
 
 

 

KOBYLÁČEK     KVĚTEN 2022  
 

Studený duben je minulostí. Ranní mrazíky pravidelně ohrožovaly rozkvetlou 
přírodu. Nyní začal květen, který má být dle pranostiky studený a deštivý. 
Nelze proto říci, kdy se konečně trochu ohřejeme. Ale i přes chladné počasí 
se vše krásně zelená v sadech, v zahradách i lesích. Louky jsou posety 
žlutými květy pampelišek. 
                                                                          Jaroslav Červa, starosta    

 
 
 
 

Naši jubilanti   
87 let – Anežka Poršová 
81 let – Jiří Skála 
75 let – Karel Urbánek 
70 let – Bohuslav Vondráček 
60 let – Michal Zemek     
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Setkání Havlovických 
V sobotu 21. května se uskuteční již sedmé setkání občanů Havlovic, kteří se sejdou v 11 hodin  
v Havlovicích na návsi. Připravujeme celodenní program, jehož součástí bude i představení našich 
nejmenších hasičů se svým útokem. Po obědě bude následovat prohlídka svijanského pivovaru, ubytování 
a prohlídka naší základní školy. Program zakončíme v sokolovně společným posezením při hudbě. Rádi 
bychom Vás všechny chtěli pozvat, nejen občany Havlovic, ale samozřejmě spoluobčany i z ostatních 
částí obce, na toto večerní setkání. 
Zároveň si dovolujeme požádat všechny naše šikovné kuchařky, cukrářky a pekařky o sladký příspěvek, 
který bychom našim hostům mohli podat ke kávě. Vaše sladké výrobky můžete přinést do sokolovny 
v sobotu 21. 5. v době od 15 do 17 hodin. Předem mnohokrát děkujeme. 
 
 
POPLATEK ze psů a za odpady 
Upozorňujeme občany, kteří zapomněli uhradit poplatek ze psů a za odpady, aby tak učinili co nejdříve.   
 
Platby se přijímají v hotovosti, úhradu poplatků lze provést také bezhotovostně po předchozím 
sdělení údajů k platbě. Pro jejich upřesnění volejte tel.: 482 728 180   nebo pište na e-mail: 
kobyly@volny.cz 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve  středu 25. května.    
 
Sběr nebezpečného odpadu                       
Severočeské komunální služby provedou sběr nebezpečných složek komunálního odpadu  
v neděli 8. května  Podhora 8,00 hod.  a  Nechálov 8,15 hod.   
 
Přijímány budou následující druhy odpadů: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, olejové filtry, 
oleje a tuky, absorpční činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, 
kyseliny, zásady (hydroxid), nepoužitá léčiva (léky), pesticidy (hnojiva), akumulátory, baterie, články      
a zářivky. 
POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající 
provozu běžné domácnosti. 
 
 



 
 

 

Nebudou přijímány následující druhy odpadů: 
elektro,  stavební odpad, eternit, azbest, asfalt, omítky, lepidla, směsi atd. a nebezpečné odpady vznikající 
při podnikatelské činnosti.     Další informace na tel.: 493 645 111.  
 
Revize kotlů a čištění komínů 
Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci 
v neděli 8. května revize kotlů a čištění komínů.  
cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč 
cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč 
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989 
 
Kotlíkové dotace 
Krajský úřad Libereckého kraje pořádá 25. května od 15 hodin informační seminář pro žadatele               
o KOTLÍKOVÉ DOTACE. Seminář se uskuteční v budově Městského úřadu v Turnově – ul. Antonína 
Dvořáka, zasedací místnost č. 215 (stará budova radnice pod náměstím).  
 
Vážení spoluobčané, 
buďme ohleduplní ke svým sousedům a nepoužívejme hlučné stroje o svátcích a nedělích.   Děkujeme! 
 
Pěší výlet  
SDH Kobyly pořádá v sobotu 7. května výlet po okolí naší obce. Délka trasy činí asi 4 km, výlet je 
vhodný i pro malé děti. Sraz účastníků před sokolovnou ve 13 hodin. Občerstvení zajištěno. K dispozici 
budou vuřty na opečení a nápoje. 
 
Zápis do MŠ ve Svijanském Újezdě     
bude ve čtvrtek 12. května  2022 v době od 10 – 11 .30 hodin a od 13 do 16 hodin 
více na: www.svijanskyujezd.cz/deska-uredni?action=detail&id=615 
 
Okénko do školy 
 7. dubna se na naší škole uskutečnil zápis dětí do 1. třídy. V příštím školním roce nastoupí do 1. třídy 12 nových 
žáčků. Moc se na ně těšíme. 

13. dubna proběhlo vyhlášení každoroční velikonoční soutěže. Na výstavce se sešlo mnoho nádherných výtvorů. 
Všichni soutěžící byli odměněni čokoládovým zajícem. 

Velkého úspěchu se dočkaly týmy starších a mladších žáků ZŠ Kobyly ve složení: Ondra Volský, Majda Jiránková, 
Róza Matoušková, Vašek Němec, Adéla Linková, Amálka Lískovcová, Fanda Němec a Kuba Minář. Z oblastního 
kola dopravní soutěže si oba týmy přivezly 4. místo. Ondra Volský se v konkurenci 24 závodníků umístil na 
skvělém 2. místě v závodě jednotlivců. Děkujeme za reprezentaci školy. 

28. dubna začal plavecký výcvik pro žáky 1.-4. ročníku. Po dvouleté odmlce děti vymění tělocvičnu za plavecký 
bazén v Turnově. K výcviku nastoupilo 28 žáků a doufáme, že se všichni naučí plavat. 

Deváťákům začaly taneční. V těchto dnech se také dozvídají, zda byli úspěšní v přijímacím řízení na střední školy. 
Po přijímačkách si teď budou moci trochu vydechnout, nicméně učení pokračuje dál. Mají před sebou ještě 
poslední dva měsíce na naší škole. 

Krásný máj všem přeje  Mgr. Michaela Sochorová 

Připravujeme na červen: 
dětské sportovní odpoledne – termín bude upřesněn 
11. června – veteránský tenisový turnaj 
18. června – taneční zábava „Pod Lípami“ – hraje Víkend  
 
Akce v okolí: 
7. května –pálení vatry ve Svijanském Újezdě, hraje Plechařinka, v 19:00  lampiónový průvod od pomníku padlých 
28. května – kácení máje v Pěnčíně od 20 hodin – hraje Adaptace 
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