
 
 

 

 
KOBYLÁČEK       ÚNOR  2021  
 

Jsme na začátku nejkratšího měsíce roku – února. Druhý zimní měsíc 
nastoupil svou vládu opravdu příkladně jak se na zimní měsíc sluší  a patří, 
mrazivým počasím s poctivou sněhovou přikrývkou. Tím udělal radost všem 
milovníkům zimních sportů a to zvláště dětem, kterým  v našem okrese 
začaly hned v první termínu po pololetním vysvědčení „jarní prázdniny“. 
Bohužel s různými omezeními, které nás už pomalu rok trápí. Ale buďme 
optimisty, musíme doufat, že situace se zlepší a bude líp. 

Jaroslav Červa, starosta    
 
 

Naši jubilanti   
88 let – Václav Porš 
65 let – Ivana Pecinová 
40 let – Jana Jandová 
40 let – Jana Holubová 
  
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 24. února.    
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 
 
 
 



 
 

 

Sbírka použitého ošacení  
Obecní úřad organizuje pro Diakonii Broumov sbírku použitého ošacení. Sbírá se letní a zimní oblečení (dámské, 
pánské, dětské s nepoškozenými zipy), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m2, NE 
odřezky a zbytky látek), domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) vše nepoškozené a zabalené v krabici, 
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, obuv – nepoškozená a v párech (svázaná), kabelky a batohy 
pouze nepoškozené a s funkčním zipem, drobné předměty z domácnosti, hračky (nepoškozené, kompletní)               
i plyšové, malé elektrospotřebiče (mohou být i nefunkční), hygienické potřeby, drogistické zboží, dětské potřeby 
(lahvičky, dudlíky, atd.).  
Věci odevzdávejte čisté, neroztrhané a nerozbité. Věci do sbírky noste zabalené do igelitových pytlů nebo 
krabic, aby nedošlo k jejich poškození při dopravě. Věci, které se nesbírají: ledničky, televize, počítače, matrace, 
koberce, nábytek, znečištěný a vlhký textil, knihy a časopisy.  
Sbírka se uskuteční ve dnech 1. a 3. března (pondělí 8-11, 13 – 16, středa 8-11, 13-15). Bližší informace Vám 
poskytneme na Obecním úřadě v Kobylech tel. 482 728 180 nebo Diakonie Broumov na tel. 224 317 203 nebo 
224 316 800. 
 
Okénko do školy 
V lednu jsme se konečně dočkali sněhu, který jsme tak toužebně očekávali na Vánoce, kdy jsme si připomněli 
příchod Ježíška, syna Boha, do našeho světa. Pevně věřím, že jste si svátky užili, i přes omezení ve větší míře se 
navštěvovat a neradovali jste se jen z dárků, ale zejména z příjemných chvil prožitých s vašimi blízkými, protože 
právě vánoční svátky nám dávají prostor, uvědomit si lásku boží i našich blízkých. Jen ten sníh ke správné 
atmosféře chyběl. Jak už jsem psal, naštěstí přišel v uplynulém měsíci. A to v množství, které za poslední roky 
nepamatujeme. Což je fajn. Užívají si děti i dospělí.         
A nyní už „do školy“. Jak jste sami zaznamenali, v lednu bylo umožněno vrátit se do školních lavic pouze žákům 
prvního a druhého ročníku a buďme rádi alespoň tomu. Je jasné, že klasická výuka, zejména sociální kontakt a 
kamarádi, chybí všem, ale na těch nejmenších se distanční výuka podepisuje nejvíce. Musíme jen doufat, že 
„covidové divadlo“ brzy skončí a všichni žáci se vrátí k „normální“ výuce. Ale nebuďme jen skeptičtí. Neboť 
všechno zlé je pro něco dobré. Distanční výuka odkryla vnímavým učitelům nové možnosti vzdělávání, které 
mohly žákům vyhovovat a mohou je využívat.  
Pár slov kolegyň, kterých se týkala výuka ve škole. Paní učitelka Kateřina Brzáková: „Dětem v 1. a 2. ročníku se 
zatím virus vyhýbá, měli jsme pouze dvě preventivní karantény. Takže chodily zvesela stále do školy a normálně 
fungovala i školní družina. Byly odměněny krásnými známkami a dostaly tradiční slovní hodnocení. Prvňáci už 
čtou téměř všechna písmena a počítají do 10. Chybí jim tělocvik, ale chodí ven, s družinou také bobovat. Máme 
zajednaný lyžařský výcvik v Bedřichově, na který se přihlásily úplně všechny děti z 1. třídy, ale do poslední chvíle 
nebudeme vědět, zda se akce uskuteční, což nás mrzí. A Jitka Plotová za družinu přidává: „Děti si každý den 
užívaly sněhu. Byli jsme bobovat, děti stavěly sněhuláky, každý den jsme byli na vycházce. Káťa Brzáková opět 
vypracovala slovní hodnocení - dopisy dětem. Obdivuji její sloh a dovednost vystihnout vlastnosti dětí. Hodnocení 
píše v kladném smyslu, děti chválí za to, co se jim povedlo a na nezdary se společně zaměříme a zlepšíme.... V 
tomto je nepřekonatelná. Mám i odezvu od dětí (sama to též tak vnímám), že si maminky i babičky při čtení dojatě 
pobrečí“. 
Ve čtvrtek 28. ledna se dočkali vysvědčení všichni žáci všech ročníků, tedy i těch, kterých se týkala distanční 
výuka. Většina žáků by uvítala klasickou výuku, i tak mohla distanční výuka některým vyhovovat a přinést jim 
dobré známky. Ty budou potřebovat zejména deváťáci, kteří se momentálně připravují na přijímací zkoušky. 
Přejeme jim pevné nervy při absolvování „přijímaček“ a přijetí na vysněnou školu. V současné době řešíme 
možnosti, jak při distanční výuce rodiče snadněji informovat o známkách jejich dětí. Jednou z možností je tzv. 
elektronická ŽK, kam by měli rodiče přístup a kde by viděli známkování přehledně. Po vysvědčení následovaly 
jednodenní pololetní prázdniny, na které navazují týdenní jarní prázdniny. Přejeme všem žákům, aby si je parádně 
užili a nenechali se rozmrzet zákazem provozu vleků.  
Všem vám přeji jen to dobré, stálé pevné zdraví a optimismus, který zdraví zásadně ovlivňuje. Nenechte se 
ovládnout  negativní  atmosférou,  kterou  do nás pumpují média, mějte vlastní rozum a užívejte si každý nový den.  
Požehnaný a krásný rok 2021.                 Mgr. David Rubáš 
 
V minulých dnech jsme obdrželi pás milých slov o které se s vámi chceme podělit: 
Úsměv nestojí nic a přináší mnoho. Obohacuje toho, kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo daruje. Trvá chvilku, ale 
vzpomínka na něj bývá někdy stálá. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něho obešel, nikdo není tak chudý, aby ho nemohl 
darovat. Úsměv přináší štěstí, ve starostech je oporou, je citlivým znamením přátelství. V únavě přináší odpočinek, ve 
znechucení odvahu. V zármutku je útěchou a pro každou bolest a nemoc  je přirozeným lékem. Je dobře, že si ho nelze koupit, 
půjčit, ani ukrást, protože má hodnotu okamžiku, kdy se daruje. Kdybys potkal někoho, kdo by neměl pro Tebe úsměv, obdař 
ho svým úsměvem. Nikdo nepotřebuje úsměv tak, jako ten, kdo ho nemá pro druhé. 
Přejeme vám, aby tato zázračná medicína nikdy nechyběla. 
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