opravila asfaltová cesta u sokolovny. Zde děkujeme za financování akce
Obecnímu úřadu Koberovy.
- brigádnicky se nám podařilo natřít í pletiva na venkovním hřišti za
sokolovnou. Za fotbalovou branku jsme připevnili modřínová prkna zabraňující
ničení pletiva od fotbalových míčů..
- v sokolovně se namontovali nové vodovodní baterie a průtokové ohřívače vody.
- v kuchyni máme nové výdejní okénko, pultovou desku se skříňkou a dřez na
mytí nádobí.
- v roce 2017 jsme odpracovali další brigádnické hodiny na průběžné údržbě
venkovních hřišť a sokolovny.
A co nás čeká v letošním roce 2018?
Sokolovna a venkovní sportovní areál naší Tělocvičné jednoty vyžaduje
stálé ošetřování a průběžnou údržbu. Chtěli bychom položit novou dlažbu na
chodbu u sociálek a vinárny, která bude navazovat na rekonstrukci sociálek. Zde
bude záležet na dotacích z kraje a ČOS. Brigádnicky musíme natřít střechu nad
malým sálem sokolovny. Chtěli bychom vyklidit kotelnu a místnost využít jako
příruční sklad pro nářadí, hrabla a barvy. I v tomto roce nadále spoléháme na
Vaší brigádnickou pomoc. Tím se nám budou lépe zajišťovat plánované sportovní
a kulturní akce pro členy a příznivce naší jednoty. Pevně věříme v dobrou
spolupráci s Obecním úřadem v Koberovech a všemi občany naší obce.
Naše jednota prezentuje veřejnosti svoji sportovní a kulturní činnost na
stránkách: www.sokolvrat.webnode.cz. Stránky zachycují naší činnost v průběhu
roku a jsou průběžně aktualizovány. Najdete zde aktuality a plán sportovních,
společenských a kulturních akcí na rok 2018.
Zajímavé snímky a reportáže, věrně zachycující průběh sportovních a
společenských akcí v minulých letech. Informace z historie naší jednoty, Vrátu a
Prosíčky. Kompletní fotky z našich společenských a sportovních akcí najdete na
RAJČETI: www.tjsokolvrat.rajce.net .
Naše jednota TJ Sokol Vrát je malá a naší činností se nám daří ve vesnici
udržovat sportovní, kulturní a společenské aktivity.
Vážení přátelé, na závěr chci poděkovat všem, kteří se podíleli na
organizaci sportovních a společenských akcí, které pořádáme. Vím, že to není
lehké, je to i časově náročné. Bez těchto obětavých lidí by nebylo možné nic
pořádat. Proto jim tímto velice děkujeme.
Za výbor TJ Sokol Vrát Luboš Hanšpach
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Dětské hřiště v Besedicích

V letošním roce Obec Koberovy postavila v Besedicích nové dětské
hřiště. Herní prvky dodala firma Bonita, zemní práce prováděla firma
Jan Švarný z Koberov.

