z 1. a 2. ročníku 
se překvapivě přihlásily všechny děti. Přejme jim, ať jim vyjde výcvik i počasí. 
Vzhledem k tomu, že naši žáci nemusí být ohroženi pouze živými viry, ale daleko více také nebezpečným 
chováním různých individuí skrze digitální technologie, zajistili jsme na 25. listopadu pro žáky obou stupňů školy 
preventivní program Kyberšikana. Reálnými příběhy ze života, doplněnými ukázkami z internetu, děti uchvacoval 
pan Zdeněk Zaoral. Rozhodně nemůžeme předpokládat, že se některých dětí tento problém vůbec netýká, ale stále 
věřme, že venkovské prostředí je alespoň trochu dokáže odpoutat od mobilů a počítačů a nabídne jim i jiné vyžití.  
Když nedávno začaly padat první sněhové vločky, projevila se u dětí neskrývaná radost. Vzpomněla jsem si na své 
dětství a uvědomila si, že se děti stále ještě dokáží radovat z podobných věcí jako my zamlada.  
Přeji vám všem klidné a pohodové období adventu, krásné Vánoce a v novém roce hlavně zdraví a rozumný přístup 
k životu.                                                                    

Jaroslava Šlechtová 
 
Připavujeme na leden : 
valná hromada SDH Havlovice – 8. ledna 
valná hromada SDH Kobyly – 15. ledna 
šipkový turnaj – 29. ledna 
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Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 15. prosince.    
 
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
ZMĚNY ve svozu komunálního odpadu a jeho zpoplatnění od 1. 1. 2022 
Z důvodu nové odpadové legislativy zpracoval obecní úřad novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za odkládání komunálního odpadu, která vejde v platnost od 1. ledna 2022.  
Do letošního roku byla cena za odvoz odpadů stanovena podle ceníku svozové firmy. Podle nové vyhlášky bude 
poplatek stanoven podle kapacity popelnice, četnosti svozů a sazby za 1 litr odpadu. Minimální objem byl stanoven 
40 l odpadu na nemovitost a měsíc. Cena byla v naší obci stanovena 0,70 Kč/litr. Zda je to málo nebo moc ukáže až 
skutečnost v následujícím roce.  
 
Požadavky na změnu četnosti svozů nebo velikosti sběrné nádoby můžete nahlásit v úředních hodinách na obecním 
úřadě nejpozději do 15. prosince 2021 osobně nebo telefonicky na tel. č.: 482 728 180 nebo 602 153 537. Úřední 
hodiny: pondělí 8 – 11 a 13 – 16 středa 8 – 11 a 13 – 15. 
Na později nahlášené změny nebude brán zřetel !!!! 
 
Občané, kteří používají na likvidaci odpadu sběrné pytle, budou mít povinnost odebrat na nemovitost 4 pytle na rok 
za cenu Kč 336,-. Další pytle v neomezeném množství si mohou dokoupit na obecním úřadě.  
 
Záleží na vás, zda zůstanete u stávající velikosti nádoby a stávající četnosti svozu. Jak zjistíte z tabulky, kdo bude 
třídit, bude mít méně komunálního odpadu a bude také méně platit.  
Je to odpad z VAŠÍ  domácnosti a je jen na vás, jak se k tomu postavíte. 
 
 
 



 
 

 

Poplatek za odvoz a odstranění odpadů rok 2022:    
velikost popelnice 1x týdně kombinovaný 1x 14 dnů   
60 l  2.184,-- 1.638, -- 1.092,--  
80 l  2.912,-- 2.184, -- 1.456,--  
120 l  4.368,-- 3.276,-- 2.184,--  
240 l  8.736,-- 6.552,-- 4.368,--  
 
Zdravotní linka 
Pojede v tomto roce naposledy ve středu 15 prosince v 7:15 z Kobyl.   
Potom až ve středu 5. ledna 2022.    
 
Ordinace MUDr. Trněného 
bude ve dnech 9. a 10. prosince UZAVŘENA. 
Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna 
 
Ordinační doba v závěru roku: 
27. 12.  7:30 – 11:00   29. 12.    7:30 – 10:30 
28. 12.  7:30 – 11:00   30. 12.  13:00 – 15:30  
31. 12.  dovolená 
 
Okénko do školy 
Jsme rádi, alespoň tedy my učitelé, že je nám zatím dopřáno trávit adventní čas společně s dětmi ve škole.              
V některých třídách již zavládla díky adventní výzdobě předvánoční atmosféra, podobně jako u vstupu do školy 
nebo vedle školy rozsvícením žároviček na jehličnanu. Také ranní cesty do školy jsou v této době méně nudné, 
protože během rozednívání můžeme ještě pozorovat zářící venkovní výzdobu v zahrádkách a v oknech domků. 
Naši žáci se během výtvarné výchovy a pracovních činností soustředí především na výrobu vánočních dekorací pro 
školu i domov. Původně plánovaný vánoční jarmark se bohužel s ohledem na současnou epidemiologickou situaci 
neuskuteční, přesto se žáčci 1. stupně intenzivně věnují výrobě vánočních dárečků, a to zejména ve školní družině 
pod vedením paní vychovatelky Jitky Plotové.  
Dne 9. listopadu, v rámci tzv. Projektových dnů ve škole, se žáci 6. a 7. ročníku seznámili se zásadami první 
pomoci. Velké poděkování patří lektorkám paní Haně Jiránkové a její mamince, paní Lence Vítové. Prezentace 
měla nejenom teoretickou, ale i praktickou část, v níž si žáci vyzkoušeli ošetřování různých úrazů u hodnověrně 
namaskovaných figurantů. 
Následující den se pan učitel Dominik Rubáš vydal s žáky 9. ročníku na již tradiční terénní výuku za poutavou 
geologií do Klokočských skal. Průvodcem jim byl nejlepší znalec této oblasti – ochránce přírody, geolog                 
a geoprůvodce UNESCO geoparku Český ráj, Honza Had Mertlík. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací 
o geologickém a geomorfologickém vývoji Českého ráje, ale také o místní flóře. Měli možnost si prolézt přibližně 
10 pískovcových jeskyní, místy ve tvaru plazivek.  
Jelikož si uvědomujeme, že koronavirus stále obchází kolem školy, i třídní schůzky rodičů proběhly dne 18. 
listopadu na obou stupních online formou. Mimo jiné se jednalo také o organizaci lyžařských výcviků. Na 2. stupni 
je jeho uskutečnění velice nejisté a zatím otevřené, avšak na 1. stupni je již předběžně naplánován na dny 31. ledna 
až 3. února 2022. Každé ráno by žáci odjížděli od školy do Bedřichova a vraceli se zpět na oběd. Z 1. a 2. ročníku 
se překvapivě přihlásily všechny děti. Přejme jim, ať jim vyjde výcvik i počasí. 
Vzhledem k tomu, že naši žáci nemusí být ohroženi pouze živými viry, ale daleko více také nebezpečným 
chováním různých individuí skrze digitální technologie, zajistili jsme na 25. listopadu pro žáky obou stupňů školy 
preventivní program Kyberšikana. Reálnými příběhy ze života, doplněnými ukázkami z internetu, děti uchvacoval 
pan Zdeněk Zaoral. Rozhodně nemůžeme předpokládat, že se některých dětí tento problém vůbec netýká, ale stále 
věřme, že venkovské prostředí je alespoň trochu dokáže odpoutat od mobilů a počítačů a nabídne jim i jiné vyžití.  
Když nedávno začaly padat první sněhové vločky, projevila se u dětí neskrývaná radost. Vzpomněla jsem si na své 
dětství a uvědomila si, že se děti stále ještě dokáží radovat z podobných věcí jako my zamlada.  
Přeji vám všem klidné a pohodové období adventu, krásné Vánoce a v novém roce hlavně zdraví a rozumný přístup 
k životu.                                                                    

Jaroslava Šlechtová 
 
Připavujeme na leden : 
valná hromada SDH Havlovice – 8. ledna 
valná hromada SDH Kobyly – 15. ledna 
šipkový turnaj – 29. ledna 
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KOBYLÁČEK     PROSINEC  2021  
 

Tak tu opět máme poslední měsíc roku. Rekapitulovat tento rok je ještě předčasné, 
co nám předvede prosinec se teprve uvidí. Nechci Vás obtěžovat současnou 
covidovou situací, stačí co nám přinášejí každý den sdělovací prostředky. Je na 
každém z nás, jak se budeme chovat v případě karantény! nebo jaký kdo má postoj 
k očkování. 
 První svíce letošního adventního věnce už byla zapálena, na náměstích i návsích se 
rozsvítily vánoční stromy. Jsou vyzdobeny celé ulice, domy i jejich okolí se 
rozzářily barevnými světélky. Přijde Barbora, navštíví nás Mikuláš, anděl a řetězy 
zarachotí čerti. Ale ten nejočekávanější je samozřejmě Ježíšek s plno dárky. Co 
může být hezčího, než rozzářená očka dětí. Tento pocit radosti a štěstí je 
k nezaplacení. Snažíme se, aby naše domovy provonělo napečené cukroví, jehličí 

vánočního stromku, aby ten dětmi dlouho očekávaný Štědrý večer byl ten nejhezčí, nejkouzelnější                           
a nezapomenutelný. 
 Přeji Vám jménem zastupitelstva obce i jménem svým, abyste vánoční svátky prožili v klidu, v kruhu svých 
nejbližších a do nového roku 2022 Vám přeji pevné zdraví, lásku a spokojenost. Vše nejlepší do nového roku. 

