
 
 

 

KOBYLÁČEK     ČERVEN 2022  
 

Nastal měsíc červen. Jahody se začínají červenat, první rané třešně jen těžko 
odolávají náletům špačků. Od časného rána je slyšet jejich štěbetání 
v korunách stromů. Kdo by chtěl ochutnat nebo jich pár natrhat do košíčku, 
má smůlu. Ale to jsou ty nejmenší problémy, kterým naše společnost musí 
čelit. Zvyšování cen všech energií, potravin, pohonných hmot, stavebnin        
a všeho ostatního, neustále pokračuje a jejich stopka je stále v nedohlednu. 
Žádné světlo na konci tunelu ke zlepšení situace se bohužel stále neobjevuje. 
Ale jaro pomalu končí, začíná nám léto, čas prázdnin, dovolených, večerních 
posezení s přáteli při dobré kávě, to je ten správný čas, na který jsme se, 
doufám, všichni těšili. Užívejte těchto dní v klidu, v pohodě, dětem přeji 
úspěšné zakončení školního roku a deváťákům veselé rozloučení se základní 
školou. 
                                                                          Jaroslav Červa, starosta    

 

Naši jubilanti   
88 let – Josef Kovář 
70 let – Josef Filip 
35 let – Renata Košková 
25 let – Kristýna Nosková  
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 20. června od 19 hodin v zasedací místnosti 

Obecního úřadu v Kobylech.     

 

Setkání Havlovických 
Děkujeme všem, kteří nám napekli sladkosti pro naše hosty z Havlovic. Velice jim chutnaly, nic nezbylo.  
 

Výlet pro seniory   
Společně s Obecním úřadem ve Svijanském Újezdě jsme opět připravili výlet pro naše seniory. 
Naplánovali jsme návštěvu zámku Loučeň a prohlídku Poděbrad.  
Výlet se uskuteční v pondělí 27. června, odjezd v 8  hodin.  
Cena výletu je Kč 500,-- . V ceně je zahrnuto vstupné do zámku, plavba lodí a oběd. 
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě do 20. června. 
 

POPLATEK ze psů a za odpady 

Upozornění pro zapomnětlivé: poplatek ze psů a za odpady již měl být zaplacen, proto tak učiňte 

bezodkladně!!!   
 
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 29. června.    
 

Sběr elektroodpadu   
V pondělí 20. června od 14:00 do 16:00 hod. proběhne v naší obci sběr použitých, vysloužilých 
elektrospotřebičů. Spotřebiče přivezte v uvedeném termínu ke garážím za obecním úřadem. Jedná se        
o chladničky, mrazáky (kompletní - nevykuchané), televizory, radiopřijímače, počítače, monitory, 
vysavače, el. sporáky i  drobnější elektrospotřebiče 
 

 



 
 

 

Dětské sportovní odpoledne 
T.J. Sokol Kobyly připravuje pro naše děti dětské sportovní odpoledne na hřišti u základní školy. Pro děti 
budou připraveny soutěže, sladké odměny, táborák a buřtíky. Srdečně zveme všechny naše děti a jejich 
rodiče. Plánovaný termín: středa 8. června od 17 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce 
uskuteční v jiném termínu. 
 
Z-Box 
V průběhu měsíce května byl instalován Z-Box (samoobslužné výdejní místo) u prodejny na Nechálově. 
Zde si budete moci vyzvednout svou zásilku v jakoukoli denní či noční hodinu. Zatím ještě není               
v  provozu, ale v druhé polovině června bude již aktivní v internetových obchodech při vybrání způsobu 
dopravy Zásilkovna – Doručení do Z-Boxu. 
 
Nabídka práce 
Na pobočku pošty v Pěnčíně hledáme novou kolegyni/kolegu. Nástup: 1.9.2022. Požadované vzdělání: 
ÚSO s maturitou.  Více informací obdržíte na poště v Pěnčíně. 
 
Okénko do školy 
Je to k neuvěření, ale opět se blíží konec školního roku. Máme za sebou květen, který byl ve znamení 
mnoha aktivit žáků 1. i 2. stupně naší školy:  
     Během května děti z 1. stupně úspěšně reprezentovaly naši školu na atletických závodech v Turnově. 
Na okrskovou soutěž postoupilo šest sportovců /David Nálepa, Viktorie Sluková, Eliška Kovářová, 
Barunka Linková, Ondřej Volský a Matouš Šteigr/. Právě Matouš jako jediný postoupil do okresního 
kola, které vyhrál. Začátkem června ho čeká krajský závod v trojboji /skok daleký, běh 50 m a hod 
kriketovým míčkem/. Žáci 4. a 5. ročníku zase udělali zkoušku mladého cyklisty. 
     Školní družina byla na odpoledním výletu do Sezemic, kde si prohlédli krásně upravenou náves 
s rybníkem, zašli také na místní hřbitov a pěšky se vrátili do školy. 
     V úterý 10. 5. se vypravila dvě dívčí družstva na atletický stadion do Liberce, aby reprezentovala naši 
školu v tradiční atletické týmové soutěži Pohár rozhlasu. Každá dívka mohla závodit maximálně ve dvou 
disciplínách a štafetě. Získané body se pak započítávaly nejen konkrétní  závodnici, ale celému týmu. 
Děvčata, zejména v mladší kategorii, se v konkurenci ostatních škol rozhodně neztratila. Mladší žákyně 
obsadily 6. místo /z 10 škol/, starší byly deváté. V individuálním pořadí se v konkurenci více než 60 
závodnic mladší kategorie nejlépe umístily Majda Jiránková /4. místo/ a Róza Matoušková /15. místo/. Ve 
starší kategorii Eliška Laurinová /15. místo/ a Elen Rysová /19. místo/. Kdyby byly závody v jednotlivých 
disciplínách, přivezli bychom dokonce několik medailí. 
Mladší áčková štafeta byla druhá, druhá byla také Gábina Drobná ve vrhu koulí. Majda Jiránková byla 
v hodu míčkem třetí. Hezké je také šesté místo Elišky Laurinové ve vrhu koulí či sedmé místo Rózy 
Matouškové ve sprintu na 60 m. 
Všem závodnicím děkujeme za skvělou reprezentaci školy a paní Kůrkové za vynikající doprovod. 
     Začíná také doba školních výletů. Ve dnech 19.-21. 5. se uskutečnil výlet 9. třídy do Zadní Třebáně. 
Tam byli žáci ubytováni a vyráželi na výlety do okolí. Navštívili podzemí lomů Velká a Malá Amerika, 
prošli se pod Karlštejnem a večer poseděli u táboráku.  Další den se vypravili do Berouna a na Tetín – 
významná místa našich dějin. Počasí bylo nádherné, takže se výlet vydařil. 

Mgr. Eva Čapková 
 
 
 
Akce v okolí: 
Koryta – 18. 6. od 19 hodin – divadlo TESTOSTERON – hraje DS TYL z Bakova nad Jizerou 
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