TJ SOKOL KOBEROVY
Naše organizace v uplynulém roce opět uspořádala řadu tradičních akcí i
turistických a cyklistických výletů. Díky bohaté sněhové pokrývce byl
lyžařský vlek na Hamštejně v provozu a sjezdovka byla pravidelně udržovaná naší novou rolbou. Také turistický pochod Koberovské šlápoty a Lesní
běh Kalichem se povedly a účast byla vyšší než v minulých ročnících. Oddíl
cyklotrampu projel pohoří Šumavy a na podzim jsme vyrazili na víkend do
Jeseníků.
Po celý rok nás úspěšně reprezentoval oddíl florbalistů, stolních tenistů a
ženy cvičí zumbu, bosu i zdravotní cvičení.
V průběhu roku jsme uspořádali Sokolský ples, diskotéku a Posvícenské
hody.
Plán akcí na 1.pololetí 2013:
Únor – Karneval na lyžích (dle sněhových podmínek)
12.4. – Diskoko
20.4. – Koberovské šlápoty
5.5. – Lesní běh Kalichem
25.5. – Koberovská pouť
21.6. – Noční turnaj v nohejbale trojic
červen, červenec – Cyklotramp
Na závěr vám přejeme mnoho zdraví a spokojenosti v tomto roce a těšíme
se na setkání na některých z námi pořádaných akcích.
Výbor TJ Sokol Koberovy

K O B E R O V S K Ý
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INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ
Poplatek ze psa je splatný do 31.3.2013.
1 pes ........150,- Kč
každý další 225,- Kč
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Nový střed v Obci Koberovy
V r. 2011 jsme realizovali I. etapu řešení středu obce. Součástí této
etapy byla výstavba in-line dráhy, dětského hřiště před základní školou, retardér a řešení školní zahrady včetně altánu. V současné době
máme zpracovanou projektovou dokumentaci pro II. etapu, která řeší
dokončení in-line dráhy, změnu povrchů zpevněných ploch před mateřskou školou a „kolonádu“, která odděluje celý prostor od komunikace a parkoviště.

Kabelová televize Koberovy
V souladu se smlouvou o dodávce programové nabídky bod VI. úprava
poplatků Vám oznamujeme, že od 1.3.2013 navyšujeme cenu za příjem
kabelové televize na 150,- Kč/ měsíc včetně DPH.
Stávající poplatek byl stanoven 1.1.2008 a již nepokrývá náklady
na provoz. Každý rok se navyšovali poplatky za placené programy, aniž
bychom toto promítali do ceny. V současnosti činí platba za placené programy 125,50 Kč, poplatky za autorská práva 12,60 Kč, Smluvně opravárenský servis 8,40 Kč a náklady na el. energii 16,30 Kč, Tyto poplatky za
uplynulých pět let narostly tak, že Obec Koberovy nemůže dále v tak velké míře dotovat provoz kabelové televize ze svých prostředků. Během posledních let proběhly velké investice do kabelové televize, které nejsou
započteny do výsledné měsíční ceny za KT. Jednalo se v případě KT především o rozšíření nabídky o digitální vysílání, kde mimo čtyř 4 pozemních multiplexů jsme zdigitalizovali většinu analogových programů do
další osmi satelitních multiplexů. V nabídce se objevilo i pět programů
v HD kvalitě. K dnešnímu dni naladíte 30 tel. kanálů v analogovém příjmu
a 48 kanálů digitálního vysílání. Počet přijímaných stanic se mění podle
toho jak jsou vypínány, či přidávány jednotlivé stanice. Např. 30.1.2013
má ukončit své vysílání televize GENUS. Prima ZOOM začne vysílat
1.2.2013.
Vypínání analogového vysílání z vysílače Ještěd bylo zahájeno
31.7.2009 vypnutím stanice ČT 2 a dokončeno 30.6.2011 vypnutím stanice
ČT 1. Naše kabelová televize od té doby vysílá digitálně, avšak souběžně
ještě převádíme programy do analogového vysílání. To umožňuje příjem
programů i na starých CRT televizních přijímačích bez potřeby nákupu
set-top-boxů, či televizorů s digitálním tunerem. Souběh vysílání v naší
KT plánujeme i v r. 2013.
Ceny internetu a VOIP telefonie padají.
Od 1.3.2013 snižujeme ceny za připojení k internetu o 100 Kč, tj. úspora pro Vás 1.200,- Kč/rok u všech nabídek. Stále platí další sleva 100,- Kč
pro uživatele, jejichž děti navštěvují naší základní školu tzn. u nejrozšířenější nabídky to bude nově 300,- Kč/měsíc. Po jednání s dodavatelem konektivity a pořízením investic do rozvoje internetu v minulém roce ( pořízení nové CMTS, serverů atd.), nebudeme v letošním roce do této sítě výrazněji investovat a jsme schopni Vám nabídnout tuto novou sníženou cenu. Pro rok 2014 počítáme s další možností snížení ceny (i když už ne tak

