
 
 

 

KOBYLÁČEK     LEDEN 2023  
 
Vážení spoluobčané, 
nejkrásnější svátky roku jsou již za námi, stejně tak i vítání nového roku. Věřím, že jste si 
náležitě odpočinuli a našli si dostatek času na své blízké i sami na sebe. Plni sil se můžeme 
pustit do důležitých úkolů, které nám tento rok přinese. Jeden z nich nás čeká již za pár dní, 
tedy přímá volba prezidenta. Přeji všem voličům šťastnou ruku při výběru nástupce současné 
hlavy státu.  

V letošním roce nás čeká příprava a realizace investičně nákladných projektů. Jedním z nich 
je kompletní rekonstrukce kotelny a výměna stávajícího kotle v objektu základní školy. Další 
významnou investicí bude oprava místní komunikace v části „Zadní Nechálov“, jejíž 
technický stav je dlouhodobě nevyhovující. Věřím, že se nám podaří zajistit 
spolufinancování obou projektů formou dotace.   

Přílohou tohoto vydání Kobyláčku je rozpis kulturních akcí, které se v letošním roce uskuteční. O jednotlivých akcích budete 
samozřejmě informování i dalšími informačními kanály. Jedním z nich je nově i komunikační služba Munipolis. Pro zájemce  
o tuto službu v příloze zasíláme registrační leták.  

Zbyněk Hozák, starosta 

 
Naši jubilanti 
89 let – Danuše Marušková 
81 let – Jaroslav Tvrzník 
55 let – Dagmar Laurinová 
50 let – Marta Millerová 
35 let – Jan Vopřátko 
Našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Zveřejňování jmen jubilantů 
Žádáme vás, pokud si nepřejete, aby vaše životní výročí - jméno bylo zveřejněno v Kobyláčku, sdělte nám tuto informaci na 
obecní úřad. Pokud tak neučiníte, považujeme to jako váš souhlas se zveřejněním. 
 
 
Volby 
V pátek 13. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. ledna od 8 do 14 hodin se koná přímá volba prezidenta republiky. 
Hlasovací lístky budou doručeny všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.  
Případné druhé kolo se uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna. Hlasovací lístky pro druhé kolo voliči obdrží ve volební místnosti. 
Každý volič musí prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). 
Volby se konají v budově Obecního úřadu v Kobylech. 
 
Zaměstnanec obce 
Hledáme zaměstnance na plný úvazek. Náplň práce: údržba zeleně, veřejných prostranství, drobné opravy majetku obce. 
Požadujeme manuální zručnost, spolehlivost, řidičský průkaz skupiny B, T. Bližší informace na obecním úřadě.  

 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve středu 25. ledna.    
 
Upozornění: Pytle na odpad mají max. hmotnost 20 kg, pokud budou těžší, svozová firma je neodveze!  
Do popelnic sypejte pouze studený popel – jinak Vám nebude popelnice vyvezena! 
 
 
Poplatek za odvoz a odstranění odpadů rok 2023:    
velikost popelnice 1x týdně kombinovaný 1x 14 dnů   
60 l   2.496,--  1.872,--  1.248,--  
80 l   3.328,--  2.496,--  1.664,--  
120 l   4.992,--  3.744,--  2.496,--  
240 l   9.984,--  7.488,--  4.992,-- 
 
Ti, kdo mají pytle, zaplatí Kč 384,-- 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, poplatek za ukládání a zneškodňování komunálního odpadu do 30. dubna.  
 
Platby se přijímají v hotovosti každé pondělí v době od 8  do 11 hod. a od 13 do 16 hod.  
Úhradu poplatků můžete 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 
 
UPOZORNĚNÍ 
Žádáme spoluobčany, kteří třídí odpad a nosí ho do modrých a žlutých kontejnerů, případně do zvonu na sklo, aby do nich 
vkládali odpad, který tam patří. Neustále se objevuje sklo v kontejneru na plasty, ve zvonu na sklo bývá porcelán, který 
patří do popelnice. Papírové krabice a kartony, prosíme, roztrhejte nebo sešlapejte. Jedna nerozložená krabice zabere celý 
kontejner a vývoz jednoho kontejneru stojí obec 400 korun. PET lahve nadále třiďte zvlášť do pytlů a můžete je přivézt do 
Kobyl nebo postavit vedle žlutého kontejneru. Děkujeme.    
 
