
 
 

 

KOBYLÁČEK     ZÁŘÍ 2022  
 

Vážení spoluobčané,  
čtyři roky uplynuly jako voda a jsou před námi opět volby do zastupitelstva obce. Proto malé 
zrekapitulování činnosti zastupitelů v končícím volebním období. Roky to nebyly pro nikoho 
jednoduché. Nikdo z nás by si nepomyslel, co ještě může lidstvo na celém světě potkat. Nákaza covidu 
19 ovlivnila ekonomický, společenský, ale hlavně zdravotní život nám všem. A aby toho nebylo málo, 
v únoru začala válka na Ukrajině a s ní ekonomická krize, která se dotýká hlavně našich peněženek. Jak 
se situace vyvine, do jaké výše se ceny energií, potravin, služeb a dalších produktů dostanou, je těžké 
předpovídat. 
Ale přes všechny potíže se v naší obci podařilo zrealizovat některé akce. V roce 2019 byla provedena 
výměna střešní krytiny na staré škole v Kobylech za 2,064 milionu korun. V roce 2019 -2020 byla 
vyměněna nejstarší svítidla veřejného osvětlení za úsporná v celkové částce 500 000,- Kč. Od 
Libereckého kraje jsme obdrželi dotaci 225 000,- Kč. V tomto roce byla také opravena místní 
komunikace Radvánice – Kobyly. Opět za finanční pomoci Libereckého kraje částkou 300 000,- Kč, 

kdy celková cena opravy byla 2,5 milionu korun. I v roce 2021 jsme uspěli se žádostí u LK na opravu místní prodejny na Nechálově o částku 
300 000,- Kč. Realizace se bohužel v tomto roce nemohla uskutečnit z důvodu naplněných kapacit a nedostatku materiálu u stavebních firem. 
Proto se provádí nyní, dokončena by měla být do konce letošního září. Celková částka 1,7 mil Kč. V letošním roce byla v jarních měsících 
opravena komunikace z Podhory do Janovic za celkových 923 tisíc korun a z toho jsme obdrželi dotačních 275 tisíc korun od LK. V těchto 
dnech se podařilo odstranit nánosy bahna a současně byly provedeny úpravy břehů rybníka na návsi ve Vorklebicích v částce 180 tisíc korun. 
Nemohu zapomenout na „opravu“ včelína v Havlovicích, kde největší kus práce odvedli členové SDH Havlovice s finanční účastí obce         
1 miliónu korun. Toto je výčet těch největších investičních akcí, samozřejmostí jsou drobné opravy obecního majetku, údržba zeleně, opravy, 
likvidace škod způsobené povětrnostními vlivy, pády stromů nebo i kůrovcovou kalamitou. 
Po celé toto období jsme spolupracovali s firmou Agroplast Kobyly, ať už to bylo při zajišťování zimní údržby, dopravní služby nebo            
i sekání travnatých porostů kolem našich komunikací. I využití dílny Agroplastu nám velice pomáhá při zajišťování oprav obecního majetku. 
Stále pokračuje spolupráce se všemi Havlovicemi v České republice. Letos v květnu se uskutečnilo již sedmé setkání tentokrát v našich 
Havlovicích.   
Také spolupráce s okolními obcemi je na velmi dobré úrovni. Byly uzavřeny dohody na školský obvod s obcemi Loukovec a Soběslavice, 
připravuje se dohoda s Vlastibořicemi.  
Je nutné poděkovat všem našim spolkům, které se starají o společenský, sportovní i kulturní život. Že se v obci nežije špatně, dokazuje          
i výstavba nových i rekonstrukce starších rodinných domů. Jsme moc rádi, že mladí lidé v obci zůstávají a zakládají tady své rodiny. 
Nově zvolené zastupitelstvo bude postaveno před nemalé úkoly. Na svou rekonstrukci stále čeká budova sokolovny a to bude při současných 
cenách největší finanční problém. Je nutná oprava komunikace přes „Zadní“ Nechálov nebo oprava požární nádrže v Havlovicích. Také 
sportovní hřiště u ZŠ by si zasloužilo investice, aby vyhovovalo současným trendům a škola se posunula o stupeň výše. Co se týká budovy 
školy – opravy sociálních zařízení, ale v nebližší době rekonstrukce kotelny. Nyní se řeší projektová dokumentace a hlavně otázka čím topit, 
aby to bylo pro nás ještě finančně únosné. 
Vedení obce čeká mnoho dalších drobnějších úkolů, avšak neméně důležitých,  které přináší život v obci. Proto doufám, že nově zvolené 
zastupitelstvo se s úkoly vypořádá se zdarem, ke spokojenosti většiny našich občanů.   
                                                                                                                                                             Jaroslav Červa, starosta obce 