Jaroslav Červa, starosta    
Naši jubilanti   
55 let – Milan Eichler 
50 let – Radmila Vejrová 
35 let – Lucie Nedvědová 
30 let – Lucie Mohelská 
30 let – Marek Kozák  
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 13. prosince od 17 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Kobylech.    
 
Obecní úřad bude ve dnech 22 . 12. – 3. 1.  uzavřen z důvodu čerpání dovolené.    
Platby v hotovosti budou přijímány do 16. prosince!!! 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 15. prosince.    
 
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
ZMĚNY ve svozu komunálního odpadu a jeho zpoplatnění od 1. 1. 2022 
Z důvodu nové odpadové legislativy zpracoval obecní úřad novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za odkládání komunálního odpadu, která vejde v platnost od 1. ledna 2022.  
Do letošního roku byla cena za odvoz odpadů stanovena podle ceníku svozové firmy. Podle nové vyhlášky bude 
poplatek stanoven podle kapacity popelnice, četnosti svozů a sazby za 1 litr odpadu. Minimální objem byl stanoven 
40 l odpadu na nemovitost a měsíc. Cena byla v naší obci stanovena 0,70 Kč/litr. Zda je to málo nebo moc ukáže až 
skutečnost v následujícím roce.  
 
Požadavky na změnu četnosti svozů nebo velikosti sběrné nádoby můžete nahlásit v úředních hodinách na obecním 
úřadě nejpozději do 15. prosince 2021 osobně nebo telefonicky na tel. č.: 482 728 180 nebo 602 153 537. Úřední 
hodiny: pondělí 8 – 11 a 13 – 16 středa 8 – 11 a 13 – 15. 
Na později nahlášené změny nebude brán zřetel !!!! 
 
Občané, kteří používají na likvidaci odpadu sběrné pytle, budou mít povinnost odebrat na nemovitost 4 pytle na rok 
za cenu Kč 336,-. Další pytle v neomezeném množství si mohou dokoupit na obecním úřadě.  
 
Záleží na vás, zda zůstanete u stávající velikosti nádoby a stávající četnosti svozu. Jak zjistíte z tabulky, kdo bude 
třídit, bude mít méně komunálního odpadu a bude také méně platit.  
Je to odpad z VAŠÍ  domácnosti a je jen na vás, jak se k tomu postavíte. 
 
 
 



 
 

 

Poplatek za odvoz a odstranění odpadů rok 2022:    
velikost popelnice 1x týdně kombinovaný 1x 14 dnů   
60 l  2.184,-- 1.638, -- 1.092,--  
80 l  2.912,-- 2.184, -- 1.456,--  
120 l  4.368,-- 3.276,-- 2.184,--  
240 l  8.736,-- 6.552,-- 4.368,--  
 
Zdravotní linka 
Pojede v tomto roce naposledy ve středu 15 prosince v 7:15 z Kobyl.   
Potom až ve středu 5. ledna 2022.    
 
Ordinace MUDr. Trněného 
bude ve dnech 9. a 10. prosince UZAVŘENA. 
Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna 
 
Ordinační doba v závěru roku: 
27. 12.  7:30 – 11:00   29. 12.    7:30 – 10:30 
28. 12.  7:30 – 11:00   30. 12.  13:00 – 15:30  
31. 12.  dovolená 
 
Okénko do školy 
Jsme rádi, alespoň tedy my učitelé, že je nám zatím dopřáno trávit adventní čas společně s dětmi ve škole.              
V některých třídách již zavládla díky adventní výzdobě předvánoční atmosféra, podobně jako u vstupu do školy 
nebo vedle školy rozsvícením žároviček na jehličnanu. Také ranní cesty do školy jsou v této době méně nudné, 
protože během rozednívání můžeme ještě pozorovat zářící venkovní výzdobu v zahrádkách a v oknech domků. 
Naši žáci se během výtvarné výchovy a pracovních činností soustředí především na výrobu vánočních dekorací pro 
školu i domov. Původně plánovaný vánoční jarmark se bohužel s ohledem na současnou epidemiologickou situaci 
neuskuteční, přesto se žáčci 1. stupně intenzivně věnují výrobě vánočních dárečků, a to zejména ve školní družině 
pod vedením paní vychovatelky Jitky Plotové.  
Dne 9. listopadu, v rámci tzv. Projektových dnů ve škole, se žáci 6. a 7. ročníku seznámili se zásadami první 
pomoci. Velké poděkování patří lektorkám paní Haně Jiránkové a její mamince, paní Lence Vítové. Prezentace 
měla nejenom teoretickou, ale i praktickou část, v níž si žáci vyzkoušeli ošetřování různých úrazů u hodnověrně 
namaskovaných figurantů. 
Následující den se pan učitel Dominik Rubáš vydal s žáky 9. ročníku na již tradiční terénní výuku za poutavou 
geologií do Klokočských skal. Průvodcem jim byl nejlepší znalec této oblasti – ochránce přírody, geolog                 
a geoprůvodce UNESCO geoparku Český ráj, Honza Had Mertlík. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací 
o geologickém a geomorfologickém vývoji Českého ráje, ale také o místní flóře. Měli možnost si prolézt přibližně 
10 pískovcových jeskyní, místy ve tvaru plazivek.  
Jelikož si uvědomujeme, že koronavirus stále obchází kolem školy, i třídní schůzky rodičů proběhly dne 18. 
listopadu na obou stupních online formou. Mimo jiné se jednalo také o organizaci lyžařských výcviků. Na 2. stupni 
je jeho uskutečnění velice nejisté a zatím otevřené, avšak na 1. stupni je již předběžně naplánován na dny 31. ledna 
až 3. února 2022. Každé ráno by žáci odjížděli od školy do Bedřichova a vraceli se zpět na oběd. Z 1. a 2. ročníku 
se překvapivě přihlásily všechny děti. Přejme jim, ať jim vyjde výcvik i počasí. 
Vzhledem k tomu, že naši žáci nemusí být ohroženi pouze živými viry, ale daleko více také nebezpečným 
chováním různých individuí skrze digitální technologie, zajistili jsme na 25. listopadu pro žáky obou stupňů školy 
preventivní program Kyberšikana. Reálnými příběhy ze života, doplněnými ukázkami z internetu, děti uchvacoval 
pan Zdeněk Zaoral. Rozhodně nemůžeme předpokládat, že se některých dětí tento problém vůbec netýká, ale stále 
věřme, že venkovské prostředí je alespoň trochu dokáže odpoutat od mobilů a počítačů a nabídne jim i jiné vyžití.  
Když nedávno začaly padat první sněhové vločky, projevila se u dětí neskrývaná radost. Vzpomněla jsem si na své 
dětství a uvědomila si, že se děti stále ještě dokáží radovat z podobných věcí jako my zamlada.  
Přeji vám všem klidné a pohodové období adventu, krásné Vánoce a v novém roce hlavně zdraví a rozumný přístup 
k životu.                                                                    

Jaroslava Šlechtová 
 
Připavujeme na leden : 
valná hromada SDH Havlovice – 8. ledna 
valná hromada SDH Kobyly – 15. ledna 
šipkový turnaj – 29. ledna 
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KOBYLÁČEK     PROSINEC  2021  
 

Tak tu opět máme poslední měsíc roku. Rekapitulovat tento rok je ještě předčasné, 
co nám předvede prosinec se teprve uvidí. Nechci Vás obtěžovat současnou 
covidovou situací, stačí co nám přinášejí každý den sdělovací prostředky. Je na 
každém z nás, jak se budeme chovat v případě karantény! nebo jaký kdo má postoj 
k očkování. 
 První svíce letošního adventního věnce už byla zapálena, na náměstích i návsích se 
rozsvítily vánoční stromy. Jsou vyzdobeny celé ulice, domy i jejich okolí se 
rozzářily barevnými světélky. Přijde Barbora, navštíví nás Mikuláš, anděl a řetězy 
zarachotí čerti. Ale ten nejočekávanější je samozřejmě Ježíšek s plno dárky. Co 
může být hezčího, než rozzářená očka dětí. Tento pocit radosti a štěstí je 
k nezaplacení. Snažíme se, aby naše domovy provonělo napečené cukroví, jehličí 

vánočního stromku, aby ten dětmi dlouho očekávaný Štědrý večer byl ten nejhezčí, nejkouzelnější                           
a nezapomenutelný. 
 Přeji Vám jménem zastupitelstva obce i jménem svým, abyste vánoční svátky prožili v klidu, v kruhu svých 
nejbližších a do nového roku 2022 Vám přeji pevné zdraví, lásku a spokojenost. Vše nejlepší do nového roku. 