Zimní protahování - údržba komunikací 
Žádáme občany, aby neparkovali se svými vozidly na komunikacích. Pokud bude nutné prohrnovat cesty, hrozí nebezpečí, že 
bude vaše vozidlo poškozeno, případně nebude sníh z komunikace odstraněn. Prosíme vás, vezměte tuto informaci na 
vědomí!!! 
 
Valná hromada  
SDH Havlovice se koná v sobotu 7. ledna v sokolovně na Nechálově. 
 
Valná hromada  
SDH Kobyly se koná v sobotu 14. ledna v hasičské zbrojnici v Kobylech. 
 
Okénko do školy 
Vážení čtenáři, 
zdravím vás v novém roce a věřím, že bude lepší než předchozí. 
Rovněž prosinec, měsíc nejkrásnějších svátků v roce, provázelo množství různých akcí. 
Ve čtvrtek 1. prosince proběhl velice úspěšný Vánoční jarmark spojený se Dnem otevřených dveří. Část výtěžku byla 
vyčleněna na dobročinné účely –  např. na nákup Skutečných dárků nebo na podporu Centra pro zvířata v nouzi. 
V pondělí 5. prosince chodil školou Mikuláš s anděly a čerty, kteří děti obdarovali mikulášskými perníčky. 
V pondělí 12. prosince se děti I. třídy (1. a 2. roč.) zúčastnily vánoční dílny v Muzeu Mnichovo Hradiště, kde si vyrobily 
dárečky pro své blízké. 
Ve  čtvrtek 15. prosince se v Osečné uskutečnil tradiční Předvánoční florbalový turnaj. Naši žáci na něm získali pohár              
a diplom, když s jednou porážkou a dvěma vítězstvími obsadili výborné druhé místo. 
V pátek 16. prosince žáci 8. a 9. ročníku uskutečnili exkurzi do cukrovaru v Dobrovici,  kde si se zájmem prohlédli jednotlivé 
provozy nebo zhlédli tematické video.  
V neděli 18. prosince podnikli žáci v rámci turistického kroužku vánoční výlet do Saska. Svezli se vláčkem s parní 
lokomotivou, vyšplhali se na skalní vyhlídky v okolí Oybinu a prošli se touto historickou obcí, navštívili adventní trhy           
ve Zhořelci. 
V pondělí 19. prosince se konal ve školní tělocvičně kurz zdravovědy, na kterém byly děti poutavou formou seznámeny          
se základy první pomoci. 
V úterý 20. prosince předaly žákyně 7. ročníku řediteli Dětského domova v Jablonném v Podještědí hračky a knížky, které se 
shromáždily ve školní sbírce pro potřebné děti. Podnět k jejímu uspořádání vzešel od samotných žáků 7. ročníku. 
Ve středu 21. prosince děti z I. třídy navštívili krásné divadelní představení v Turnově s vánoční tematikou – příběhem 
narození Ježíška. I přes velké náledí naštěstí vše proběhlo bez problémů a hlavně bez úrazu. 
Ve čtvrtek 22. prosince, poslední den před prázdninami, si děti uspořádaly třídní vánoční besídky, při kterých si v rámci tříd 
vyměnily dárečky nebo ochutnávaly vánoční cukroví. 
Na Národní výtvarné soutěži zaznamenala obrovský úspěch žákyně 6. ročníku Sofie Čepelíková, která obsadila první místo. 
V rámci školní družiny nadále fungují kroužky vaření, šikovné ruce, zumba, farmářský a pěvecký kroužek. 
Žáci naší školy mají velkou šanci získat Cenu veřejnosti v soutěži Business Talent. Hlasovat pro ně můžete až do 13. ledna na 
https://1012plus.cz/cs/projekt/zakovska-soutez-business-talent-2022. 
Jménem zaměstnanců ZŠ Kobyly přeji dětem úspěšný rok, rodičům radost ze svých dětí a všem hodně zdraví a pohody. 
                                                                                                                                                  Daniel Rubáš 

      
Připravujeme na únor: 
4. 2. – závod padesátek 
11. 2. – traktoriáda 
25. 2. – karnevaly 
Sokol – valná hromada  
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