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Vážení spoluobčané, 
první měsíc nového roku je za námi, stejně tak jako souboj o novou hlavu našeho 
státu. Byli jsme svědky vyhrocené kampaně, jež měla v některých případech             
i negativní dopad na vztahy v rodinách či mezi přáteli. Věřme, že se nově zvolenému 
prezidentovi podaří rozjitřenou situaci ve společnosti svým vystupováním uklidnit. 

Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny a žáci obdrželi vyhodnocení jejich 
snažení v podobě vysvědčení. Zejména pro žáky první třídy to byla dozajista velká 
událost, neboť šlo o první hodnocení v jejich životě. Žákům přeji do druhého 
pololetí hodně sil a studijních úspěchů. Zároveň školákům i jejich rodičům přeji 

pohodové prožití jarních prázdnin, ať již je stráví doma, na horách či u moře. 
Zbyněk Hozák, starosta 

 
Naši jubilanti 
90 let – Václav Porš 
75 let – Václava Mizerová 
60 let – Dana Kovářová 
60 let – Roman Schubert  
25 let – Milan Mareš 
Našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
Volba prezidenta  
V prvním kole přišlo k volbám 210 voličů – účast  75,53 %. 
Počet hlasů, které obdrželi jednotliví kandidáti: Pavel Fischer 11 hlasů, Jaroslav Bašta 25 hlasů, Petr Pavel            
58 hlasů, Tomáš Zima 2 hlasy, Danuše Nerudová 43 hlasů, Andrej Babiš 56 hlasů, Karel Diviš 6 hlasů, Marek 
Hilšer 9 hlasů. 
Ve druhém kole přišlo 213 voličů – účast 76,89 %. Petr Pavel obdržel 123 hlasů, Andrej Babiš 88 hlasů. 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve středu 22. února.    
 
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 
 
Oprava mostu ve Svijanech 
V pondělí 6. února začne oprava mostu přes železnici podél dálnice D10, která potrvá do 9. prosince 2023. Z tohoto 
důvodu nebude možné odbočení při sjezdu od Březiny na Příšovice a Svijany. Nájezd z kruhového objezdu ve 
Svijanech bude na dálnici směr Turnov uzavřen. 
  



 
 

 

Závod padesátek na sněhu 
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 4. února 2023 od 13 hodin závod padesátek na sněhu. Závod se uskuteční na 
nové trati v Důni. Občerstvení zajištěno. 
 
Zimní traktoriáda 
SOPKA 2007, z. s. pořádá v sobotu 11. února 2023 od 13 hodin zimní traktoriádu. Závod se uskuteční na nové trati 
v Důni. Občerstvení zajištěno. 
 
Valná hromada T.J. Sokol Kobyly -  pátek 10. února  od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 
Karnevaly   
V sobotu 25. února od 14 hodin se koná DĚTSKÝ KARNEVAL v Sokolovně na Nechálově. Srdečně zveme 
všechny naše děti, jejich kamarády a rodiče. 
 
V sobotu 25. února od 20 hodin bude tradiční KARNEVAL pro dospělé. K tanci zahraje hudební skupina 
ADAPTACE. Všichni jste srdečně zváni.   
 
Okénko do školy 
Měsíc leden je za námi stejně tak jako první pololetí školního roku. Než budu tak trochu bilancovat, pojďme se 
společně ohlédnout za uplynulým měsícem. 
 Nejzajímavější událostí, která se stala na naší škole, byla účast v soutěži Business Talent 2022. Této 
soutěže se mohli zúčastnit žáci 8. a 9. tříd základních škol. Skupina čtyř dětí měla za úkol během jednoho dne 
navrhnout, vyrobit a odprezentovat před odbornou porotou prototyp pomůcky, která zlepší život tělesně postiženým 
lidem. Čtveřice žáků naší školy Anna Matoušková, Casey Hoffmannová, Barbora Schovancová a Michal Vartsaba 
se nejen zúčastnila a splnila zadaný úkol. Za velké podpory spolužáků, rodičů, bývalých žáků i přátel dokonce 
vyhrála pro svoji třídu Cenu veřejnosti, kterou je den s programem pro celou třídu v iQ Landii. 
 Z dalších událostí můžeme jmenovat akce zaměřené na sport. Děti z 1.-5. ročníku si díky čerstvě 
napadanému sněhu užily týden dopoledního lyžování v Bedřichově. Starší žáci pojedou až v únoru. Oni budou       
v zamluvené chatě i přespávat. Dále pak děti s družinou vyjely do zimního stadionu v Turnově, aby se naučily nebo 
zdokonalily v bruslení. Stejnou akci zorganizoval pan učitel David Rubáš pro II. stupeň. 
 Naši deváťáci se již pomalu a jistě chystají k přijímacímu řízení na střední školy. Pravidelně se jednou 
týdně připravují na zkoušky z matematiky, od února začnou trénovat testy na český jazyk. 
 A poslední lednový den děti dostaly vysvědčení. Zhodnocení práce za první pololetí. Ne vždy jsou známky 
přesně vypovídající. Zamysleme se společně nad tím. Často vyučený truhlář, který neovládal perfektně rodný 
jazyk, najde v životě lepší uplatnění, než nabiflovaný jedničkář. A myslím, že i nám dospělým se ne vždy vše 
povede. Mějme, prosím, pro dětskou duši pochopení, snažme se jim být příkladem i oporou a zdárně je vést            
k zodpovědnému přístupu k životu. Připomínejme si možná otřepaná přísloví, že žádný učený z nebe nespadl nebo 
chybami se člověk učí. 
          Jitka Plotová 

 
 
 
 
 
Akce v okolí: 
10. 2. – Svijanský Újezd – společenský ples 
 
     
Připravujeme: 
11. 3. – SOPKA - šipkový turnaj 
25. 3. – SDH Havlovice - taneční zábava 
1.4. – SDH Havlovice - tajný výlet 
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