Jaroslav Červa, starosta    
Naši jubilanti   
55 let – Milan Eichler 
50 let – Radmila Vejrová 
35 let – Lucie Nedvědová 
30 let – Lucie Mohelská 
30 let – Marek Kozák  
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 13. prosince od 17 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Kobylech.    
 
Obecní úřad bude ve dnech 22 . 12. – 3. 1.  uzavřen z důvodu čerpání dovolené.    
Platby v hotovosti budou přijímány do 16. prosince!!! 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 15. prosince.    
 
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
ZMĚNY ve svozu komunálního odpadu a jeho zpoplatnění od 1. 1. 2022 
Z důvodu nové odpadové legislativy zpracoval obecní úřad novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za odkládání komunálního odpadu, která vejde v platnost od 1. ledna 2022.  
Do letošního roku byla cena za odvoz odpadů stanovena podle ceníku svozové firmy. Podle nové vyhlášky bude 
poplatek stanoven podle kapacity popelnice, četnosti svozů a sazby za 1 litr odpadu. Minimální objem byl stanoven 
40 l odpadu na nemovitost a měsíc. Cena byla v naší obci stanovena 0,70 Kč/litr. Zda je to málo nebo moc ukáže až 
skutečnost v následujícím roce.  
 
Požadavky na změnu četnosti svozů nebo velikosti sběrné nádoby můžete nahlásit v úředních hodinách na obecním 
úřadě nejpozději do 15. prosince 2021 osobně nebo telefonicky na tel. č.: 482 728 180 nebo 602 153 537. Úřední 
hodiny: pondělí 8 – 11 a 13 – 16 středa 8 – 11 a 13 – 15. 
Na později nahlášené změny nebude brán zřetel !!!! 
 
Občané, kteří používají na likvidaci odpadu sběrné pytle, budou mít povinnost odebrat na nemovitost 4 pytle na rok 
za cenu Kč 336,-. Další pytle v neomezeném množství si mohou dokoupit na obecním úřadě.  
 
Záleží na vás, zda zůstanete u stávající velikosti nádoby a stávající četnosti svozu. Jak zjistíte z tabulky, kdo bude 
třídit, bude mít méně komunálního odpadu a bude také méně platit.  
Je to odpad z VAŠÍ  domácnosti a je jen na vás, jak se k tomu postavíte. 
 
 
 



 
 

 

Poplatek za odvoz a odstranění odpadů rok 2022:    
velikost popelnice 1x týdně kombinovaný 1x 14 dnů   
60 l  2.184,-- 1.638, -- 1.092,--  
80 l  2.912,-- 2.184, -- 1.456,--  
120 l  4.368,-- 3.276,-- 2.184,--  
240 l  8.736,-- 6.552,-- 4.368,--  
 
Zdravotní linka 
Pojede v tomto roce naposledy ve středu 15 prosince v 7:15 z Kobyl.   
Potom až ve středu 5. ledna 2022.    
 
Ordinace MUDr. Trněného 
bude ve dnech 9. a 10. prosince UZAVŘENA. 
Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna 
 
Ordinační doba v závěru roku: 
27. 12.  7:30 – 11:00   29. 12.    7:30 – 10:30 
28. 12.  7:30 – 11:00   30. 12.  13:00 – 15:30  
31. 12.  dovolená 
 
Okénko do školy 
Jsme rádi, alespoň tedy my učitelé, že je nám zatím dopřáno trávit adventní čas společně s dětmi ve škole.              
V některých třídách již zavládla díky adventní výzdobě předvánoční atmosféra, podobně jako u vstupu do školy 
nebo vedle školy rozsvícením žároviček na jehličnanu. Také ranní cesty do školy jsou v této době méně nudné, 
protože během rozednívání můžeme ještě pozorovat zářící venkovní výzdobu v zahrádkách a v oknech domků. 
Naši žáci se během výtvarné výchovy a pracovních činností soustředí především na výrobu vánočních dekorací pro 
školu i domov. Původně plánovaný vánoční jarmark se bohužel s ohledem na současnou epidemiologickou situaci 
neuskuteční, přesto se žáčci 1. stupně intenzivně věnují výrobě vánočních dárečků, a to zejména ve školní družině 
pod vedením paní vychovatelky Jitky Plotové.  
Dne 9. listopadu, v rámci tzv. Projektových dnů ve škole, se žáci 6. a 7. ročníku seznámili se zásadami první 
pomoci. Velké poděkování patří lektorkám paní Haně Jiránkové a její mamince, paní Lence Vítové. Prezentace 
měla nejenom teoretickou, ale i praktickou část, v níž si žáci vyzkoušeli ošetřování různých úrazů u hodnověrně 
namaskovaných figurantů. 
Následující den se pan učitel Dominik Rubáš vydal s žáky 9. ročníku na již tradiční terénní výuku za poutavou 
geologií do Klokočských skal. Průvodcem jim byl nejlepší znalec této oblasti – ochránce přírody, geolog                 
a geoprůvodce UNESCO geoparku Český ráj, Honza Had Mertlík. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací 
o geologickém a geomorfologickém vývoji Českého ráje, ale také o místní flóře. Měli možnost si prolézt přibližně 
10 pískovcových jeskyní, místy ve tvaru plazivek.  
Jelikož si uvědomujeme, že koronavirus stále obchází kolem školy, i třídní schůzky rodičů proběhly dne 18. 
listopadu na obou stupních online formou. Mimo jiné se jednalo také o organizaci lyžařských výcviků. Na 2. stupni 
je jeho uskutečnění velice nejisté a zatím otevřené, avšak na 1. stupni je již předběžně naplánován na dny 31. ledna 
až 3. února 2022. Každé ráno by žáci odjížděli od školy do Bedřichova a vraceli se zpět na oběd. Z 1. a 2. ročníku 
se překvapivě přihlásily všechny děti. Přejme jim, ať jim vyjde výcvik i počasí. 
Vzhledem k tomu, že naši žáci nemusí být ohroženi pouze živými viry, ale daleko více také nebezpečným 
chováním různých individuí skrze digitální technologie, zajistili jsme na 25. listopadu pro žáky obou stupňů školy 
preventivní program Kyberšikana. Reálnými příběhy ze života, doplněnými ukázkami z internetu, děti uchvacoval 
pan Zdeněk Zaoral. Rozhodně nemůžeme předpokládat, že se některých dětí tento problém vůbec netýká, ale stále 
věřme, že venkovské prostředí je alespoň trochu dokáže odpoutat od mobilů a počítačů a nabídne jim i jiné vyžití.  
Když nedávno začaly padat první sněhové vločky, projevila se u dětí neskrývaná radost. Vzpomněla jsem si na své 
dětství a uvědomila si, že se děti stále ještě dokáží radovat z podobných věcí jako my zamlada.  
Přeji vám všem klidné a pohodové období adventu, krásné Vánoce a v novém roce hlavně zdraví a rozumný přístup 
k životu.                                                                    

Jaroslava Šlechtová 
 
Připavujeme na leden : 
valná hromada SDH Havlovice – 8. ledna 
valná hromada SDH Kobyly – 15. ledna 
šipkový turnaj – 29. ledna 
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KOBYLÁČEK     PROSINEC  2021  
 

Tak tu opět máme poslední měsíc roku. Rekapitulovat tento rok je ještě předčasné, 
co nám předvede prosinec se teprve uvidí. Nechci Vás obtěžovat současnou 
covidovou situací, stačí co nám přinášejí každý den sdělovací prostředky. Je na 
každém z nás, jak se budeme chovat v případě karantény! nebo jaký kdo má postoj 
k očkování. 
 První svíce letošního adventního věnce už byla zapálena, na náměstích i návsích se 
rozsvítily vánoční stromy. Jsou vyzdobeny celé ulice, domy i jejich okolí se 
rozzářily barevnými světélky. Přijde Barbora, navštíví nás Mikuláš, anděl a řetězy 
zarachotí čerti. Ale ten nejočekávanější je samozřejmě Ježíšek s plno dárky. Co 
může být hezčího, než rozzářená očka dětí. Tento pocit radosti a štěstí je 
k nezaplacení. Snažíme se, aby naše domovy provonělo napečené cukroví, jehličí 

vánočního stromku, aby ten dětmi dlouho očekávaný Štědrý večer byl ten nejhezčí, nejkouzelnější                           
a nezapomenutelný. 
 Přeji Vám jménem zastupitelstva obce i jménem svým, abyste vánoční svátky prožili v klidu, v kruhu svých 
nejbližších a do nového roku 2022 Vám přeji pevné zdraví, lásku a spokojenost. Vše nejlepší do nového roku. 

