
 
 

 

KOBYLÁČEK     BŘEZEN 2023  
 
Vážení spoluobčané, 
není to tak dávno, co jsme uložili vánoční výzdobu a za nedlouho již budeme chystat 
tu velikonoční. Dny se prodlužují, ráno vstáváme za světla, což je neklamným 
znamením, že jaro přichází mezi nás. Nastává příjemnější období roku, kdy můžeme 
trávit více času venku. Častější přítomnost slunečních paprsků nám vlévá novou 
energii do žil. Zároveň mají i blahodárný vliv na naši psychickou pohodu. Přejme si, 
aby dní naplněných pozitivní energií bylo co nejvíce.  
                                                                               Zbyněk Hozák, starosta obce 
 
 
 

Naši jubilanti 
87 let – Josef Votrubec     60 let – Hana Seiwaldová 
87 let – Milena Kovářová   60 let – Milan Kovář 
81 let – Hana Němcová    55 let – Jana Havlíková 
80 let – Hana Bartošová    30 let – Michaela Martincová 
65 let – Jana Mohelská    25 let – Matouš Kozák 
65 let – Josef Tuček    20 let – Matěj Bína  
Našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 6. března od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního 
úřadu v Kobylech.    
 
 
Kontejner – velkoobjemový odpad 
Kontejner na velkoobjemový odpad bude pro občany otevřen v sobotu 18. března v čase od 9 do 10 hodin. 
 
Komunální odpad   
Svoz pytlů s komunálním odpadem se uskuteční ve středu 29. března.    
 
Znovu ODPADY 
Pokud už třídíte PET lahve zvlášť do pytlů, dávejte tam, prosím, POUZE PET lahve. Nedávejte tam, prosím, už 
žádný jiný odpad. Obal od šlehačky a jiných potravin (který mezi PET lahve stejně nepatří) potom znečistí celý 
obsah pytle.  
 
Poplatky 
Poplatek ze psů je splatný do 31. března, poplatek za ukládání a zneškodňování komunálního odpadu do 30. dubna.  
 
Platby se přijímají v hotovosti v pondělí v době od 8 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin a ve středu od 8 do 11 hodin 
a od 13 do 15 hodin.  
Poplatky můžete zaplatit také bezhotovostně po předchozím sdělení údajů k platbě. Pro jejich upřesnění volejte tel.: 
482 728 180   nebo pište na e-mail: kobyly@volny.cz 
 
Šipkový turnaj 
SOPKA 2007, z.s. pořádá v sobotu 11. března od 9 hodin v tělocvičně na Nechálově šipkový turnaj. Občerstvení 
zajištěno. 
 
Taneční zábava 
SDH Havlovice pořádá v sobotu 25. března od 20 hodin taneční zábavu s hudební skupinou Adaptace.  
 
Zdravotní ordinace v Příšovicích  
MUDr. Jiří Trněný nebude ve dnech 8. – 10. března ordinovat. 
Zdravotní sestra Lucie Raindl bude přítomna. 
 
 
 
 



 
 

 

Tajný výlet 
SDH Havlovice pořádá v sobotu 1. dubna Tajný výlet. Odjezd je plánován ve 12 hodin z Nechálova a Havlovic.     
V plánu je organizovaná prohlídka ….. v  ….. Následně si budete moci prohlédnout město  …. A kdo bude chtít, 
tak může navštívit .....  Pak se přesuneme na společnou večeři, která nás vrátí o pár století zpět a bude doplněna      
o ….   Máme se tedy na co těšit! 
Návrat se plánuje v pozdních večerních hodinách. Cena výletu činí: 300,-/osoba V ceně je zahrnuta doprava 
zájezdovým autobusem, vstupné, večeře s překvapením. Závazné přihlášky a platbu za výlet přijímá Marcela 
Němečková, tel. 606 525 153, nejpozději 25. 3.  
 
Zápis do prvního ročníku   
naší základní školy se koná v  pondělí 3. dubna od 13,00 do 16,30 hodin. 
 