razantní), která se bude odvíjet od nově vysoutěžené ceny za dodávku služeb. Připojovací poplatek pro nového uživatele činí pro rok 2013 pouze
85,- Kč.
Rovněž pro rok 2013 budeme Vám nabízet volání přes VOIP telefonii za
zvýhodněné tarify.
Místní hovory špička:
0,73 Kč/min
Mimo špičku
0,48 Kč/min.
Mobil
2,90 Kč/min
V rámci místní sítě VOIP Koberovy
zdarma
U všech spojení na rozdíl od jiných nabídek účtujeme hovory od počátku
spojení po vteřinách.
Uživatel VOIP neplatí žádný měsíční paušál za telefonní linku, pouze
to co provolá!! K provozu VOIP je nutné mít připojení k internetu přes
naší KT. Připojovací poplatek činí 2.000,- Kč (cena zahrnuje VOIP bránu
včetně její konfigurace).

sehraje v pátek
22. března 2013 od 19:30 hod.
V KOBEROVSKÉ SOKOLOVNĚ
autor: Jaroslav Koloděj
DĚDEČEK,
(ANEB, MUSÍME TAM VŠICHNI…)
Komedie bez postranního zájmu a skrytého významu. Jediné k čemu je
tato komedie určena je, aby se lidi zasmáli.
Vstupné dospělí: 50Kč, děti: 10 Kč
Předprodej vstupenek na OÚ v Koberovech

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBEROVY
Pro školní rok 2012/2013 jsme si připravili několik drobných změn.
Přizpůsobili jsme výuku moderním trendům a začali jsme s výukou anglič-

tiny od první třídy. Zvýšili jsme také počet hodin informatiky. Mezi zájmové kroužky naší školy v tomto roce patří: florbal, sportovní hry, flétna,
psaní všemi deseti, strategické hry a dívčí tvořivá dílna.
Vedle klasické výuky jsme pro žáky připravili mnoho zajímavých
aktivit. Začátkem října jsme vyjeli zpívat a tančit do Turnova na koncert
Pavla Nováka. Naši školu navštívil pan starosta Jindřich Kvapil, který se
podílel na výuce historie naší obce. Přivítali jsme 5. třídu z II. ZŠ
v Železném Brodě a sehráli s ní dívčí a chlapecký přátelský florbalový
zápas. Na Halloween jsme rozsvítili před školou vlastnoručně dlabané
dýně. V listopadu jsme přivítali pracovnice z CHKO, které nám přivezli
ukázat živé ježky. Žáci byli nadšeni, neboť si je mohli i pochovat. Chlapci
z IV. a V. třídy obsadili 3. místo v okresní florbalové kvalifikaci. Dívky se
pustily do pečení perníčků a zdobila celá škola. Na projektový dopravní
den, který nám připravil Červený Kříž společně s BESIPem, jsme se dlouho těšili a bylo proč. Na dvou stanovištích si žáci mohli vyzkoušet praktickou první pomoc, obvazovaní zlomenin nebo dýchání z úst do úst.
V dalších dvou třídách byla připravena interaktivní výuka „chodec a cyklista“ a bezpečné poutání v autě s virtuálními crashtesty. Na závěr nám
několikanásobný mistr světa v biketrialu Martin Šimůnek, předvedl před
školou opravdovou kaskadérskou show. Vánoce jsme začali tradičním rozsvícením vánočního stromečku. Krásné vánoční sněžení sice způsobilo
menší technické problémy, ale atmosféra byla úžasná. Přivítali jsme hodného čerta s Mikulášem a vyjeli jsme do Turnova na vánoční dílny a Svěráka s Uhlířem. Na závěr roku jsme si udělali vánoční besídku
s rozdáváním dárků.
Máme za sebou také 3 projektové dny, ve kterých jsme se zabývali
zdravým životním stylem, vánočními tradicemi a šikanou. Připravujeme
maškarní karneval, plavání pro 1. a 2. třídu. Koncem dubna bychom rádi
vyjeli s 3. a 4. třídou na týdenní školu v přírodě s ekologickým programem. Dále máme v plánu dopravní hřiště v Jablonci n/N, sportovní den,
návštěvu české televize v Praze či knihovny v Turnově. Plánujeme různé
besedy, třídní výlety a další projektové dny. Uvítáme jakékoliv nápady a
spolupráci rodičů.
Učitelský sbor přeje všem přátelům školy krásný nový rok 2013.
Mgr. Petr Flégr