Jaroslav Červa, starosta    
Naši jubilanti   
55 let – Milan Eichler 
50 let – Radmila Vejrová 
35 let – Lucie Nedvědová 
30 let – Lucie Mohelská 
30 let – Marek Kozák  
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 13. prosince od 17 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Kobylech.    
 
Obecní úřad bude ve dnech 22 . 12. – 3. 1.  uzavřen z důvodu čerpání dovolené.    
Platby v hotovosti budou přijímány do 16. prosince!!! 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 15. prosince.    
 
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
ZMĚNY ve svozu komunálního odpadu a jeho zpoplatnění od 1. 1. 2022 
Z důvodu nové odpadové legislativy zpracoval obecní úřad novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za odkládání komunálního odpadu, která vejde v platnost od 1. ledna 2022.  
Do letošního roku byla cena za odvoz odpadů stanovena podle ceníku svozové firmy. Podle nové vyhlášky bude 
poplatek stanoven podle kapacity popelnice, četnosti svozů a sazby za 1 litr odpadu. Minimální objem byl stanoven 
40 l odpadu na nemovitost a měsíc. Cena byla v naší obci stanovena 0,70 Kč/litr. Zda je to málo nebo moc ukáže až 
skutečnost v následujícím roce.  
 
Požadavky na změnu četnosti svozů nebo velikosti sběrné nádoby můžete nahlásit v úředních hodinách na obecním 
úřadě nejpozději do 15. prosince 2021 osobně nebo telefonicky na tel. č.: 482 728 180 nebo 602 153 537. Úřední 
hodiny: pondělí 8 – 11 a 13 – 16 středa 8 – 11 a 13 – 15. 
Na později nahlášené změny nebude brán zřetel !!!! 
 
Občané, kteří používají na likvidaci odpadu sběrné pytle, budou mít povinnost odebrat na nemovitost 4 pytle na rok 
za cenu Kč 336,-. Další pytle v neomezeném množství si mohou dokoupit na obecním úřadě.  
 
Záleží na vás, zda zůstanete u stávající velikosti nádoby a stávající četnosti svozu. Jak zjistíte z tabulky, kdo bude 
třídit, bude mít méně komunálního odpadu a bude také méně platit.  
Je to odpad z VAŠÍ  domácnosti a je jen na vás, jak se k tomu postavíte. 
 
 
 



 
 

 

Poplatek za odvoz a odstranění odpadů rok 2022:    
velikost popelnice 1x týdně kombinovaný 1x 14 dnů   
60 l  2.184,-- 1.638, -- 1.092,--  
80 l  2.912,-- 2.184, -- 1.456,--  
120 l  4.368,-- 3.276,-- 2.184,--  
240 l  8.736,-- 6.552,-- 4.368,--  
 
Zdravotní linka 
Pojede v tomto roce naposledy ve středu 15 prosince v 7:15 z Kobyl.   
Potom až ve středu 5. ledna 2022.    
 
Ordinace MUDr. Trněného 
bude ve dnech 9. a 10. prosince UZAVŘENA. 
Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna 
 
Ordinační doba v závěru roku: 
27. 12.  7:30 – 11:00   29. 12.    7:30 – 10:30 
28. 12.  7:30 – 11:00   30. 12.  13:00 – 15:30  
31. 12.  dovolená 
 
Okénko do školy 
Jsme rádi, alespoň tedy my učitelé, že je nám zatím dopřáno trávit adventní čas společně s dětmi ve škole.              
V některých třídách již zavládla díky adventní výzdobě předvánoční atmosféra, podobně jako u vstupu do školy 
nebo vedle školy rozsvícením žároviček na jehličnanu. Také ranní cesty do školy jsou v této době méně nudné, 
protože během rozednívání můžeme ještě pozorovat zářící venkovní výzdobu v zahrádkách a v oknech domků. 
Naši žáci se během výtvarné výchovy a pracovních činností soustředí především na výrobu vánočních dekorací pro 
školu i domov. Původně plánovaný vánoční jarmark se bohužel s ohledem na současnou epidemiologickou situaci 
neuskuteční, přesto se žáčci 1. stupně intenzivně věnují výrobě vánočních dárečků, a to zejména ve školní družině 
pod vedením paní vychovatelky Jitky Plotové.  
Dne 9. listopadu, v rámci tzv. Projektových dnů ve škole, se žáci 6. a 7. ročníku seznámili se zásadami první 
pomoci. Velké poděkování patří lektorkám paní Haně Jiránkové a její mamince, paní Lence Vítové. Prezentace 
měla nejenom teoretickou, ale i praktickou část, v níž si žáci vyzkoušeli ošetřování různých úrazů u hodnověrně 
namaskovaných figurantů. 
Následující den se pan učitel Dominik Rubáš vydal s žáky 9. ročníku na již tradiční terénní výuku za poutavou 
geologií do Klokočských skal. Průvodcem jim byl nejlepší znalec této oblasti – ochránce přírody, geolog                 
a geoprůvodce UNESCO geoparku Český ráj, Honza Had Mertlík. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací 
o geologickém a geomorfologickém vývoji Českého ráje, ale také o místní flóře. Měli možnost si prolézt přibližně 
10 pískovcových jeskyní, místy ve tvaru plazivek.  
Jelikož si uvědomujeme, že koronavirus stále obchází kolem školy, i třídní schůzky rodičů proběhly dne 18. 
listopadu na obou stupních online formou. Mimo jiné se jednalo také o organizaci lyžařských výcviků. Na 2. stupni 
je jeho uskutečnění velice nejisté a zatím otevřené, avšak na 1. stupni je již předběžně naplánován na dny 31. ledna 
až 3. února 2022. Každé ráno by žáci odjížděli od školy do Bedřichova a vraceli se zpět na oběd. Z 1. a 2. ročníku 
se překvapivě přihlásily všechny děti. Přejme jim, ať jim vyjde výcvik i počasí. 
Vzhledem k tomu, že naši žáci nemusí být ohroženi pouze živými viry, ale daleko více také nebezpečným 
chováním různých individuí skrze digitální technologie, zajistili jsme na 25. listopadu pro žáky obou stupňů školy 
preventivní program Kyberšikana. Reálnými příběhy ze života, doplněnými ukázkami z internetu, děti uchvacoval 
pan Zdeněk Zaoral. Rozhodně nemůžeme předpokládat, že se některých dětí tento problém vůbec netýká, ale stále 
věřme, že venkovské prostředí je alespoň trochu dokáže odpoutat od mobilů a počítačů a nabídne jim i jiné vyžití.  
Když nedávno začaly padat první sněhové vločky, projevila se u dětí neskrývaná radost. Vzpomněla jsem si na své 
dětství a uvědomila si, že se děti stále ještě dokáží radovat z podobných věcí jako my zamlada.  
Přeji vám všem klidné a pohodové období adventu, krásné Vánoce a v novém roce hlavně zdraví a rozumný přístup 
k životu.                                                                    

Jaroslava Šlechtová 
 
Připavujeme na leden : 
valná hromada SDH Havlovice – 8. ledna 
valná hromada SDH Kobyly – 15. ledna 
šipkový turnaj – 29. ledna 
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KOBYLÁČEK     PROSINEC  2021  
 

Tak tu opět máme poslední měsíc roku. Rekapitulovat tento rok je ještě předčasné, 
co nám předvede prosinec se teprve uvidí. Nechci Vás obtěžovat současnou 
covidovou situací, stačí co nám přinášejí každý den sdělovací prostředky. Je na 
každém z nás, jak se budeme chovat v případě karantény! nebo jaký kdo má postoj 
k očkování. 
 První svíce letošního adventního věnce už byla zapálena, na náměstích i návsích se 
rozsvítily vánoční stromy. Jsou vyzdobeny celé ulice, domy i jejich okolí se 
rozzářily barevnými světélky. Přijde Barbora, navštíví nás Mikuláš, anděl a řetězy 
zarachotí čerti. Ale ten nejočekávanější je samozřejmě Ježíšek s plno dárky. Co 
může být hezčího, než rozzářená očka dětí. Tento pocit radosti a štěstí je 
k nezaplacení. Snažíme se, aby naše domovy provonělo napečené cukroví, jehličí 

vánočního stromku, aby ten dětmi dlouho očekávaný Štědrý večer byl ten nejhezčí, nejkouzelnější                           
a nezapomenutelný. 
 Přeji Vám jménem zastupitelstva obce i jménem svým, abyste vánoční svátky prožili v klidu, v kruhu svých 
nejbližších a do nového roku 2022 Vám přeji pevné zdraví, lásku a spokojenost. Vše nejlepší do nového roku. 

