
 
 

 

KOBYLÁČEK     PROSINEC 2022  
 
Vážení spoluobčané, 
rok 2022 se nachýlil ke svému závěru. Bohužel lze konstatovat, že tento rok byl dalším 
v řadě let, které se zapíší černým písmem do historie. Po dvou letech, kdy jsme bojovali se 
zákeřnou nemocí, se pro změnu objevily problémy ekonomického charakteru, jež mají 
bezprostřední dopad na každého z nás. Pomyslné světlo na konci tunelu je zřejmě 
v nedohlednu a dá se tedy očekávat, že i rok nadcházející nebude pro spoustu z nás 
jednoduchý. Nezbývá než být optimisty a myslet pozitivně. 
Jménem zastupitelstva obce i jménem svým Vám přeji klidný advent, našim nejmenším 
rozzářené oči při rozbalování dárků od Ježíška. Do nového roku 2023 Vám přeji pevné 
zdraví, spoustu pracovních i osobních úspěchů.  
                                                                                                                Zbyněk Hozák, starosta 

 
Naši jubilanti 
55 let –  Jitka Marušková 
45 let – Kateřina Tetivová 
40 let – Miloš Nedvěd 
30 let – Pavlína Zítová 
Našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce  
se koná v úterý 13. prosince od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kobylech.    
 
 
Obecní úřad bude ve dnech 22 . 12. – 2. 1.  uzavřen z důvodu čerpání dovolené.    
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve středu 21. prosince.    
 
Upozornění: Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
Třídění PET lahví, tetrapaků 
Žádáme naše občany, aby sešlapané PET lahve s uzávěry dávali do samostatných uzavřených pytlů, které mohou odložit vedle 
žlutých kontejnerů, případně přivézt do Kobyl ke garážím u obecního úřadu. Prosíme, pytle s PET lahvemi neumísťujte přímo 
do žlutých kontejnerů. Stejným způsobem můžete třídit i tetrapaky (rozložené, v samostatném uzavřeném pytli).  
Všechna tato opatření provádíme z důvodu snížení finančních nákladů obce za likvidaci odpadů. Děkujeme, že třídíte odpad.  

 
DŮLEŽITÉ  - Požadavky na změny v odpadech 
Požadavky na změnu četnosti svozů nebo velikosti sběrné nádoby můžete nahlásit v úředních hodinách  pondělí 8 – 11             
a 13 – 16 středa 8 – 11 a 13 – 15 na obecním úřadě nejpozději do 14. prosince 2022 osobně nebo telefonicky na                    
tel. č.: 482 728 180 nebo 607 955 720.  
Na později nahlášené změny nebude brán zřetel !!!! 
 
Od ledna 2023 budou platit nové ceny SKS Jablonec nad Nisou za odvoz odpadů, poplatek za odpady bude vyšší cca      
o 14 % . 
 
Elektroodpad 
Žádáme naše občany, aby posečkali s odvozem starých elektrospotřebičů k obecnímu úřadu. Termín svozu bude včas 
oznámen.  
 
Knihovna 
V úterý 13. prosince od 16 hodin bude v knihovně „vánoční dílnička“ pro děti. Prosíme o zaslání nezávazné přihlášky na    
e-mal: knihovnakobyly@seznam.cz nebo osobně u knihovnice Zuzany Slámové. 
 
Knihovna bude uzavřena dne 27. prosince a 3. ledna. Děkujeme za pochopení.      
 
Vánoční zpěvy  
V sobotu 17. prosince od 17 hodin se uskuteční vánoční zpěvy v kapli v Havlovicích. Pro návštěvníky bude připraveno teplé 
občerstvení.  
 
Prodej kaprů 
Ve čtvrtek 22. prosince od 10:00 na Nechálově bude probíhat prodej kaprů. Objednávky přijímá pan Lukáš Holán na tel. čísle 
602 860 487 do 10. prosince. 



 
 

 

 
Zdravotní linka 
Pojede v tomto roce naposledy ve středu 21.  prosince v 7:15 z Kobyl.   
Potom až ve středu 4. ledna 2023.    
 
Městský úřad Turnov 
oznamuje, že každou první sobotu v měsíci si můžete po předchozí rezervaci termínu vyřídit občanský průkaz, cestovní pas, 
řidičský průkaz nebo registraci vozidla v době od 8:00 do 12:00 hodin. Rezervace termínů na www.turnov.cz  . 
 
Ordinace MUDr. Trněného 
Ve čtvrtek 15. 12. – změna ordinační doby   9:00 – 12:00     Odpolední ordinace odpadá. 
 