Okénko do školy 
     Únor ve škole znamená začátek nové klasifikace. Druhé pololetí odstartovalo již před jednodenními 
prázdninami, které letos připadly na pátek 3.2. Hned nato v pondělí 6.2. odjelo 25 žáků ze 7., 8. a 9. ročníku na 
lyžařský výcvik do Kořenova. Pan učitel David Rubáš zamluvil týdenní pobyt s plnou penzí na osvědčené chatě 
(dříve Tučňák, dnes Chata 10), s jedinečnými výhledy do Krkonoš. Děti odtud spolu s ním a paní učitelkou 
Tetivovou docházeli na sjezdovku Bavorák, která je pro výcvik ideální svou cenovou dostupností i bezpečným       
a přehledným terénem. Stejně jako prvostupňovým dětem v lednu se i únorový lyžařský výcvik starším dětem 
vydařil. Nikdo se nezranil a počasí bylo nejlepší, jaké letošní zima nabídla. Celý týden, a to včetně středeční 
výpravy na nedalekou rozhlednu Štěpánku, doprovázelo sluníčko. Na chatě také proběhla beseda s náčelníkem 
Horské služby. Poslední večer byla diskotéka. 
     Na čtvrtek 9. února zajistila paní vychovatelka další bruslení. Do Turnova jezdí děti s paní učitelkou Jitkou 
Plotovou autobusem, paní asistentka Darina Hnízdilová vozí batohy a helmy. I přes velkou nemocnost nakonec 
odjelo bruslit 20 sportovců z 1.-5. ročníku, přidalo se i pár rodičů. Na svatého Valentýna připravila 1. třída spolu     
s deváťáky „láskomat“, kde si každý podle svého přání mohl utrhnout kousek zdarma nabízené „papírkové“ 
laskavosti. Ve čtvrtek 16.2. před naši školu přijela pojízdná učebna techniky. Projekt Ministerstva průmyslu            
a obchodu byl určen žákům 8. a 9. ročníku, kteří si během dopoledne v mobilní učebně vyzkoušeli 3D tisk. 
Současně s interaktivním programem probíhalo v naší počítačové třídě kariérové poradenství. Na týden od 20. do 
24. února letos připadly jarní prázdniny. Stejně jako každý rok odeslali vycházející žáci přihlášky na střední školy   
a učiliště. Čtyři z nich, a to včetně žáků z Ukrajiny, se letos hlásí na maturitní obory. Pro ně pokračují s paní 
ředitelkou Pichrtovou přípravy na přijímačky z češtiny. Matematiku s žáky pravidelně procvičuje paní učitelka 
Šlechtová. 
     V březnu zahájíme plavecký výcvik pro 1.-4. ročník. Paní učitelka Plotová v termínu 31.3.-1.4. chystá tradiční 
Noc s Andersenem pro malé děti. Zápis do prvního ročníku proběhne v pondělí 3. dubna od 13,00 do 16,30 hodin. 
     Krásné březnové dny a příjemné očekávání jara Vám přeje 

             Kateřina Brzáková.  
           

Akce v okolí: 
10. 3. – Svijanský Újezd - Hospůdka v Chaloupkách – oslava MDŽ v RETRO atmosféře, živá hudba,  
            dobré jídlo a malé překvapení pro každou ženu.  Začátek od 17 hodin.  

Rezervace možná na tel. 603791123.  
31.3. – Pěnčín – aprílová taneční zábava od 19 hodin, hraje kapela BEDŇÁCI, masky vítány 
     
Připravujeme na duben: 
8. dubna – Tenisový klub Nechálov - Velikonoční taneční zábava se skupinou Prorock 
29. dubna – sokolovna Nechálov – divadelní představení – Vzpoura nevěst 
30. dubna – SOPKA 2007, z.s. – Pálení čarodějnic 
 
NABÍDKA 
Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává slepičky snáškových plemen – Tetra hnědá, Dominant-černý, modrý, 
bílý, žlutý, kropenatý, Green Shell typu Arakauna, Dark Shell typu Maranska. Stáří 15 - 20 týdnů. Cena od 
255,- Kč/ks. Dopravné 189,- Kč. Změnu ceny si prodejce vyhrazuje. Prodáváme slepičky z našeho chovu, 
odchované na hluboké podestýlce. 
Prodej se uskuteční: v neděli  5. a 19. března, 16. a 30. dubna 2023 
na Nechálově – u autobus. zastávky – v 15,30 hod. a v Kobylech – u obecního úřadu – v 15,40 hod.  
Slepičky si objednejte na níže uvedených telefonních číslech: 
Po-Pá 9,00-16,00 hod.  tel.:  601576270 nebo 728605840      www.drubezcervenyhradek.cz 
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