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOBEROVY
V letošním školním roce navštěvuje naši mateřskou školu 50 dětí,což je

maximální povolený počet dětí. Z toho je sedmnáct ,, předškoláků“. Děti
jsou rozděleny do tříd podle věku.
Protože nestačila kapacita ložnice, předškolní děti relaxují ve své třídě na
lehátkách. Doba odpočinku je kratší a ve zbývajícím čase se dětem
věnujeme individuelně dle jejich potřeb.
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání
ŠKOLKA PLNÁ POHODY.
Vzdělávací obsah je členěn do měsíčních celků.Všechny činnosti dětí
obsahují prvky hry a tvořivosti. Další formy,které naplňují záměry
vzdělávání jsou plavecký výcvik,výuka angličtiny, základy hry na flétnu,
výlety do přírody a okolí, účast na kulturních a sportovních akcíh v obci,
návštěva divadla v Turnově.
Do mateřské školy za námi přijíždí několikrát do roka s divadelním
představením kašpárek Dáša a divadlo Koloběžka.
Nejraději však děti pobývají na školní zahradě,kde se mohou dosytosti
vydovádět.Proto také na závěr školního roku pořádáme zahradní slavnost a
loučíme s dětmi právě zde.
Za mateřskou školu Iva Rutkovská a kolektiv MŠ

Zápis do mateřské školy na školní rok 2013-2014 se
bude konat ve dnech 26.2. - 27.2.2013 od 14,00 do
16,00 hod.
SDH KOBEROVY
Rád bych Vás touto cestou stručně informoval o dění v SDH a akcích
sdružením pořádaných. Nejprve pár slov k hasičské klubovně. Hasičská
klubovna je postupně dovybavována, a proto je možné ji za splnění jednoduchých podmínek již pronajímat (kontakt: S. Kobrle nebo T. Mašek).
Zároveň se (brigádně) prostory před klubovnou opatřily informační tabulí
a odpočinkovými lavicemi, které budou v letních měsících využívány
hlavně v rámci aktivit s dětmi. Na informační tabuli budeme vyvěšovat
aktuální informace týkající se přepokládaných akcí a informace spojené
s naší zásahovou jednotkou. Také zde najdete návrh činnosti na tento rok.
Již teď bych vás rád pozval na tradiční „Hasičský ples“, který se bude konat 16. 2. 2013. K tanci a poslechu bude hrát tanvaldská skupina
KONTAKT s bohatým repertoárem napříč žánry, na níž máme výborné