Internet a kabelová televize od 1.1.2019.
Čeká nás velká změna, nás jako vlastníka kabelové televize, i Vás uživatele
našich služeb. Od 1.1.2019 Obec Koberovy pronajala kabelovou televizi firmě
Katroservis Semily. Tímto krokem by se měly zlepšit nabízené služby, včetně
servisních zásahů. Délka pronájmu činí patnáct let, což umožní firmě Katrosevis
Semily investovat finance do modernizace naší sítě., která už je nezbytná i
v souvislosti s přechodem pozemního vysílání do DVB-T2. Poslední generální
výměna všech zesilovačů proběhla v roce 2005.
I nadále však zůstane kabelová televize ve vlastnictví naší obce.
Co to znamená pro obec:
1) Trvalé rekonstrukce kabelové TV a internetu
2) Zákaznický servis v režii Katroservisu – bez nákladů obce
3) Zákaznické centrum pro TV i Internet 8:00 – 17:00
4) Dohled nad funkčností sítě 24 hodin / 7 dní v týdnu / 365 dní v roce
5) Fakturaci a případné řešení nedoplatků za kabelovou TV i Internet v režii
Katroservisu
6) HOTLINE společnosti Katroservis, kde si každý zákazník může zavolat a řešit
problém na přímo
7) Reakční doba pro řešení problému 12 hodin
Doba odstranění poruchy 48 hodin
8) Obec neřeší náklady na provoz kabelové TV a internetu
9) Odpadají náklady na programy, Poplatky kolektivní správci – OSA,
INTERGRAM, OAZA, OOA-S, DILIA,
10) Energie v režii Katro Servis, spol. s r.o.
11) Zhodnocování majetku obce a obyvatel díky vysokorychlostnímu kabelovému
internetu bez nutnosti investic na straně obce a obyvatel
12) Odpadá vedení měsíční a kvartální evidence výkaznictví
13) Zlepšení možností nabídky pro obyvatele díky rozšiřování nabídky a služeb
14) Internet třech základních rychlostech 50, 100 a 150 Mbps
15) Modem s WIFI a instalace u obyvatel obce zdarma
Co to znamená pro obyvatele:
1) Internet třech základních rychlostech kabelového rozvodu 50, 100 a 150 Mbps
2) Modem a instalace u obyvatel obce zdarma
3) Instalace do 48h od objednání
4) Žádné antény na domě
5) Několika násobně rychlejší internet než při bezdrátovém připojení
6) Zhodnocení majetku majitele
Tři druhy balíčků kabelového internetu (nabídka platná na následující 2 roky od
pronájmu):
50 Mbps 299,-/s DPH
100 Mbps 399,-/s DPH
150 Mbps 499,-/s DPH

Kabelová TV – stávající cenová nabídka, tak jak ji má obec Koberovy postavenu.
Přidání dalších programů na základě dalšího jednání zdarma.
Pevný telefon VOIP – volání se sousedy ve vesnici zdarma
Dále možnost IPTV
Harmonogram převodu účastníků pod Katroservis
1. Nejpozději do konce 09/2018 všichni obyvatelé obdrží informační dopis
od Katroservisu Semily. .
2. V termínu 18. a 19.10.2018 se budou na OÚ Koberovy podepisovat nové
smlouvy s Katroservisem a výpovědí se Službami Koberovy s.r.o.
3. Do konce roku provede Katroservis Semily analýzu a revizi stávajícího
stavu sítě a odstraní či vymění problematické části, aby bylo možné naplno
využít našich nových trarifů
4. Po podpisu smluv Katroservis Semily vymění v listopadu 2018 až lednu
2019 všem zdarma modemy DOC.3 a přidá několik programů, které se
ještě dospecifikují.
5. Pro nové i stávající zákazníky připraví Katroservis akce
Do minulého čísla se nám nevešel příspěvek TJ Sokol Vrát.
TJ Sokol Vrát
Vážení členové, příznivci naší Tělocvičné jednoty SOKOL Vrát,
jménem naší jednoty bychom Vás chtěli seznámit s naší činností v roce 2017.
- členská základna naší jednoty má 76 členů.
- v zimě jsme měli měsíc v provozu kluziště za sokolovnou.
- uspořádali jsme několik cykloturistických a sportovních akcí
- v sokolovně se hraje florbal, stolní tenis a na hřišti za sokolovnou se v letních
měsících hraje volejbal, nohejbal, fotbal a tenis.
- v průběhu roku jsme pro veřejnost pořádali Sokolský ples při svíčkách, Vepřové
hody,
Dětský maškarní karneval, Dětský den a videoprojekci o historii dolovaní železné
rudy na Vrátě..
- v červenci jsme důstojně oslavili 120. let od založení TJ Sokol Vrát. Oslava
proběhla v areálu sokolovny a na venkovním hřišti za sokolovnou. Na malém sálu
jsme připravili výstavu spojenou s historií Vrátu. Děti z koberovské školy nám
zahráli krásné divadelní představení. Na venkovním hřišti hrála skupina Sousedi a
byly zde připravené i atrakce pro děti. K výročí naší jednoty jsme vysadili novou
lípu u sokolovny, která do budoucna nahraní naše staré lípy, které jsme museli pro
jejich špatný stav porazit.
- před sokolovnou se v rámci modernizace autobusové zastávky položila dlažba a