Kdo ještě nestihl očkování proti Covidu 19 – máme několik posledních volných doobjednaných vakcín (zájemci se musí 
objednat v ordinaci!!!). 
 
Na očkování proti chřipce je právě nejvyšší čas – očkujeme bez objednání. 
 
Ordinační doba v závěru roku: 
úterý 27. 12.  8:00 – 11:00   čtvrtek 29. 12.  13:00 – 15:30 
středa 28. 12.  8:00 – 11:00   pátek 30. 12.    8:00 – 11:00  
 
Okénko do školy 
Vážení čtenáři, 
zdravím Vás v adventním čase, který letos nastal nezvykle již v listopadu a naléhavě připomněl blížící se svátky. 
Ve středu 2. 11. proběhla další mezipředmětová terénní výuka v CHKO Český ráj - konkrétně v PR Příhrazské skály. Žáci      
9. ročníku se na trase zabývali mnoha tématy: ochranou přírody, mapovými dovednostmi, geologickým vývojem přírodní 
rezervace, přírodními riziky, měřením meteorologických prvků… Výuka jako obvykle přesáhla obzory jednoho vyučovacího 
předmětu a prověřila i fyzickou zdatnost všech zúčastněných. 
Podobné zaměření měla i další akce s p. uč. Rubášem nejmladším, kterou bylo Putování nad oblaky v rámci turistického 
kroužku v neděli 13. listopadu. Účastníci vystoupili mimo jiné i na nejvyšší horu Jizerských hor – Smrk. 
V pátek 4. 11. absolvovali žáci 8. ročníku exkurzi do turnovské firmy TOPTEC. Centrum TOPTEC je v současnosti jediným 
výzkumným a vývojovým pracovištěm se zaměřením na ultra-přesnou a speciální optiku v ČR, je vybaveno nejmodernější 
technikou a zařadilo se mezi špičková evropská pracoviště, o nichž se dobře ví i ve světě. Účastní se národních                         
a mezinárodních výzkumných projektů a úkolů, je zapojeno i do řešení projektů kosmického výzkumu. V centru pracuje téměř 
třicítka vědců, výzkumníků a techniků.  
16. listopadu proběhly letošní první třídní schůzky SRPDŠ. 
V úterý 22. 11. se chlapci z 8. a 9. třídy zúčastnili okresního kola florbalové soutěže základních škol v Liberci, kde sice 
nevyhráli, ale prokázali svoji konkurenceschopnost v zápasech s ostatními týmy. 
Na soutěž Business Talent v libereckém iQFabLabu se ve čtvrtek 24. listopadu vydaly děti z 8. a 9. třídy. Čtyři čtyřčlenné 
týmy si pod vedením zkušených lektorů vyzkoušely, co všechno obnáší výroba a marketing pomůcky pro tělesně postižené. 
S nimi se žáci během projektu také setkali, což je výbornou zkušeností i do běžného života. Vítězný tým postupuje do dalšího 
kola.  
Muzeum v Mnichově Hradišti přivítalo koncem měsíce na své půdě žáky našeho 1. stupně, kteří si vyzkoušeli program Vánoce 
pro školy 2022. V jeho průběhu byli rozděleni do 4 skupin a vyzkoušeli si pečení cukroví, zdobení svíček, tematické vyrábění 
a dozvěděli se mnoho nového o lidových zvycích.  
Ve středu 30. 11. pak žáci 1. stupně zhlédli v libereckém Naivním divadle pohádku „O Raškovi“. 
Kromě toho jsme si s kolegy našli čas na krátké posezení s bývalý panem starostou, panem Červou, při kterém jsme mu 
neformálně poděkovali za roky příjemné spolupráce, během nichž se nejen v obci, ale i v naší škole udály četné 
nepřehlédnutelné změny k lepšímu.  
Po dvouleté covidové pauze se letos ve škole opět konalo předvánoční setkání seniorů, na kterém tradičně vystupovali žáci     
1. a 2. stupně.  
Škola také dostala předvánoční háv – vyzdobeny jsou chodby, třídy i okna.  
Všem přeji klidné a spokojené Vánoce.  

         Andrea Čepelíková 

 
 
Akce v okolí: 
9. – 10. 12. Turnov vánoční trhy 
23. 12. Soběslavice  od 18 hodin zpívání vánočních koled u kapličky 
 
Připravujeme na leden: 
7. ledna – valná hromada SDH Havlovice       
14. ledna – valná hromada SDH Kobyly 
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