reference. Ples bude obohacen předtančením formou ukázky irských tanců,
což slibuje pěknou podívanou. Zároveň se můžete těšit opět na bohatou
tombolu. Také je na řadě (v případě zájmu) zorganizovat zájezd na hokejové utkání a tento rok uvažujeme o 1 ze zápasů KHL. Když teď přeskočím období jarních a letních měsíců, chtěl bych upozornit na „Víkendový
zájezd na pálavského vinobraní“ plánovaný 1. týden v září, na který bude
nutné se začít přihlašovat již během dubna vzhledem k vytipování dobrého
místa pro ubytování.
Zároveň bych chtěl vyzvat stávající i případně nové členy či členky SDH,
aby se v případě zájmu o hasičský sport nahlásili u kohokoliv z výboru
SDH (viz www.sdhkoberovy.cz), protože bychom chtěli začít být aktivní a
konkurenceschopný tým. Již v minulém roce si velice dobře vedlo družstvo žen a družstvo mužů nechce zůstat opodál, i proto je v případě postupu dále možno zlepšovat řady našeho technického vybavení.
Teď pár slov k zásahové jednotce, pod vedením našeho velitele P. Pospíšila se opět prověří potřebná školení a zreviduje se celý tým zásahové jednotky. Poté v nejbližším období by naše jednotka měla přestoupit ze skupiny JPO V. do JPO III., což znamená hlavně možnost zasahovat i mimo
katastr zřizovatele, to je dané aktuálním vybavením a školením členů zásahové jednotky. Jedna z perliček je, že již na Nový rok 1. 1. 2013 byl kolem 16.00 hod. vyhlášen poplach, kdy předmětem zásahu byla rozsáhlá
olejová skvrna na silnici mezi Besedicemi a Vrátem pod „Suškami“, a tak
si říkáme: „Jak na Nový rok, tak po celý rok?“
Za SDH Tomáš Mašek
… z činnosti mládežnických oddílů
V lednu 2012 jsme otevřeli přípravku nejmenších hasičů. Jde o děti od 3
do 6 let, kteří se seznamují s pohybovými aktivitami a učí se kolektivním
sportovním činnostem. Celý rok jsme se scházeli pravidelně jednou týdně
ve středu od 16 do 17 hod. – za příznivého počasí na hřišti s umělým
povrchem vedle potravin, v zimě a za deště v kulturním domě. Zpočátku
přípravku navštěvovalo kolem 6 dětí, od podzimu jejich počet narostl cca
na 12-14. Vzhledem k tomu, že většinu tvořily děti kolem 3-4 let, první
rok jsme zaměřili ryze herně a používali spoustu pomůcek, na jaře bychom
ale již chtěli začít s nácvikem hasičských aktivit.
V rámci cvičení nejmenších hasičů jsme připravili 3 výlety – stopované s
úkoly. Na konci června jsme se vydali po okolí Koberov, v polovině října

pak po skalách na Kalichu a na Silvestra na Hamštejn a zpět. V závěru
putování na děti čekal poklad, na prvních dvou akcích opékání buřtů, na
Silvestra pak společně s mladšími a staršími žáky oběd v klubovně a
odpoledne plné her a diskotékových písniček, zakončené přípitkem
a ohňostrojem.
Cvičení, které vede Petr Flégr, probíhá v roce 2013 ve stejném čase jako
loni, zvány jsou všechny děti, co chodily loni, rádi ale uvidíme i nové
zájemce.
Za SDH Soňa Flégrová
Ve školním roce 2012/2013 pokračujeme v práci s mladými hasiči a
účastníme se celostátní požární hry Plamen s družstvem mladších
a starších žáků. Zapojit se do činnosti mladých hasičů mohou děti od 6 do
15 let, starší pak do činnosti dorostu. Podmínkou účasti ve hře Plamen je
celoroční práce s mladými hasiči, která obsahuje kromě samotných
hasičských tréninků a soutěží i pořádání výletů, brigád, exkurzí,
sportovních a kulturních akcí.
Průběžně jsme měli v tomto roce v obou družstvech dohromady asi 18
dětí. Scházíme se pravidelně jednou týdně, od roku 2012 již v nové
hasičské klubovně. Kromě těchto běžných schůzek s hasičskou, sportovní i
jinou náplní jsme se letos zúčastnili okresního kola hry Plamen,
pohárových soutěží a uspořádali několik dalších akcí.
Družstvo starších žáků dosáhlo letos na jaře velkého úspěchu – na
okresním kole hry Plamen v Jablonci nad Nisou obsadilo 3. místo
a přivezlo do Koberov pohár a medaile. Vzhledem k věkovému složení
družstva, konkurenci a náročnosti jednotlivých disciplín se jedná o velký
úspěch. Okresní kolo zahrnuje požární útok, útok CTIF, štafetu požárních
dvojic, štafetu CTIF, štafetu 4x60 m. Součástí okresního kola je branný
závod, který se koná vždy na podzim, mladí hasiči zde soutěží ve střelbě,
vázání uzlů, zdravovědě, ručkování po laně, topografii a znalosti hasičské
tematiky.
V roce 2012 jsme se s mladými hasiči dále zúčastnili soutěže v požárním
útoku ve Bzí, nočního branného závodu v Lučanech a branného závodu na
Příchovicích. Z ostatních pořádaných akcí chci jmenovat zejména již
pravidelnou jarní brigádu na sběr odpadků, kde děti ve skupinách uklidí
celou obec a okolí, dále předtančení a ukázku požárního útoku na
hasičském plese, ukázkový požární útok mladšího družstva na hrázi
rybníka při pořádání tradičních Čarodějnic, celodenní oslavu Silvestra se