Jaroslav Červa, starosta    
Naši jubilanti   
55 let – Milan Eichler 
50 let – Radmila Vejrová 
35 let – Lucie Nedvědová 
30 let – Lucie Mohelská 
30 let – Marek Kozák  
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 13. prosince od 17 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Kobylech.    
 
Obecní úřad bude ve dnech 22 . 12. – 3. 1.  uzavřen z důvodu čerpání dovolené.    
Platby v hotovosti budou přijímány do 16. prosince!!! 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 15. prosince.    
 
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
ZMĚNY ve svozu komunálního odpadu a jeho zpoplatnění od 1. 1. 2022 
Z důvodu nové odpadové legislativy zpracoval obecní úřad novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za odkládání komunálního odpadu, která vejde v platnost od 1. ledna 2022.  
Do letošního roku byla cena za odvoz odpadů stanovena podle ceníku svozové firmy. Podle nové vyhlášky bude 
poplatek stanoven podle kapacity popelnice, četnosti svozů a sazby za 1 litr odpadu. Minimální objem byl stanoven 
40 l odpadu na nemovitost a měsíc. Cena byla v naší obci stanovena 0,70 Kč/litr. Zda je to málo nebo moc ukáže až 
skutečnost v následujícím roce.  
 
Požadavky na změnu četnosti svozů nebo velikosti sběrné nádoby můžete nahlásit v úředních hodinách na obecním 
úřadě nejpozději do 15. prosince 2021 osobně nebo telefonicky na tel. č.: 482 728 180 nebo 602 153 537. Úřední 
hodiny: pondělí 8 – 11 a 13 – 16 středa 8 – 11 a 13 – 15. 
Na později nahlášené změny nebude brán zřetel !!!! 
 
Občané, kteří používají na likvidaci odpadu sběrné pytle, budou mít povinnost odebrat na nemovitost 4 pytle na rok 
za cenu Kč 336,-. Další pytle v neomezeném množství si mohou dokoupit na obecním úřadě.  
 
Záleží na vás, zda zůstanete u stávající velikosti nádoby a stávající četnosti svozu. Jak zjistíte z tabulky, kdo bude 
třídit, bude mít méně komunálního odpadu a bude také méně platit.  
Je to odpad z VAŠÍ  domácnosti a je jen na vás, jak se k tomu postavíte. 
 
 
 



 
 

 

Poplatek za odvoz a odstranění odpadů rok 2022:    
velikost popelnice 1x týdně kombinovaný 1x 14 dnů   
60 l  2.184,-- 1.638, -- 1.092,--  
80 l  2.912,-- 2.184, -- 1.456,--  
120 l  4.368,-- 3.276,-- 2.184,--  
240 l  8.736,-- 6.552,-- 4.368,--  
 
Zdravotní linka 
Pojede v tomto roce naposledy ve středu 15 prosince v 7:15 z Kobyl.   
Potom až ve středu 5. ledna 2022.    
 
Ordinace MUDr. Trněného 
bude ve dnech 9. a 10. prosince UZAVŘENA. 
Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna 
 
Ordinační doba v závěru roku: 
27. 12.  7:30 – 11:00   29. 12.    7:30 – 10:30 
28. 12.  7:30 – 11:00   30. 12.  13:00 – 15:30  
31. 12.  dovolená 
 
Okénko do školy 
Jsme rádi, alespoň tedy my učitelé, že je nám zatím dopřáno trávit adventní čas společně s dětmi ve škole.              
V některých třídách již zavládla díky adventní výzdobě předvánoční atmosféra, podobně jako u vstupu do školy 
nebo vedle školy rozsvícením žároviček na jehličnanu. Také ranní cesty do školy jsou v této době méně nudné, 
protože během rozednívání můžeme ještě pozorovat zářící venkovní výzdobu v zahrádkách a v oknech domků. 
Naši žáci se během výtvarné výchovy a pracovních činností soustředí především na výrobu vánočních dekorací pro 
školu i domov. Původně plánovaný vánoční jarmark se bohužel s ohledem na současnou epidemiologickou situaci 
neuskuteční, přesto se žáčci 1. stupně intenzivně věnují výrobě vánočních dárečků, a to zejména ve školní družině 
pod vedením paní vychovatelky Jitky Plotové.  
Dne 9. listopadu, v rámci tzv. Projektových dnů ve škole, se žáci 6. a 7. ročníku seznámili se zásadami první 
pomoci. Velké poděkování patří lektorkám paní Haně Jiránkové a její mamince, paní Lence Vítové. Prezentace 
měla nejenom teoretickou, ale i praktickou část, v níž si žáci vyzkoušeli ošetřování různých úrazů u hodnověrně 
namaskovaných figurantů. 
Následující den se pan učitel Dominik Rubáš vydal s žáky 9. ročníku na již tradiční terénní výuku za poutavou 
geologií do Klokočských skal. Průvodcem jim byl nejlepší znalec této oblasti – ochránce přírody, geolog                 
a geoprůvodce UNESCO geoparku Český ráj, Honza Had Mertlík. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací 
o geologickém a geomorfologickém vývoji Českého ráje, ale také o místní flóře. Měli možnost si prolézt přibližně 
10 pískovcových jeskyní, místy ve tvaru plazivek.  
Jelikož si uvědomujeme, že koronavirus stále obchází kolem školy, i třídní schůzky rodičů proběhly dne 18. 
listopadu na obou stupních online formou. Mimo jiné se jednalo také o organizaci lyžařských výcviků. Na 2. stupni 
je jeho uskutečnění velice nejisté a zatím otevřené, avšak na 1. stupni je již předběžně naplánován na dny 31. ledna 
až 3. února 2022. Každé ráno by žáci odjížděli od školy do Bedřichova a vraceli se zpět na oběd. Z 1. a 2. ročníku 
se překvapivě přihlásily všechny děti. Přejme jim, ať jim vyjde výcvik i počasí. 
Vzhledem k tomu, že naši žáci nemusí být ohroženi pouze živými viry, ale daleko více také nebezpečným 
chováním různých individuí skrze digitální technologie, zajistili jsme na 25. listopadu pro žáky obou stupňů školy 
preventivní program Kyberšikana. Reálnými příběhy ze života, doplněnými ukázkami z internetu, děti uchvacoval 
pan Zdeněk Zaoral. Rozhodně nemůžeme předpokládat, že se některých dětí tento problém vůbec netýká, ale stále 
věřme, že venkovské prostředí je alespoň trochu dokáže odpoutat od mobilů a počítačů a nabídne jim i jiné vyžití.  
Když nedávno začaly padat první sněhové vločky, projevila se u dětí neskrývaná radost. Vzpomněla jsem si na své 
dětství a uvědomila si, že se děti stále ještě dokáží radovat z podobných věcí jako my zamlada.  
Přeji vám všem klidné a pohodové období adventu, krásné Vánoce a v novém roce hlavně zdraví a rozumný přístup 
k životu.                                                                    

Jaroslava Šlechtová 
 
Připavujeme na leden : 
valná hromada SDH Havlovice – 8. ledna 
valná hromada SDH Kobyly – 15. ledna 
šipkový turnaj – 29. ledna 
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KOBYLÁČEK     PROSINEC  2021  
 

Tak tu opět máme poslední měsíc roku. Rekapitulovat tento rok je ještě předčasné, 
co nám předvede prosinec se teprve uvidí. Nechci Vás obtěžovat současnou 
covidovou situací, stačí co nám přinášejí každý den sdělovací prostředky. Je na 
každém z nás, jak se budeme chovat v případě karantény! nebo jaký kdo má postoj 
k očkování. 
 První svíce letošního adventního věnce už byla zapálena, na náměstích i návsích se 
rozsvítily vánoční stromy. Jsou vyzdobeny celé ulice, domy i jejich okolí se 
rozzářily barevnými světélky. Přijde Barbora, navštíví nás Mikuláš, anděl a řetězy 
zarachotí čerti. Ale ten nejočekávanější je samozřejmě Ježíšek s plno dárky. Co 
může být hezčího, než rozzářená očka dětí. Tento pocit radosti a štěstí je 
k nezaplacení. Snažíme se, aby naše domovy provonělo napečené cukroví, jehličí 

vánočního stromku, aby ten dětmi dlouho očekávaný Štědrý večer byl ten nejhezčí, nejkouzelnější                           
a nezapomenutelný. 
 Přeji Vám jménem zastupitelstva obce i jménem svým, abyste vánoční svátky prožili v klidu, v kruhu svých 
nejbližších a do nového roku 2022 Vám přeji pevné zdraví, lásku a spokojenost. Vše nejlepší do nového roku. 

