
 
 

 

KOBYLÁČEK     DUBEN 2022  
 

Třetí dekáda března nám ukázala jaké může být jaro – sluníčko a teplo. Ale na 
začátku dubna to vypadá, že zima se ještě nemíní své vlády vzdát. My musíme 
doufat, že už je to jen její poslední výkřik. Ale aprílové počasí je v dnešní době asi 
ten nejmenší problém. Covid, válka na Ukrajině, uprchlíci, zdražování téměř všeho. 
To je to, s čím se musíme neustále potýkat. 
Je jaro, blíží se Velikonoce, které by měly mít podobu na jakou jsme byli zvyklí. 
Přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků, dětem plné košíky sladkostí          
a kraslic a nám všem klidnější vstup do jarních měsíců. 
                                                                       Jaroslav Červa, starosta    
 
 

Naši jubilanti   
84 let – Jiří Patočka    60 let – Jaroslav Maruška 
82 let – Jana Ťukalová    55 let – Pavel Kolomazník 
75 let – Eva Piskačová    40 let – Ondřej Matoušek 
65 let – Blanka Trosbergová 
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 27. dubna.    
 
Poplatek za odvoz a odstranění odpadů  
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 za komunální odpad je splatný do 30. dubna. 
 
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 byl 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 
 
Sběr papíru   
Ve dnech 5. – 7. dubna  proběhne v základní škole sběr starého tříděného papíru. Kontejner na papír bude 
přistaven vedle školy u hřiště. Sběr můžete nosit po celou dobu. 
 
Zápis do 1. třídy  
naší základní školy se koná ve čtvrtek 7. dubna od 12.30 do 16.30 hodin. 
 
Vypínání elektřiny    
ČEZ oznamuje přerušení dodávky elektrické energie č. 110060809756: 
SEDLISKO – čtvrtek 14. dubna v době od 7:00 do 15:00 
Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 800 850 860. 
 
Taneční zábava 
V sobotu 16. dubna pořádá TKN taneční zábavu. Hraje hudební skupina VÍKEND ROCK.  
 
Pálení čarodějnic   
Větve z prořezávky stromů můžete vozit na určené místo „k bývalému stohu“  nejpozději do čtvrtka 28. dubna!!! 
Stále platí přísný zákaz vozit na toto místo komunální, stavební a jiný odpad!  
Pneumatiky, pařezy a kořeny sem také NEPATŘÍ!!! 
Tradiční pálení čarodějnic proběhne v sobotu 30. dubna, občerstvení bude zajištěno. 



 
 

 

 
Prodej slepiček 
Drůbež Červený Hrádek nabízí prodej slepic v sobotu 23. dubna na Nechálově u sokolovny v 15:30  
a v Kobylech v 15:40. Informace: Po-Pá 9,00-16,00 hod. Slepičky si objednejte na telefonních číslech:  
601 576 270 nebo 728 605 840      www.drubezcervenyhradek.cz 
 