stopovanou, odpoledním soutěžním programem v klubovně a ohňostrojem,
přípravu svícnů a pečení perníčků na prodej pod vánočním stromkem
a nocování v hasičské klubovně s programem. Za odměnu jsou pro mladé
hasiče organizovány i výlety, návštěvy bazénů, případně výšlapy do okolí
se zakončením na dobrém občerstvení.
Rádi přivítáme do řad mladých hasičů nové členy, kteří mají sportovního
ducha a smysl pro kolektivní soutěžení.
Za SDH Jana Tyrychtrová
… ze společenského dění
Mikulášská besídka + Výroční valná hromada
1. 12. 2012 jsme pro děti z Koberov a okolí připravili diskotékové odpoledne plné soutěží a her, tentokráte obohacené i o malování na obličej,
zakončené mikulášskou nadílkou. Mikuláš s anděly obdaroval na 65 dětí
z Koberov a okolí, které spolu se staršími sourozenci, rodiči a prarodiči
slušně zaplnily velký sál kulturního domu. Děti si odpoledne užily, při
soutěžích se dostatečně vyřádily, byly odměněny sladkými cenami a nakonec
přednesly krásné básničky, takže i letos přes obrovskou snahu odešli čerti
s prázdnou...
Díky kladným ohlasům a pro vzrůstající zájem akci příští rok určitě zopakujeme, naplánovaná je už na 30. 11. 2013!
Po Mikulášské besídce následovala na mikulášsky vyzdobeném velkém
sále Výroční valná hromada, na které se sešlo na 90 členů SDH Koberovy
a jejich rodinných příslušníků a hostů. Oficiální část zahrnovala jednak
doplňující volbu do výboru SDH, do něhož přibyla Iveta Pospíšilová a
Soňa Flégrová, a pak příspěvky zástupců jednotlivých oddílů, zásahové
jednotky, ale i přednesení plánu na příští rok. Poté popřál mnoho sil a elánu do další činnosti starosta obce Koberovy, pan Jindřich Kvapil, několik
slov pronesl i zástupce HZS Libereckého kraje pan plk. Ing. Petr Bartoň.
Po oficiální části večera následovala večeře a volná zábava, při které zahrála kapela Petra Januse.
Odměna pro aktivní členy SDH
Během roku proběhly rovněž dvě společenské akce určené pro aktivní členy SDH a jejich rodinné příslušníky (zejm. zásahovou jednotku, výbor,

členy soutěžních družstev a vedoucí oddílů, potažmo pravidelnou službu
na akcích) myšlené jako odměna za jejich dobrovolnou práci pro spolek.
1. 9. jsme se sešli v dolních prostorách nové hasičárny a před ní ke společnému grilování. Slučovací akce splnila svůj účel, na 30 lidí se skvěle bavilo, nikomu se nechtělo odejít.
V podobném počtu jsme se sešli v klubovně i na Silvestra, abychom společně přivítali první hodiny nového roku. O zábavu se postaral soutěžní
pětiboj, který prověřil všestrannost, soutěžního ducha, ale především
schopnost udělat si sám ze sebe legraci. Jednotlivých disciplín se zúčastnili
téměř všichni přítomní, stejně tak jsme všichni potancovali a oslavili nový
rok dobrým pitím, jídlem a ohňostrojem.
Rádi mezi sebou při práci i zábavě uvítáme další aktivní členy!
Za SDH Soňa Flégrová

KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ
Koberovská sportovní vznikla až na začátku roku 2012, ale i tak jsme stihly během roku uspořádat mnoho akcí jak sportovních tak i kulturních.
Hned na začátku roku jsme uspořádali první diskotéku potom následovali
další dvě a to v březnu a dubnu. Na konci dubna jsme se podílely na pořádání čarodějnic, kde jsme uspořádali soutěže pro děti mezi nimiž byly například hod koštětem, chytání rybiček a další. V měsíci květnu jsme uspořádali za podpory sponzorů dětský den. Dětského dne se zúčastnila skoro
stovka dětí. Děti se utkaly v mnoha soutěžích, mohly si vyzkoušet běh na
lyžích, chůzi na chůdách, kroket a další. Dále byla připravena jízda zručnosti a závody na všem co má kola. Celý den se opravdu vydařil.
V červnu jsme se vydali sjet Jizeru na raftech . Bohužel nebylo moc vody a
tak jsme spíše Jizeru brodili než sjížděli. Školní rok jsme zakončily diskotékou. V létě jsme vyrazili na tradiční zájezd na in-line brusle do oblasti
Lužických jezer a to přesně na Spremberskou přehradu. Zájezd se všem
moc líbil, i když teploty občas dosahovaly až ke 40°C. Rok jsme zakončily
vánoční diskotékou, na kterou dorazil rekordní počet lidí.
Za koberovskou sportovní hrají týmy volejbalu a nohejbalu. Co se týče
nohejbalu, kluci hrají jak krajskou tak okresní soutěž a v loňském roce se
umístili na 7 a 5. místě. Během roku se zúčastnili několika turnajů a dva
turnaje také uspořádali.
Volejbalisté hrají okresní přebor a po podzimní sezóně jsou na 2 místě.
Oba týmy věří, že příští rok se budou stále zlepšovat a co nejlépe reprezentovat jak Koberovy tak Koberovskou sportovní.