Jaroslav Červa, starosta    
Naši jubilanti   
55 let – Milan Eichler 
50 let – Radmila Vejrová 
35 let – Lucie Nedvědová 
30 let – Lucie Mohelská 
30 let – Marek Kozák  
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 13. prosince od 17 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Kobylech.    
 
Obecní úřad bude ve dnech 22 . 12. – 3. 1.  uzavřen z důvodu čerpání dovolené.    
Platby v hotovosti budou přijímány do 16. prosince!!! 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 15. prosince.    
 
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
ZMĚNY ve svozu komunálního odpadu a jeho zpoplatnění od 1. 1. 2022 
Z důvodu nové odpadové legislativy zpracoval obecní úřad novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za odkládání komunálního odpadu, která vejde v platnost od 1. ledna 2022.  
Do letošního roku byla cena za odvoz odpadů stanovena podle ceníku svozové firmy. Podle nové vyhlášky bude 
poplatek stanoven podle kapacity popelnice, četnosti svozů a sazby za 1 litr odpadu. Minimální objem byl stanoven 
40 l odpadu na nemovitost a měsíc. Cena byla v naší obci stanovena 0,70 Kč/litr. Zda je to málo nebo moc ukáže až 
skutečnost v následujícím roce.  
 
Požadavky na změnu četnosti svozů nebo velikosti sběrné nádoby můžete nahlásit v úředních hodinách na obecním 
úřadě nejpozději do 15. prosince 2021 osobně nebo telefonicky na tel. č.: 482 728 180 nebo 602 153 537. Úřední 
hodiny: pondělí 8 – 11 a 13 – 16 středa 8 – 11 a 13 – 15. 
Na později nahlášené změny nebude brán zřetel !!!! 
 
Občané, kteří používají na likvidaci odpadu sběrné pytle, budou mít povinnost odebrat na nemovitost 4 pytle na rok 
za cenu Kč 336,-. Další pytle v neomezeném množství si mohou dokoupit na obecním úřadě.  
 
Záleží na vás, zda zůstanete u stávající velikosti nádoby a stávající četnosti svozu. Jak zjistíte z tabulky, kdo bude 
třídit, bude mít méně komunálního odpadu a bude také méně platit.  
Je to odpad z VAŠÍ  domácnosti a je jen na vás, jak se k tomu postavíte. 
 
 
 



 
 

 

Poplatek za odvoz a odstranění odpadů rok 2022:    
velikost popelnice 1x týdně kombinovaný 1x 14 dnů   
60 l  2.184,-- 1.638, -- 1.092,--  
80 l  2.912,-- 2.184, -- 1.456,--  
120 l  4.368,-- 3.276,-- 2.184,--  
240 l  8.736,-- 6.552,-- 4.368,--  
 
Zdravotní linka 
Pojede v tomto roce naposledy ve středu 15 prosince v 7:15 z Kobyl.   
Potom až ve středu 5. ledna 2022.    
 
Ordinace MUDr. Trněného 
bude ve dnech 9. a 10. prosince UZAVŘENA. 
Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna 
 
Ordinační doba v závěru roku: 
27. 12.  7:30 – 11:00   29. 12.    7:30 – 10:30 
28. 12.  7:30 – 11:00   30. 12.  13:00 – 15:30  
31. 12.  dovolená 
 
Okénko do školy 
Jsme rádi, alespoň tedy my učitelé, že je nám zatím dopřáno trávit adventní čas společně s dětmi ve škole.              
V některých třídách již zavládla díky adventní výzdobě předvánoční atmosféra, podobně jako u vstupu do školy 
nebo vedle školy rozsvícením žároviček na jehličnanu. Také ranní cesty do školy jsou v této době méně nudné, 
protože během rozednívání můžeme ještě pozorovat zářící venkovní výzdobu v zahrádkách a v oknech domků. 
Naši žáci se během výtvarné výchovy a pracovních činností soustředí především na výrobu vánočních dekorací pro 
školu i domov. Původně plánovaný vánoční jarmark se bohužel s ohledem na současnou epidemiologickou situaci 
neuskuteční, přesto se žáčci 1. stupně intenzivně věnují výrobě vánočních dárečků, a to zejména ve školní družině 
pod vedením paní vychovatelky Jitky Plotové.  
Dne 9. listopadu, v rámci tzv. Projektových dnů ve škole, se žáci 6. a 7. ročníku seznámili se zásadami první 
pomoci. Velké poděkování patří lektorkám paní Haně Jiránkové a její mamince, paní Lence Vítové. Prezentace 
měla nejenom teoretickou, ale i praktickou část, v níž si žáci vyzkoušeli ošetřování různých úrazů u hodnověrně 
namaskovaných figurantů. 
Následující den se pan učitel Dominik Rubáš vydal s žáky 9. ročníku na již tradiční terénní výuku za poutavou 
geologií do Klokočských skal. Průvodcem jim byl nejlepší znalec této oblasti – ochránce přírody, geolog                 
a geoprůvodce UNESCO geoparku Český ráj, Honza Had Mertlík. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací 
o geologickém a geomorfologickém vývoji Českého ráje, ale také o místní flóře. Měli možnost si prolézt přibližně 
10 pískovcových jeskyní, místy ve tvaru plazivek.  
Jelikož si uvědomujeme, že koronavirus stále obchází kolem školy, i třídní schůzky rodičů proběhly dne 18. 
listopadu na obou stupních online formou. Mimo jiné se jednalo také o organizaci lyžařských výcviků. Na 2. stupni 
je jeho uskutečnění velice nejisté a zatím otevřené, avšak na 1. stupni je již předběžně naplánován na dny 31. ledna 
až 3. února 2022. Každé ráno by žáci odjížděli od školy do Bedřichova a vraceli se zpět na oběd. Z 1. a 2. ročníku 
se překvapivě přihlásily všechny děti. Přejme jim, ať jim vyjde výcvik i počasí. 
Vzhledem k tomu, že naši žáci nemusí být ohroženi pouze živými viry, ale daleko více také nebezpečným 
chováním různých individuí skrze digitální technologie, zajistili jsme na 25. listopadu pro žáky obou stupňů školy 
preventivní program Kyberšikana. Reálnými příběhy ze života, doplněnými ukázkami z internetu, děti uchvacoval 
pan Zdeněk Zaoral. Rozhodně nemůžeme předpokládat, že se některých dětí tento problém vůbec netýká, ale stále 
věřme, že venkovské prostředí je alespoň trochu dokáže odpoutat od mobilů a počítačů a nabídne jim i jiné vyžití.  
Když nedávno začaly padat první sněhové vločky, projevila se u dětí neskrývaná radost. Vzpomněla jsem si na své 
dětství a uvědomila si, že se děti stále ještě dokáží radovat z podobných věcí jako my zamlada.  
Přeji vám všem klidné a pohodové období adventu, krásné Vánoce a v novém roce hlavně zdraví a rozumný přístup 
k životu.                                                                    

Jaroslava Šlechtová 
 
Připavujeme na leden : 
valná hromada SDH Havlovice – 8. ledna 
valná hromada SDH Kobyly – 15. ledna 
šipkový turnaj – 29. ledna 
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KOBYLÁČEK     PROSINEC  2021  
 