Okénko do školy 
 Měsíc březen  nenabídl ve škole pouze běžnou rutinu, ale byl protkán řadou školních aktivit, které se odehrály 
mimo školu. Ve středu 9. března žáci devátého ročníku, v rámci terénní výuky geografie a přírodopisu, vyrazili 
s panem učitelem Dominikem Rubášem za sopkami Českého ráje. Postupně navštívili lom Slávka u Tatobit 
(výchozy porfyru), Votrubcův lom (melafýr), Kozákov (prvohorní a později i třetihorní vulkán) a Prackovský 
vulkán (nejlépe zachovalý kráter na našem území). I díky krásnému počasí se terénní výuka vydařila a žáci 
vstřebali díky přímému kontaktu s realitou cenné informace o probírané problematice. O dva dny později, v pátek 
11. března 2022 se celý druhý stupeň vypravil na Madagaskar. Respektive do Městského divadla v Turnově, kde 
byla přichystána komentovaná projekce s názvem "Madagaskar - Adamův příběh pradávné Lemurie". Programem  
z projektu Planeta Země 3000 provázel sám autor Adam Lelek, který je známý i z televizních obrazovek. Žáci se 
zajímavým způsobem seznámili s úžasným africkým ostrovem a na závěr měli možnost debatovat se známým 
cestovatelem. Po projekci vzdělávání mimo školu pokračovalo  v Muzeu Českého ráje v Turnově. Zde jsme se 
rozdělili na tři skupiny, kdy každá měla svůj program, šesťáci v interaktivní expozici horolezectví, kde se nachází   
i známý obraz Mikoláše Alše - Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, který se svým rozměrem 10 × 8,5 m řadí mezi 
největší světová plátna vůbec. Sedmička se v komentované prohlídce seznámila s historií Turnova, zejména pak     
s budovami na náměstí. Osmička s devítkou se pak dozvěděla něco o vývoji kamenářství na Turnovsku                   
a důležitých datech v dějinách Turnova. S výjimkou šestky, která měla program v expozici horolezectví nejdelší, 
pak všechny třídy prošly také stálé expozice. Výukové dopoledne se vydařilo a žákům rozšířilo obzory. Nerozvíjeli 
jsme však pouze ducha, ale i tělo. Ve čtvrtek 3. března 2022 proběhlo v rámci TV bruslení chlapců celého druhého 
stupně. Přidat se mohly i zájemkyně z řad děvčat. Ledovou plochu Zimního stadionu Ludvíka Koška – Maškovy 
zahrady Turnov, jsme měli k dispozici v čase 13.00 až 14.30h, což byla dostatečná časová dotace pro řádné 
sportovní vyžití. Žáci měli možnost zapůjčení bruslí na místě, takže nikoho nelimitovalo, když své brusle neměl. 
Kluci i dívky byli spokojeni, a proto jsme akci na témže místě zopakovali ve čtvrtek 24. března 2022 v čase 13.00 
až 15.00h. Tentokrát bylo bruslení určeno pro chlapce celého druhého stupně (v rámci TV), dívky osmého              
a devátého ročníku (v rámci PČ s paní učitelkou Brzákovou), ale příležitost zúčastnit se měly také zájemkyně         
z šestého a sedmého ročníku. Dlouhodobě využívá možnosti bruslení školní družina, která bruslila 14.3. Zručnost 
žáků pak prověřily Velikonoční dílny (s paní učitelkou Tetivovou) v turnovském muzeu, kde si vyzkoušeli výrobu 
tradiční holubičky. Šesťáci tak do Turnova zavítali v pondělí 21.3., školní družina 28.3. a děti ze 3. až 5. ročníku ve 
středu 30.3. Ve školní družině se pod vedením Jitky Plotové připravovali na Noc s Andersenem, která letos připadá 
na pátek 1.4. Děti se na této krásné akci setkají již počtrnácté a přihlásilo se jich 28. V důsledku aktuální situace do 
naší školy přišli čtyři ukrajinští žáci, kteří se postupně začleňují do nových kolektivů, kde se jich příkladně ujaly 
naše děti. Průběžně probíhá příprava na přijímací zkoušky na střední školy. Přípravu zajišťuje paní ředitelka 
Martina Pichrtová (ČJ) a paní učitelka Jaroslava Šlechtová (M). V březnu jsme oslavili nejen MDŽ, ale také Den 
učitelů. Děkujeme všem, kdo si na nás vzpomněli. Připravujeme zápis k povinné školní docházce. Slavnostní zápis 
do 1. ročníku Základní školy Kobyly pro školní rok 2022/23 se koná ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 12.30 do 16.30 
hodin v přízemí budovy Základní školy Kobyly.  
Přejeme všem pohodový měsíc duben, ve kterém oslavíme velikonoční svátky. Prožijte s pokorou Svatý týden, 
oslavte radostně Boží hod velikonoční a užijte si pomlázku.                                

Za ZŠ Kobyly, Mgr. David Rubáš 
   
 
Připravujeme na květen: 
21. května – setkání Havlovic 
 
Akce v okolí: 
Sychrov – Velikonoční trhy 9. a 10. dubna 9 – 16 hodin 
Sychrov – setkání amerických automobilových veteránů 23. dubna   9 – 14 hodin 
Svijanský Újezd – velikonoční hodování v Hospůdce v Chaloupkách 15. – 17. dubna 
      V pátek od 18 hodin hraje country kapela Bodlák. 
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