
 
 

 

KOBYLÁČEK     ÚNOR 2022  

 
První měsíc roku se s námi rozloučil pořádnou vichřicí. Měli jsme štěstí, že výpadek 
elektřiny trval jen krátkou dobu. Příprava nedělního oběda byla sice nejdříve 
ohrožena, ale nakonec vše dobře dopadlo. Je to ale hrozné, jak jsme se vším závislí 
na drátech, které nám přivádějí tuto energii do našich domovů. 
Žáci i studenti si nyní přebírají hodnocení svého školního snažení za první pololetí. 
Někteří budou absolvovat lyžařský výcvik, jiné čekají týdenní jarní prázdniny. 
Sněhu zatím mnoho není, ale díky zasněžování technickým sněhem lze výcviky 
uskutečnit. Hlavně ať se všichni v pořádku vrátí bez úrazů nebo nachlazení.      
Dětem i rodičům přeji hezké jarní prázdniny a nám ostatním nezbývá nic jiného, než  
přikládat do kamen a čekat na jaro a oteplení.    
                                                                                               Jaroslav Červa, starosta    

 
Naši jubilanti   
89 let – Václav Porš 
30 let – Štěpán Bucek 
20 let – Vojtěch Nosek 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 14. února od 17 hodin v zasedací místnosti Obecního 
úřadu v Kobylech.    
 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 23. 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! 
 
 
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,-- 
 
Ti kdo mají pytle, zaplatí Kč 336,- za 4 pytle. Dále si mohou přikoupit neomezené množství pytlů. 
 
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 ze psů je splatný do 31. března, poplatek za ukládání a zneškodňování komunálního odpadu do 30. dubna.  
 
Platby se přijímají v hotovosti každé pondělí v době od 8 do 11 hod. a od 13 do 16 hod.  
Úhradu poplatků můžete 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 
 
 
Závod padesátek   
V sobotu 5. února se na Zaháji u Nechálova uskuteční XIV. ročník závodu "padesátek" na sněhu. Závod se 
koná za každého počasí. Začátek je ve 13:00 hodin.  
 
Závod traktorů 
V sobotu 12. února se na Zaháji u Nechálova uskuteční IX. ročník zimní traktoriády. Začátek je ve 13:00 hodin.   
 



 
 

 

KARNEVALY jsou vzhledem k aktuálním epidemiologickým nařízením ZRUŠENY. 
 
Valná hromada T.J. SOKOL Kobyly – z důvodu epidemie se prozatím odkládá na březen. 
 
Informace Policie ČR - DEJTE SI POZOR NA PODVODNÉ TELEFONÁTY !   
Milí senioři, pokud vás bude kdokoliv žádat po telefonu o předání peněz či o jejich bankovní převod, hovor 
okamžitě ukončete! Podvodníci, kteří v  současné době nahradili takzvané šmejdy, se v telefonních hovorech 
nestydatě vydávají za zástupce vašich dětí nebo vnuků, které se údajně dostali do nesnází, z nichž se mohou rychle 
vyplatit. Za vymyšlenou záchranu vašich potomků po vás budou chtít i statisíce korun. Žádné peníze jim nedávejte 
a ani neposílejte!  Bez ohledu na to, co vám říkají, po skončení takového podezřelého telefonátu ihned kontaktujte 
svou rodinu a informace si u ní ověřte. Nestaňte se obětí podvodu!  Pokud se nikomu z příbuzných nedovoláte, 
obraťte se s důvěrou na naši bezpečnou linku 158, jsme tu pro vás! 
 
Rozloučení 
Po patnácti letech, kdy k Vám doručuji, se s Vámi musím rozloučit.  
Vedení České pošty vymyslelo, že Vaše doručovatelky, které k Vám jedenáct let jezdí z Hodkovic nad Mohelkou, 
se musí k 1. 3. 2022 přestěhovat na DEPO Turnov. Jelikož bydlím v Liberci, tak je bohužel pro mě nepřijatelné na 
tomto místě setrvat. Bylo mi tu s Vámi v tomto hezkém kraji dobře. Všem přeji v této zvláštní covidové době 
hodně zdraví a pohody.           Petra Mužáková                  
 
OZNÁMEMÍ ČESKÉ POŠTY - Otevírací hodiny pro veřejnost: 
Pondělí           10:00- 12:00               přestávka 12:00-13:00            13:00- 18:00 
Úterý                8:00- 12:00               přestávka 12:00-13:00            13:00- 16:00 
Středa            10:00- 12:00               přestávka 12:00-13:00            13:00- 18:00 
Čtvrtek            8:00- 12:00               přestávka 12:00-13:00            13:00- 16:00 
Pátek                8:00- 12:00               přestávka 12:00-13:00            13:00- 16:00 
Sobota              zavřeno 
Neděle              zavřeno 
 
Okénko do školy 
Pokud máte, vážení čtenáři, pocit již jednou zažitého, pak vězte, že já také. Že k lednu patří pololetí a také 
vysvědčení, ale to je pouze jedna z opakujících se událostí. Tou méně oblíbenou je letošní nárůst počtu nemocných 
žáků i učitelů a nepředvídatelné karantény ovlivňující momentálně chod školy dosti zajímavým způsobem.  
S distanční výukou už ale máme tolik zkušeností, že proces vzdělávání nijak netrpí.  
Naštěstí se nám ještě v plných počtech podařilo pro žáky uskutečnit několik zajímavých akcí. První byla 6. 1. 
tandemová výuka v 6. ročníku, která v terénu spojila učivo přírodovědných předmětů. Žáci měli možnost pomocí 
upraveného dalekohledu sledovat sluneční skvrny a poznávat krajinné dominanty v okolí školy. Další část pak byla 
zaměřena na orientaci v krajině. Žáci v ní měli za úkol hledat různá stanoviště na základě turistické mapy. 
Expozice Národního muzea v Praze byly cílem exkurze žáků 8. a 9. ročníku v úterý 11. 1. Zde měl každý 
zúčastněný za úkol vyplnit pracovní listy, takže prohlídka byla spojena i s náročnou,  téměř badatelskou činností. 
Za architekturou a výtvarným umění se ve středu 19. 1. vydali žáci 6. a 7. ročníku do Liberce, v jehož ulicích si 
nejprve prohlédli architektonicky významné známé budovy a také umělecká díla tradičně umístěná v centru města, 
ať už se jednalo o skulptury stálé, či instalované vždy jen dočasně. Známou venkovní expozicí je například místo 
před libereckou radnicí, kde v současné době stojí dílo známého Davida Černého. Dále žáci pokračovali exkurzí do 
Oblastní galerie, kde si prohlédli sbírky výtvarného umění. Na zhlédnuté poté navázali v hodinách výtvarné 
výchovy. 
Velké oblibě se tradičně těší bruslení na turnovském stadionu, kam vyrazila školní družina v pondělí 17. ledna.  
Žáci 1. stupně vyrazí též na lyžařský výcvik, a to v týdnu od 31. 1. Ve stejném týdnu budou v pátek, tedy 4. února 
jednodenní pololetní prázdniny. Lyžařský výcvik pro 2. stupeň byl vzhledem k nejisté situaci prozatím odložen 
s tím, že v případě příznivých okolností bude operativně zařazen.  
Do dalšího měsíce přeji Vám i nám hodně zdraví. 
                             Andrea Čepelíková 

    
Připravujeme na březen: 
12. března – šipkový turnaj 
26. března – taneční zábava 
Konání akcí bude upřesněno dle současné epidemiologické situace. 
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