Tak tu opět máme poslední měsíc roku. Rekapitulovat tento rok je ještě předčasné, 
co nám předvede prosinec se teprve uvidí. Nechci Vás obtěžovat současnou 
covidovou situací, stačí co nám přinášejí každý den sdělovací prostředky. Je na 
každém z nás, jak se budeme chovat v případě karantény! nebo jaký kdo má postoj 
k očkování. 
 První svíce letošního adventního věnce už byla zapálena, na náměstích i návsích se 
rozsvítily vánoční stromy. Jsou vyzdobeny celé ulice, domy i jejich okolí se 
rozzářily barevnými světélky. Přijde Barbora, navštíví nás Mikuláš, anděl a řetězy 
zarachotí čerti. Ale ten nejočekávanější je samozřejmě Ježíšek s plno dárky. Co 
může být hezčího, než rozzářená očka dětí. Tento pocit radosti a štěstí je 
k nezaplacení. Snažíme se, aby naše domovy provonělo napečené cukroví, jehličí 

vánočního stromku, aby ten dětmi dlouho očekávaný Štědrý večer byl ten nejhezčí, nejkouzelnější                           
a nezapomenutelný. 
 Přeji Vám jménem zastupitelstva obce i jménem svým, abyste vánoční svátky prožili v klidu, v kruhu svých 
nejbližších a do nového roku 2022 Vám přeji pevné zdraví, lásku a spokojenost. Vše nejlepší do nového roku. 

Jaroslav Červa, starosta    
Naši jubilanti   
55 let – Milan Eichler 
50 let – Radmila Vejrová 
35 let – Lucie Nedvědová 
30 let – Lucie Mohelská 
30 let – Marek Kozák  
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 13. prosince od 17 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Kobylech.    
 
Obecní úřad bude ve dnech 22 . 12. – 3. 1.  uzavřen z důvodu čerpání dovolené.    
Platby v hotovosti budou přijímány do 16. prosince!!! 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 15. prosince.    
 
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
ZMĚNY ve svozu komunálního odpadu a jeho zpoplatnění od 1. 1. 2022 
Z důvodu nové odpadové legislativy zpracoval obecní úřad novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za odkládání komunálního odpadu, která vejde v platnost od 1. ledna 2022.  
Do letošního roku byla cena za odvoz odpadů stanovena podle ceníku svozové firmy. Podle nové vyhlášky bude 
poplatek stanoven podle kapacity popelnice, četnosti svozů a sazby za 1 litr odpadu. Minimální objem byl stanoven 
40 l odpadu na nemovitost a měsíc. Cena byla v naší obci stanovena 0,70 Kč/litr. Zda je to málo nebo moc ukáže až 
skutečnost v následujícím roce.  
 
Požadavky na změnu četnosti svozů nebo velikosti sběrné nádoby můžete nahlásit v úředních hodinách na obecním 
úřadě nejpozději do 15. prosince 2021 osobně nebo telefonicky na tel. č.: 482 728 180 nebo 602 153 537. Úřední 
hodiny: pondělí 8 – 11 a 13 – 16 středa 8 – 11 a 13 – 15. 
Na později nahlášené změny nebude brán zřetel !!!! 
 
Občané, kteří používají na likvidaci odpadu sběrné pytle, budou mít povinnost odebrat na nemovitost 4 pytle na rok 
za cenu Kč 336,-. Další pytle v neomezeném množství si mohou dokoupit na obecním úřadě.  
 
Záleží na vás, zda zůstanete u stávající velikosti nádoby a stávající četnosti svozu. Jak zjistíte z tabulky, kdo bude 
třídit, bude mít méně komunálního odpadu a bude také méně platit.  
Je to odpad z VAŠÍ  domácnosti a je jen na vás, jak se k tomu postavíte. 
 
 
 



 
 

 

Poplatek za odvoz a odstranění odpadů rok 2022:    
velikost popelnice 1x týdně kombinovaný 1x 14 dnů   
60 l  2.184,-- 1.638, -- 1.092,--  
80 l  2.912,-- 2.184, -- 1.456,--  
120 l  4.368,-- 3.276,-- 2.184,--  
240 l  8.736,-- 6.552,-- 4.368,--  
 
Zdravotní linka 
Pojede v tomto roce naposledy ve středu 15 prosince v 7:15 z Kobyl.   
Potom až ve středu 5. ledna 2022.    
 
Ordinace MUDr. Trněného 
bude ve dnech 9. a 10. prosince UZAVŘENA. 
Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna 
 
Ordinační doba v závěru roku: 
27. 12.  7:30 – 11:00   29. 12.    7:30 – 10:30 
28. 12.  7:30 – 11:00   30. 12.  13:00 – 15:30  
31. 12.  dovolená 
 
Okénko do školy 
Jsme rádi, alespoň tedy my učitelé, že je nám zatím dopřáno trávit adventní čas společně s dětmi ve škole.              
V některých třídách již zavládla díky adventní výzdobě předvánoční atmosféra, podobně jako u vstupu do školy 
nebo vedle školy rozsvícením žároviček na jehličnanu. Také ranní cesty do školy jsou v této době méně nudné, 
protože během rozednívání můžeme ještě pozorovat zářící venkovní výzdobu v zahrádkách a v oknech domků. 
Naši žáci se během výtvarné výchovy a pracovních činností soustředí především na výrobu vánočních dekorací pro 
školu i domov. Původně plánovaný vánoční jarmark se bohužel s ohledem na současnou epidemiologickou situaci 
neuskuteční, přesto se žáčci 1. stupně intenzivně věnují výrobě vánočních dárečků, a to zejména ve školní družině 
pod vedením paní vychovatelky Jitky Plotové.  
Dne 9. listopadu, v rámci tzv. Projektových dnů ve škole, se žáci 6. a 7. ročníku seznámili se zásadami první 
pomoci. Velké poděkování patří lektorkám paní Haně Jiránkové a její mamince, paní Lence Vítové. Prezentace 
měla nejenom teoretickou, ale i praktickou část, v níž si žáci vyzkoušeli ošetřování různých úrazů u hodnověrně 
namaskovaných figurantů. 
Následující den se pan učitel Dominik Rubáš vydal s žáky 9. ročníku na již tradiční terénní výuku za poutavou 
geologií do Klokočských skal. Průvodcem jim byl nejlepší znalec této oblasti – ochránce přírody, geolog                 
a geoprůvodce UNESCO geoparku Český ráj, Honza Had Mertlík. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací 
o geologickém a geomorfologickém vývoji Českého ráje, ale také o místní flóře. Měli možnost si prolézt přibližně 
10 pískovcových jeskyní, místy ve tvaru plazivek.  
Jelikož si uvědomujeme, že koronavirus stále obchází kolem školy, i třídní schůzky rodičů proběhly dne 18. 
listopadu na obou stupních online formou. Mimo jiné se jednalo také o organizaci lyžařských výcviků. Na 2. stupni 
je jeho uskutečnění velice nejisté a zatím otevřené, avšak na 1. stupni je již předběžně naplánován na dny 31. ledna 
až 3. února 2022. Každé ráno by žáci odjížděli od školy do Bedřichova a vraceli se zpět na oběd. Z 1. a 2. ročníku 
se překvapivě přihlásily všechny děti. Přejme jim, ať jim vyjde výcvik i počasí. 
Vzhledem k tomu, že naši žáci nemusí být ohroženi pouze živými viry, ale daleko více také nebezpečným 
chováním různých individuí skrze digitální technologie, zajistili jsme na 25. listopadu pro žáky obou stupňů školy 
preventivní program Kyberšikana. Reálnými příběhy ze života, doplněnými ukázkami z internetu, děti uchvacoval 
pan Zdeněk Zaoral. Rozhodně nemůžeme předpokládat, že se některých dětí tento problém vůbec netýká, ale stále 
věřme, že venkovské prostředí je alespoň trochu dokáže odpoutat od mobilů a počítačů a nabídne jim i jiné vyžití.  
Když nedávno začaly padat první sněhové vločky, projevila se u dětí neskrývaná radost. Vzpomněla jsem si na své 
dětství a uvědomila si, že se děti stále ještě dokáží radovat z podobných věcí jako my zamlada.  
Přeji vám všem klidné a pohodové období adventu, krásné Vánoce a v novém roce hlavně zdraví a rozumný přístup 
k životu.                                                                    

Jaroslava Šlechtová 
 
Připavujeme na leden : 
valná hromada SDH Havlovice – 8. ledna 
valná hromada SDH Kobyly – 15. ledna 
šipkový turnaj – 29. ledna 
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KOBYLÁČEK     PROSINEC  2021  
 

