
 
 

 

KOBYLÁČEK     BŘEZEN 2022  

 
Dostali jsme se do zvláštní, nezáviděníhodné situace. Dva roky se naše společnost 
potýká s pandemií kovidu. V současné době doufejme, že je již na ústupu a život by 
se mohl vrátit do lepších časů. Ale bohužel, jako by nestačily tyto problémy, se 
kterými jsme se všichni potýkali. To, co se nyní odehrává na Ukrajině, se vymyká 
zdravému rozumu. Televizní záběry i zprávy z jiných médií z ukrajinských měst, 
umírající lidé, ničení všeho, co celé generace budovaly, vhánějí slzy do očí.             
Je úžasné, jak vznikla obrovská vlna pomoci uprchlíkům, kde jsou především ženy   
a děti. I u nás se najdou lidé, kteří nabízí ubytování i jinou pomoc pro potřebné. Za 
to jim patří naše poděkování. Musíme věřit, že opatření proti ruskému agresorovi 
budou účinná a donutí ho ukončit válečné tažení.     
                                                                       Jaroslav Červa, starosta    

Naši jubilanti   
86 let – Josef Votrubec    65 let – Antonín Vaněk  
86 let – Milena Kovářová    50 let – Petra Hlušková 
80 let – Hana Němcová    35 let – Jan Seiwald 
70 let – Rudolf Čapek     35 let – Radka Hrychová 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Zveřejňování jubilantů 
Pokud si nebudete přát zveřejnit Vaše jméno mezi jubilanty, dejte nám to, prosím, vědět na obecní úřad. 
V případě, že tak neučiníte, budeme to považovat jako souhlas se zveřejněním.  
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 28. března od 17 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Kobylech.    
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 30. března.    
 
Poplatek za odvoz a odstranění odpadů  
Z důvodu nové odpadové legislativy vyšla v platnost nová obecní vyhláška o odpadech. Poplatek je nutné 
zaplatit do 30. 4. 2022. 
V souladu s novou vyhláškou: „Poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo 

vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.“ 
Zjednodušeně řečeno, poplatky za komunální odpad se týkají všech vlastníků nemovitostí (i chalupářů). 
Ti kdo mají pytle, zaplatí minimální poplatek 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. 
 
Platby se přijímají v hotovosti v pondělí v době od 8 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin a ve středu od 8 do 
11 hodin a od 13 do 15 hodin.  
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 
 
Šipky   
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 12. března od 9 hodin tradiční šipkový turnaj. Turnaj se uskuteční                  
v tělocvičně ZŠ Kobyly. Občerstvení zajištěno.  
 
Valná hromada   T.J. Sokol Kobyly se koná v pátek 18. března od 19 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Kobylech.    
 



 
 

 

Dětský karneval BUDE! 
V sobotu 26. března od 14 hodin se koná DĚTSKÝ KARNEVAL v Sokolovně na Nechálově.  
Srdečně zveme všechny naše děti, jejich kamarády a rodiče. 
 
Taneční zábava 
V sobotu 26. března pořádá SDH Havlovice taneční zábavu. Hraje hudební skupina ADAPTACE. 
 
Prodej kuřic 
Firma Svoboda Lučice bude prodávat v sobotu 12. března v 10.20 hodin u sokolovny nosné kuřice.  
stáří 18 týdnů, cena 190,- Kč/ kus, barva červená a černá  
Objednání je možné na  tel. 569 489 358 nebo emailem svoboda.lucice@seznam.cz  
 
Okénko do školy 
Málem jsem chtěla psát o izolacích a karanténách, přitom můžu začít něčím velmi hezkým. Na chodbě 
vedle sborovny vystavila paní učitelka Tetivová skromný obrázek vitráže, se kterým Elenka Rysová     
z 9. roč. vyhrála 2. místo celostátní výtvarné soutěže Po stopách sv. Ludmily. Soutěž k Noci kostelů 
vyhlásilo již v loňském roce Biskupství litoměřické. V pondělí 31.1. začal na prvním stupni pro 25 dětí 
v doprovodu třídních učitelek Sochorové a Brzákové lyžařský výcvik. Jezdili jsme opět každé ráno 
autobusem do pěkného malého skiareálu v Bedřichově, kde na nás čekali profesionální instruktoři,           
a kolem oběda jsme se vraceli do školy. Lyžovat se naučily i děti, které dosud žádné zkušenosti se 
sjezdovkami neměly. Krásné zážitky a skvělou sportovní náladu mimo školní lavice jsme měli také díky 
luxusním sněhovým podmínkám. Protože jednodenní pololetky připadly netradičně na první únorový 
pátek, mohly ten den některé děti lyžovat i se svými rodiči a sourozenci. Na pondělky 7. a 28. února 
zajistila paní vychovatelka Plotová další bruslení v Turnově, jely opět téměř všechny děti z 1.-5. ročníku. 
Ve středu 9.2. se v doprovodu pana učitele Dominika Rubáše žáci 8. a 9. roč. účastnili projektového dnu 
na Obchodní akademii, Hotelové a Střední odborné škole v Turnově, kde měli možnost nahlédnout        
do moderních učeben a dílen. Někteří se tam dokonce inspirovali a školu si zvolili pro svou kariérní 
perspektivu. V neděli 13.2. pan učitel také zorganizoval další turistický výlet. Tentokrát se turisté 
vypravili do Máchova kraje. Vystoupali na Malý Bezděz, Slatinné vrchy, Králův stolec a lesní cestou 
došli k břehům Máchova jezera. Počasí měli ideální a účast byla maximální. Jarní prázdniny připadly na 
týden od 14. do 20. února. 
Stejně jako každý rok, vycházející žáci odeslali přihlášky na střední školy a učiliště. Ti, kteří se hlásí na 
maturitní obory, pokračují s paní ředitelkou Pichrtovou v přípravách na přijímačky z češtiny. Matematiku 
s žáky pravidelně procvičuje paní učitelka Šlechtová. Naše ZŠ nyní nově disponuje zajímavými 
badatelskými pomůckami, které pan učitel Dominik hodlá využívat v terénní výuce. Jedná se mj.              
o dalekohledy či různá měřidla fyzikálních veličin. Nákup obsahuje také mikroskopy nebo 
meteorologickou stanici, která bude umístěna u školy. Zápis do prvního ročníku proběhne ve čtvrtek       
7. dubna od 12.30 do 17 hodin, doufejme, že prezenční formou. Touto dobou už bychom v Kobyláčku 
psali o školním plese, ale ani letos tato společenská akce nevyšla. Přece jen bych Vás ráda pozvala. Díky 
Vaší obci a naší škole, která disponuje široko daleko nejlepší tělocvičnou, je místním i přespolním 
zájemcům umožněno organizované sportovní vyžití. V podstatě za symbolický nájem se v tělocvičně 
pravidelně schází několik skupinek sportovních nadšenců. Patřím již několik let k těm volejbalovým. 
Pokud by kdokoliv z Vás, místních, měl chuť, přijďte si s námi v pondělí od 18 a v pátek od 19 zahrát!  
Krásné březnové dny Vám přeje Kateřina Brzáková. 
   
Připravujeme na duben: 
16. dubna – taneční zábava 
30. dubna – pálení čarodějnic 
Konání akcí bude upřesněno dle současné epidemiologické situace. 

 
Akce v okolí: 
Svijanský Újezd – 11. 3. tenisový ples – hraje Víkend       
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