
 
 

 

KOBYLÁČEK     ŘÍJEN 2022  
 

Naši jubilanti   
75 let – Květoslav Novák 
65 let – Helena Laurynová 
50 let – Michal Bína 
50 let – Radek Havel 
35 let – Veronika Mohelská 
25 let – Ondřej Havel 
20 let – Aneta Moravcová 
Našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce  
Voleb se zúčastnilo   64,16 % 
Celkový počet zapsaných voličů  279 
Celkový počet odevzdaných obálek 179 
 
Zvolení členové zastupitelstva: 
SDH Kobyly    Sokol Kobyly    SDH Havlovice   
Hozák  Zbyněk, DiS.     100 hl  Červa Jaroslav  88 hl  Kovář Josef         72 hl 
Kaušková Zdeňka Ing.     56 hl  Moravcová Zdeňka 65 hl  Němečková Marcela, DiS.    60 hl 
     Kozák Jaroslav Mgr.      63 hl 
 
 
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR – 1. kolo 
Voleb se zúčastnilo   55,20 % 
Celkový počet zapsaných voličů   279 
Celkový počet vdaných obálek  154 
Celkový počet platných hlasů  150 
 
Canov Michael Ing.   59 hlasů 
Loučková Kotasová Radka Ing.  47 hlasů 
Holata Svatopluk   35 hlasů 
Motshagen Martina     9 hlasů 
 
 
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR – 2. kolo 
Voleb se zúčastnilo   17,92 % 
Celkový počet zapsaných voličů  279 
Celkový počet vdaných obálek  50 
Celkový počet platných hlasů  50 
 
Canov Michael Ing.   28 hlasů 
Loučková Kotasová Radka Ing.  22 hlasů 
 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve středu 26. října.    
 
Sběr papíru   
Ve dnech 10. – 12. října proběhne v základní škole sběr starého tříděného papíru. Kontejner na papír bude 
přistaven vedle školy u hřiště. Sběr můžete nosit po celou dobu. 
 
Podzimní traktoriáda 
SOPKA 2007, z.s. pořádá v sobotu 8. října od 13:00 podzimní traktoriádu. Upozorňujeme návštěvníky na změnu 
místa konání závodů, nově se uskuteční v Důni. Občerstvení zajištěno. 
 
 



 
 

 

Pozvánka do divadla 
V kulturním domě v Pěnčíně vystoupí v pátek 21. října od 19 hodin divadelní soubor Vojan z Českého Dubu 
s komedií S HLAVOU V OBLACÍCH. Vstupné ZDARMA. Všichni jste srdečně zváni. 
 
Výlet do Krkonoš – změna termínu 
Termín výletu do Krkonoš se z technických důvodů přesouvá na sobotu 15. října. 
Trasa: Příchovice, rozhledna Štěpánka, Paseky nad Jizerou, Kořenov - asi 14 km.  
Odjezd autobusu je v 8 hodin z Nechálova a Havlovic.   
Cena: Kč 100,-- členové Sokola, Kč 200,- ostatní. Přihlášky přijímá Hana Seiwaldová do 7. října.     
 
Taneční zábava 
V sobotu 29. října pořádá SDH Havlovice taneční zábavu. Hraje hudební skupina ADAPTACE. 
 
Ordinace MUDr. Trněného 
Očkování proti chřipce bude zahájeno v listopadu. Očkovací vakcíny je dostatek, zájemci se nemusí objednávat.  
 
Očkování proti COVIDU bude od poloviny října. Zájemci se musí předem objednat. 
 
Sdělení Hospůdky v Chaloupkách ve Svijanském Újezdě  
Vážení zákazníci od 1. října jsme nuceni z provozních důvodů omezit otevírací dobu naší restaurace.  
Pondělí 11 – 15 hod Úterý 11 – 21 hod Středa 11 – 15 hod čtvrtek 11 – 15 hod Pátek 11 - 21 hod Sobota 11 - 21 
hod. Tato otevírací doba bude dokud se situace nevyřeší. Děkujeme za pochopení.  