Tak tu opět máme poslední měsíc roku. Rekapitulovat tento rok je ještě předčasné, 
co nám předvede prosinec se teprve uvidí. Nechci Vás obtěžovat současnou 
covidovou situací, stačí co nám přinášejí každý den sdělovací prostředky. Je na 
každém z nás, jak se budeme chovat v případě karantény! nebo jaký kdo má postoj 
k očkování. 
 První svíce letošního adventního věnce už byla zapálena, na náměstích i návsích se 
rozsvítily vánoční stromy. Jsou vyzdobeny celé ulice, domy i jejich okolí se 
rozzářily barevnými světélky. Přijde Barbora, navštíví nás Mikuláš, anděl a řetězy 
zarachotí čerti. Ale ten nejočekávanější je samozřejmě Ježíšek s plno dárky. Co 
může být hezčího, než rozzářená očka dětí. Tento pocit radosti a štěstí je 
k nezaplacení. Snažíme se, aby naše domovy provonělo napečené cukroví, jehličí 

vánočního stromku, aby ten dětmi dlouho očekávaný Štědrý večer byl ten nejhezčí, nejkouzelnější                           
a nezapomenutelný. 
 Přeji Vám jménem zastupitelstva obce i jménem svým, abyste vánoční svátky prožili v klidu, v kruhu svých 
nejbližších a do nového roku 2022 Vám přeji pevné zdraví, lásku a spokojenost. Vše nejlepší do nového roku. 

Jaroslav Červa, starosta    
Naši jubilanti   
55 let – Milan Eichler 
50 let – Radmila Vejrová 
35 let – Lucie Nedvědová 
30 let – Lucie Mohelská 
30 let – Marek Kozák  
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 13. prosince od 17 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Kobylech.    
 
Obecní úřad bude ve dnech 22 . 12. – 3. 1.  uzavřen z důvodu čerpání dovolené.    
Platby v hotovosti budou přijímány do 16. prosince!!! 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 15. prosince.    
 
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
ZMĚNY ve svozu komunálního odpadu a jeho zpoplatnění od 1. 1. 2022 
Z důvodu nové odpadové legislativy zpracoval obecní úřad novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za odkládání komunálního odpadu, která vejde v platnost od 1. ledna 2022.  
Do letošního roku byla cena za odvoz odpadů stanovena podle ceníku svozové firmy. Podle nové vyhlášky bude 
poplatek stanoven podle kapacity popelnice, četnosti svozů a sazby za 1 litr odpadu. Minimální objem byl stanoven 
40 l odpadu na nemovitost a měsíc. Cena byla v naší obci stanovena 0,70 Kč/litr. Zda je to málo nebo moc ukáže až 
skutečnost v následujícím roce.  
 
Požadavky na změnu četnosti svozů nebo velikosti sběrné nádoby můžete nahlásit v úředních hodinách na obecním 
úřadě nejpozději do 15. prosince 2021 osobně nebo telefonicky na tel. č.: 482 728 180 nebo 602 153 537. Úřední 
hodiny: pondělí 8 – 11 a 13 – 16 středa 8 – 11 a 13 – 15. 
Na později nahlášené změny nebude brán zřetel !!!! 
 
Občané, kteří používají na likvidaci odpadu sběrné pytle, budou mít povinnost odebrat na nemovitost 4 pytle na rok 
za cenu Kč 336,-. Další pytle v neomezeném množství si mohou dokoupit na obecním úřadě.  
 
Záleží na vás, zda zůstanete u stávající velikosti nádoby a stávající četnosti svozu. Jak zjistíte z tabulky, kdo bude 
třídit, bude mít méně komunálního odpadu a bude také méně platit.  
Je to odpad z VAŠÍ  domácnosti a je jen na vás, jak se k tomu postavíte. 
 
 
 



 
 

 

Poplatek za odvoz a odstranění odpadů rok 2022:    
velikost popelnice 1x týdně kombinovaný 1x 14 dnů   
60 l  2.184,-- 1.638, -- 1.092,--  
80 l  2.912,-- 2.184, -- 1.456,--  
120 l  4.368,-- 3.276,-- 2.184,--  
240 l  8.736,-- 6.552,-- 4.368,--  
 
Zdravotní linka 
Pojede v tomto roce naposledy ve středu 15 prosince v 7:15 z Kobyl.   
Potom až ve středu 5. ledna 2022.    
 
Ordinace MUDr. Trněného 
bude ve dnech 9. a 10. prosince UZAVŘENA. 
Sestra Vodrážková bude v ordinačních hodinách přítomna 
 
Ordinační doba v závěru roku: 
27. 12.  7:30 – 11:00   29. 12.    7:30 – 10:30 
28. 12.  7:30 – 11:00   30. 12.  13:00 – 15:30  
31. 12.  dovolená 
 
Okénko do školy 
Jsme rádi, alespoň tedy my učitelé, že je nám zatím dopřáno trávit adventní čas společně s dětmi ve škole.              
V některých třídách již zavládla díky adventní výzdobě předvánoční atmosféra, podobně jako u vstupu do školy 
nebo vedle školy rozsvícením žároviček na jehličnanu. Také ranní cesty do školy jsou v této době méně nudné, 
protože během rozednívání můžeme ještě pozorovat zářící venkovní výzdobu v zahrádkách a v oknech domků. 
Naši žáci se během výtvarné výchovy a pracovních činností soustředí především na výrobu vánočních dekorací pro 
školu i domov. Původně plánovaný vánoční jarmark se bohužel s ohledem na současnou epidemiologickou situaci 
neuskuteční, přesto se žáčci 1. stupně intenzivně věnují výrobě vánočních dárečků, a to zejména ve školní družině 
pod vedením paní vychovatelky Jitky Plotové.  
Dne 9. listopadu, v rámci tzv. Projektových dnů ve škole, se žáci 6. a 7. ročníku seznámili se zásadami první 
pomoci. Velké poděkování patří lektorkám paní Haně Jiránkové a její mamince, paní Lence Vítové. Prezentace 
měla nejenom teoretickou, ale i praktickou část, v níž si žáci vyzkoušeli ošetřování různých úrazů u hodnověrně 
namaskovaných figurantů. 
Následující den se pan učitel Dominik Rubáš vydal s žáky 9. ročníku na již tradiční terénní výuku za poutavou 
geologií do Klokočských skal. Průvodcem jim byl nejlepší znalec této oblasti – ochránce přírody, geolog                 
a geoprůvodce UNESCO geoparku Český ráj, Honza Had Mertlík. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací 
o geologickém a geomorfologickém vývoji Českého ráje, ale také o místní flóře. Měli možnost si prolézt přibližně 
10 pískovcových jeskyní, místy ve tvaru plazivek.  
Jelikož si uvědomujeme, že koronavirus stále obchází kolem školy, i třídní schůzky rodičů proběhly dne 18. 
listopadu na obou stupních online formou. Mimo jiné se jednalo také o organizaci lyžařských výcviků. Na 2. stupni 
je jeho uskutečnění velice nejisté a zatím otevřené, avšak na 1. stupni je již předběžně naplánován na dny 31. ledna 
až 3. února 2022. Každé ráno by žáci odjížděli od školy do Bedřichova a vraceli se zpět na oběd. Z 1. a 2. ročníku 
se překvapivě přihlásily všechny děti. Přejme jim, ať jim vyjde výcvik i počasí. 
Vzhledem k tomu, že naši žáci nemusí být ohroženi pouze živými viry, ale daleko více také nebezpečným 
chováním různých individuí skrze digitální technologie, zajistili jsme na 25. listopadu pro žáky obou stupňů školy 
preventivní program Kyberšikana. Reálnými příběhy ze života, doplněnými ukázkami z internetu, děti uchvacoval 
pan Zdeněk Zaoral. Rozhodně nemůžeme předpokládat, že se některých dětí tento problém vůbec netýká, ale stále 
věřme, že venkovské prostředí je alespoň trochu dokáže odpoutat od mobilů a počítačů a nabídne jim i jiné vyžití.  
Když nedávno začaly padat první sněhové vločky, projevila se u dětí neskrývaná radost. Vzpomněla jsem si na své 
dětství a uvědomila si, že se děti stále ještě dokáží radovat z podobných věcí jako my zamlada.  
Přeji vám všem klidné a pohodové období adventu, krásné Vánoce a v novém roce hlavně zdraví a rozumný přístup 
k životu.                                                                    

Jaroslava Šlechtová 
 
Připavujeme na leden : 
valná hromada SDH Havlovice – 8. ledna 
valná hromada SDH Kobyly – 15. ledna 
šipkový turnaj – 29. ledna 
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