PLÁN AKCÍ NA ROK 2013
22.2
Disko Kůlna
16. – 23.3
Zájezd na lyže do Itálie
10.5
Disko Kůlna
18.5
Volejbalový turnaj
25.5
Dětský den a Nohejbalový turnaj dvojic
28.6
Disko Kůlna
11.-14.7
Zájezd In-line brusle (Spremberg)
27.8 – 1.9
Zájezd Vysoké Tatry
7.9
Závody na kolech, bruslích……jak pro děti tak dospělé
15.11
Disko Kůlna
20.12
Vánoční disko Kůlna
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VŠECHNY AKCE A PŘEJEME VÁM
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2013 A V NĚM MNOHO ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ
Jednatelé Koberovské sportovní
TJ SOKOL VRÁT
Vážení občané, členové, příznivci naší Tělocvičné jednoty SOKOL Vrát.
Protože ten konec světa ne a nenastal, tak to ještě zkusme. Jménem naší
jednoty Vám přejeme v novém roce 2013 jen samé štěstí, zdraví a úspěchy
v pracovním a osobním životě.
Naše jednota TJ Sokol Vrát je malá, vrátská, středisková a jsme za ní rádi,
že ji na Vrátě máme. Naší činností se nám daří v naší vesnici udržovat
sportovní a společenské aktivity.
Několika větami by jsme Vás chtěli seznámit s naší činností v roce 2012:
- členská základna naší jednoty nám vzrostla na 81 členů.
- pěkná zima a dobré sněhové podmínky nám umožnily provoz našeho
lyžařského vleku na Hůře a kluziště za sokolovnou.
- uspořádali jsme několik cykloturistických a sportovních akcí
- v sokolovně se hraje florbal, stolní tenis a na hřišti za sokolovnou
v letních měsících volejbal, fotbal a tenis.
- v průběhu roku jsme pořádali Sokolský ples při svíčkách, Vepřové hody,
Dětský maškarní karneval a Dětský den.

- naše organizace podpořila za Vrát projekt „Obnova kapličky na Vrátě“
ve spolupráci s PhDr. Vladimírou Jakouběovou a OÚ Koberovy.
- podařila se nám úspěšně realizovat výměna nouzových východů v sokolovně v rámci dobré spolupráce s OÚ Koberovy, který nám finančně výměnu dveří zaplatil.
- máme nové sokolské logo naší jednoty, které pro nás graficky vytvořil
Libor Miler.
- v roce 2011 jsme odpracovali hodně brigádnických hodin na venkovních hřištích, lyžařském vleku a v sokolovně.
A co nás čeká v letošním roce 2013?
Sokolovna a venkovní sportovní areál naší Tělocvičné jednoty vyžaduje stálé ošetřování a průběžnou údržbu. Brigádně potřebujeme opravit
okapy a vyřešit odvod spodní vody ze sklepa. I v tomto roce nadále spoléháme na Vaší brigádnickou pomoc. Tím se nám budou lépe zajišťovat plánované akce pro naše členy TJ a spoluobčany.
V letošním roce musíme zaplatit poslední splátku ve výši 25tis Kč
z 50tisícové půjčky od Sokolské župy Jizerské, která nám půjčila na nákup pozemku vleku. Proto bude letošní rok ještě investičně slabší. Pevně
věříme i tento rok, tak jako to bylo v předcházejících letech, 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 mají novou grafickou podobu a jsou průběžně aktualizovány. Zachycují činnost naší jednoty v průběhu roku. Najdete zde aktuality, plán sportovních, společenských a kulturních akcí na rok 2013. 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 .
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, ale bez těchto obětavých lidí by nebylo
možné nic pořádat. Proto jim tímto velmi děkuji.
Luboš Hanšpach
starosta TJ Sokol Vrát