Tým Hospůdky v Chaloupkách  

 
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 12 prvňáčků, které přichází tradičně pozdravit také pan starosta.  
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. Tento rok jsme přivítali do našich učitelských řad posilu mužského pokolení 
Daniela Rubáše a dvě nové asistentky Darinu Hnízdilovou a Lauru Rozkovcovou. Přejeme jim, ať se jim u nás také líbí. Z akcí 
za tento měsíc si Vám dovolujeme představit tyto: 
Ve čtvrtek 15. 9. proběhlo na atletickém stadionu v Liberci okresní finále atletického čtyřboje. Naši školu v něm 
reprezentovaly týmy mladších žáků: Ondra Volský, Matěj Randa, Kuba Heininger, Marek Zábranský, Kuba Abraham              
a mladších žákyň: Barča Holubová, Terka Linková, Majda Jiránková, Viky Vanclová a Tarja Marešová. V konkurenci 10 
velkých městských škol jsme se umístili na 8., resp. 7. místě. Za zmínku pak stojí individuální výkony. Majda Jiránková 
zaznamenala 3. nejdelší hod míčkem, Terka Linková se umístila 5. v běhu na 600 m a ve skoku dalekém. Barča Holubová 
obsadila 4. místo v hodu míčkem. Všem reprezentantům ZŠ Kobyly patří velké díky za statečný výkon! 
V pondělí 19. 9. se žáci 9. ročníku s uč. K. Brzákovou zúčastnili akce Živá knihovna povolání, která se konala v iQLandii        
v Liberci a zaměřila se na kariérní poradenství. Program tvořilo 11 patnáctiminutových interaktivních prezentací profesí, které 
představili zaměstnanci místních firem a společností. Jednalo se konkrétně o povolání policisty, kariérového poradce, 
elektronika, technologa, performera, svářeče plastů, všeobecné sestry a zdravotního laboranta, elektromontéra, seřizovače, 
stavbyvedoucího, laboranta a technika kvality. 
Ve středu 21. 9. se učitelé J. Šlechtová a Dom. Rubáš s žáky 8. a 9. ročníku vypravili do liberecké iQLandie, kde byl pro ně 
připravený projektový den na téma ,,Matematika“. Žáci se seznámili se zajímavostmi ze světa této vědy a své vědomosti si 
poté vyzkoušeli v pracovních listech, které se vztahovaly k jednotlivým expozicím. Kromě toho měli žáci čas projít si i některé 
další expozice vědeckého centra. Den v iQLandii byl zakončen v planetáriu. 
Ve čtvrtek 29. 9. si udělali žáci 6. a 9. ročníku, pod dohledem učitelek K. Tetivové a A. Čepelíkové, pěší výlet do Svijanského 
Újezda, kde měli připravenou exkurzi v šlechtitelské stanici MoravoSeed. Zde mohli žáci obdivovat různé druhy zeleniny        
a jejich odrůdy i porovnávat. Pan Ing. Petr Horal prohlídku obohatil i ochutnávkou výpěstků přímo na poli a nahlédnutím do 
sušírny semen. Expozice byla velmi atraktivní, návštěvu vřele doporučujeme. 
V září také tradičně začínají pravidelné zájmové kroužky, žáci mohou navštěvovat florbal, fotbal, keramiku, turistický kroužek, 
šikovné ruce, kurz vaření, angličtiny, poskytujeme také bezplatnou jazykovou přípravu cizincům 2x týdně po dvou 
vyučovacích hodinách. 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 kolektiv učitelů Vás zdraví  
                Kateřina Tetivová 

Akce v okolí: 
Pěnčín – 15. října HUBERTSKÁ ZÁBAVA – hraje kapela  LEVOU RUKOU BAND 
 
Připravujeme na listopad: 
26. listopadu – rozsvěcení vánočního stromu                                                              
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