
 
 

 

KOBYLÁČEK       KVĚTEN 2021  
 

Svatojakubská noc a rej čarodějnic ukončil měsíc duben, který se vyznačoval 
hodně chladným počasím. Vládu přebírá měsíc lásky, rozkvetlé přírody se 
švitořením  ptáčků a svěží zeleně. Příroda se vždy na jaře dokáže převléknout 
do krásy a my máme opět co obdivovat. Jaký ale opravdu máj bude, to je 
otázka, na kterou asi nikdo nezná odpověď. Snad se nevyplní pranostika 
„studený máj, v stodole ráj“. Je příjemné ranní probouzení do denního světla. 
Užívejme si tohoto období, rychle nám uteče a opět budeme jen vzpomínat. 

Jaroslav Červa, starosta    
 
 

Naši jubilanti   
86 let – Anežka Poršová    
50 let – Jana Kolomazníková 
35 let – Michal Kauška 
 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Omezení úředních hodin na obecním úřadě 
Provoz pro veřejnost zůstává i nadále omezen pouze v úřední dny:  
PONDĚLÍ  od 8:00 do 11:00  a  od 13:00 do 16:00  
STŘEDA  od 8:00 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.  
 
Sčítání lidu, domů a bytů 
Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. března. Sečíst se můžete online prostřednictvím elektronického 
formuláře na webu www.scitani.cz nebo můžete vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář, který vám již 
měl doručit sčítací komisař. Sčítání končí 11. května a je pro všechny občany povinné. Je ještě mnoho 
našich občanů, kteří se nestihli sečíst. Jestliže potřebujete pomoci s vyplněním formuláře, můžete se na 
mne obrátit. Rád Vám pomohu. Vaše účast je důležitá, protože Vaše odpovědi mohou mít vliv na 
plánování rozvoje naší obce.  
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 26. května.   
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! 
 
Upozornění pro zapomnětlivé - poplatek ze psů a za odpady  měl být zaplacen do konce března.    
 
Platby se přijímají v hotovosti, 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 
 
Sběr elektroodpadu   
V pondělí 17. května od 14:00 do 16:00 hod. proběhne v naší obci sběr použitých, vysloužilých 
elektrospotřebičů. Spotřebiče přivezte v uvedeném termínu ke garážím za obecním úřadem. Jedná se        
o chladničky, mrazáky (kompletní - nevykuchané), televizory, radiopřijímače, počítače, monitory, 
vysavače, el. sporáky i  drobnější elektrospotřebiče 
 
 
 
 



 
 

 

 
Sběr nebezpečného odpadu                       
Severočeské komunální služby provedou sběr nebezpečných složek komunálního odpadu  
v neděli 9. května  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, omítky, lepidla, směsi atd. a nebezpečné odpady vznikající 
při podnikatelské činnosti. 
Další informace na tel.: 493 645 111.  
 
Vážení spoluobčané, 
buďme ohleduplní ke svým sousedům a nepoužívejme hlučné stroje o svátcích a nedělích.   Děkujeme! 
 
Knihovna 
je otevřena pro veřejnost každé úterý od 16 do 17 hodin při dodržení bezpečnostních a hygienických 
podmínek. Vstupujte s rouškou! 
 
Zápis do MŠ ve Svijanském Újezdě     
bude probíhat ve dnech 10. – 14. května  
více na : https://www.svijanskyujezd.cz/deska-uredni?id=539&action=detail 
 
Okénko do školy 
Začíná se postupně blýskat na lepší časy. Od 3. května nastupují do školy žáci 6.- 9. tříd. Budou se ale 
střídat, aby mezi nimi nedocházelo k přílišnému kontaktu . Od pondělí 3. května přijdou žáci 7. a 8. třídy, 
příští týden zase žáci 6. a 9. třídy. Dvakrát týdně bude probíhat testování. Všichni se už těšíme, že alespoň 
poslední dva měsíce se přiblíží k normálu.  
V minulých číslech Kobyláčku jste se dočetli o některých akcích, které alespoň distančně bylo možno 
uskutečnit. Týká se to především oblíbené velikonoční soutěže. Výsledky jste jistě pročítali na stránkách 
školy . Na I. stupni žáci  vyráběli dárečky ke Svátku matek a také pro ně byla připravena zajímavá 
přednáška s turnovským včelařem, panem Šritrem. Děti se seznámily s chovem včel, byly jim ukázány 
nejen včelařské potřeby a pomůcky, ale i plástve medu. Zkusily si i vyrobit svíčky. 
Všichni držíme palce našim deváťákům, kteří v pondělí 3. května dělají přijímací zkoušky na střední 
školy. Věříme, že se zúročí snaha těm, kteří přípravu nepodcenili a pilně se připravovali. 
Je začátek května, a proto si také připomínáme události konce 2. světové války.  5. května 1945 začalo v 
Praze povstání proti posledním zbytkům nacistů. 8. května Němci kapitulují a toto datum je oficiálním 
ukončením 2. světové války v Evropě. Ani malé obci Kobyly se nevyhnuly dramatické události . Ještě v 
březnu 1945 byly bombardovány hospodářské usedlosti Najmanů a Brožů, při kterých zemřela paní 
Najmanová a těžce zraněna její dcera. 5. května pak byl německými vojáky zastřelen v Příšovicích pan 
Václav Jiránek z Havlovic. 
Každý rok si s dětmi tato výročí opakujeme, protože květen je nejenom krásný měsíc, symbolizující 
lásku, ale také měsícem vzpomínek na smutné události konce války. 

Eva Čapková 
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