 
 
Naši jubilanti   
70 let – Světla Košková 
40 let – Jakub Navrátil    
Našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 14. září od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kobylech.  
 
 
Volby 
Společné volby do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září od 
8 do 14 hodin. Místem konání voleb pro všechny voliče s trvalým pobytem na území naší obce je volební místnost v budově obecního úřadu. 
Hlasovací lístky budou doručeny všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Ve volební místnosti pak obdržíte: 

ŠEDOU úřední obálku, kam vložíte hlasovací lístek do zastupitelstva obce 
a 

ŽLUTOU úřední obálku, kam vložíte hlasovací lístek pro volbu do Senátu  
 

Bude-li hlasovací lístek vložen do nesprávné obálky  jedná se o NEPLATNÝ HLAS ! 

  
Způsob hlasování a úprava volebního lístku do zastupitelstva bude vysvětlena v přiložených  informacích, které budou součástí distribuce 
volebních lístků.  
V případě konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční ve dnech 30. září a 1. října. Hlasovací lístky obdrží voliči přímo 
ve volební místnosti. 
Každý volič musí prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). 
 
Voliči, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat volební komisi nebo na obecním úřadě, aby 
jim byla umožněna volba do přenosné volební urny. 
 
 
 



 
 

 

Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční v ÚTERÝ 27. září.    
 
Plasty 
Žádáme naše občany, aby do kontejnerů na plasty dávaly pouze plastové obaly!!! Často se zde objevují odpady (vysypané koše s domovním 
odpadem, sklo i zbytky potravin), které do těchto žlutých kontejnerů opravdu nepatří, ale jsou určeny do popelnic na komunální odpad. 
 
Volné pobíhání psů 
Dále žádáme majitelé psů, aby je dle obecní vyhlášky nepouštěli na místa, kde je to zakázané – dětské hřiště a sportoviště u základní školy, 
kolem kaple a požární nádrže, u včelína pod lípami v Havlovicích a park v Kobylech. Je velice nepříjemné si exkrementy odnést na botách 
nebo tyto plochy sekat. 
 
Knihovna 
bude v úterý 27. září  UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení.     
 
Kobylský trojboj   
SDH Kobyly pořádá v sobotu 24. září od 13:00 v Kobylech na návsi Kobylský hasičský trojboj. Občerstvení zajištěno. 
 
Závod padesátek   
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 1. října od 13:00 závod padesátek na 121 minut. Závod se uskuteční tradičně na okruhu mezi 
Nechálovem a Kojeckem. Upozorňujeme občany, že tato místní komunikace bude v době mezi 13:00 až 17:00 uzavřena. 
 
Výlet do Krkonoš        
Sokol Kobyly pořádá v sobotu 8. října turistický výlet do Krkonoš. 
Trasa: Příchovice, rozhledna Štěpánka, Paseky nad Jizerou, Kořenov - asi 14 km.  
Odjezd autobusu je v 8 hodin z Nechálova a Havlovic.   
Cena: Kč 100,-- členové Sokola, Kč 200,- ostatní. Přihlášky přijímá Hana Seiwaldová do 3. října.     
 
Výstava Zahrada Čech 
Zájezd na výstavu Zahrada Čech se neuskuteční z důvodu malého zájmu. 
 
Zdravotní linka  do Příšovic opět jezdí každou středu z Kobyl v 7:15  a dále z Nechálova a Havlovic.   
 
Okénko do školy 

Vážení a milí čtenáři,  
čas prázdnin a dovolených skončil, začíná nový školní rok a s ním opět nastupuje pravidelný režim a nezbytné každodenní 

povinnosti pro nás pro všechny.  
Letos má naše škola rekordní počet žáků – celkem 113, z toho 42 na 1. stupni  a nevídaných 71 na 2. stupni. Přivítali jsme             

12 prvňáčků, do šestého ročníku k našim 7 žákům přibylo 14 z dalších škol (Svijanský Újezd, Radostín, Pěnčín, Loukovec, Žďár a dokonce    
i Světlá pod Ještědem). Dále nastoupil jeden druhák a dvě páťačky. Ke čtyřem ukrajinským žákům, kteří docházku u nás zahájili již 
v minulém školním roce, přibyli ještě další čtyři. Většina z nich se jeví velice schopně, dobře rozumějí česky a myslíme, že s nimi nebudou 
žádné problémy. S těmi zbývajícími, co se v naší zemi zatím moc neadaptovali, si budeme muset nějak poradit. Celkové rozložení žáků ve 
třídách je tedy následující: I. třída 21 (1. ročník 12 + 2. ročník 9), II. třída 21 (3. ročník 9, 4. ročník 4, 5. ročník 8), 6. třída 21, 7. třída 23, 8. 
třída 18 a 9. třída 9).  

S tak velkým počtem žáků byly nutné i nějaké změny v organizaci výuky. Například děti z 1. a 2. ročníku budou mít rozdělené 
hodiny českého jazyka a matematiky, 6. a 7. třídu musíme dělit na informatiku a vůbec poprvé nemají tělocvik všechna děvčata z druhého 
stupně dohromady, ale bylo nutné rozdělení do dvou skupin, jako to vždy mívali chlapci. Kuchařky ve školní jídelně se také musejí pěkně 
otáčet. Naštěstí jsme vloni pořídili myčku nádobí, čímž se obsluha urychlila a zefektivnila. 

Došlo také k rozšíření našeho pedagogického sboru. Na druhý stupeň nastoupil jako posila pan učitel Daniel Rubáš – ano, hádáte 
správně, je to třetí (a poslední) z bratrů Rubášů. A ke stávající asistentce pedagoga, působící nyní v 6. ročníku, přibyly další dvě, do 1. a do  
5. ročníku. Práce s různorodými třídami, kde je vždy několik žáků s nejrůznějšími vzdělávacími obtížemi, k nimž nyní ještě přibyli ukrajinští 
žáci, není v posledních letech vůbec jednoduchá a je čím dál těžší udržet nastavený standard a kvalitu výuky. Věříme, že právě pedagogické 
asistentky nám v tom budou ku prospěchu.  

Všem - zaměstnancům ve škole, našim žákům i jejich rodičům přeji úspěšný a klidný školní rok a také Vám ostatním přeji hodně 
optimismu a veselou mysl, která je v současné nelehké a nejisté době obzvlášť potřebná a důležitá. Obecnímu úřadu v Kobylech děkuji za 
bezproblémovou spolupráci. 
 Pohodové babí léto Vám za celý kolektiv ZŠ Kobyly přeje        
                         Martina Pichrtová 
 
 
Akce v okolí: 
10. září – Pěnčín – taneční zábava hraje Adaptace 
18. září – Pěnčín - pouť 
30. září – Pěnčín – koncert frontmana kapely DYMYTRY Jana „Protheus“ Macků  
 
Připravujeme na říjen: 
1. října – závod padesátek na 121 minut 
7. října – večer sokolských světýlek 
15. října – taneční zábava – hraje Víkend 
15. října – drakiáda 
29. října – taneční zábava – hraje Adaptace 
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