Koberovská sportovní
Na konci měsíce února jsme uspořádali třetí ročník tradičního masopustu.
Průvodu se letos zúčastnilo cca 40 nejrůznějších masek. Samotný
masopust jsme zahájili před obecním úřadem, kde bylo pro diváky
připraveno masopustní občerstvení, starosta obce nám udělil povolení
k průvodu obcí a proběhla tradiční svatba. Poté jsme se vydali na průvod
obcí.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat jak všem, kteří se zúčastnili
masopustního průvodu, tak hlavně rodinám, které pro nás připravili
bohaté občerstvení.
Program na rok 2016
4.3
Výroční valná hromada
10.3
Disko Kůlna
18 - 25.3 Zájezd na lyže
30.4
Čarodějnické soutěže
27.5
Dětský den
27.5
Nohejbalový turnaj
23.6
Disko Kůlna
1.7 – 8.7 Zájezd Rakousko
9.9
Sportovní odpoledne
16.11
Disko Kůlna
22.12
Disko Kůlna
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Bude velmi rádi, když se v hojném počtu zúčastníte všech pořádaných
akcí.
41. ročník Koberovských šlápot
TJ Sokol Koberovy pořádá již 41. ročník turistického pochodu Koberovské
šlápoty, který se uskuteční v sobotu 22. dubna 2017. Startuje se od
Kulturního domu v Koberovech, prezence začíná v 8:00 hod. Trasy dlouhé
10 a 15 km jsou vedeny v okolí Koberov.
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Masopust
V sobotu 25.2.2017 pořádala Koberovská sportovní z.s. masopust. Nejprve
starosta obce předal mluvčímu masopustního průvodu, p. „Laufrovi“,
povolení provádění masopustní koledy v obci a symbolické klíče od obce.
Masopustní rej začal svatbou Nevěsty a Ženicha, následně se masopustní
průvod vydal na koledu do obce. Letošního masopustu se zúčastnila velká
řada masek, včetně tradičních Laufra, Masopusta, Caprdy, Slaměnného,
Medvěda, Kominíka, Faráře a dalších.

Informace z obecního úřadu
Rozpočet obce na r. 2017
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 14.2.2017 schválilo rozpočet na
r. 2017. Mimo zajištění údržby obecního majetku je naplánována i stavba
vodovodu v osadě Zbirohy. V současné době staví Vodohospodářské
sdružení Turnov na Zbirozích nový vodojem. Po jeho dostavbě a
zprovoznění z něj bude vodou napájen námi plánovaný vodovod.
Projektová dokumentace byla vypracována již v r. 2009, ale až nyní se
podařilo získat pro stavbu vodojemu a následně vodovodu příslušná
stavební povolení. O prázdninách plánujeme kompletní výměnu střešní
krytiny na budově základní školy. Ta prošla za uplynulé roky celkovou
rekonstrukcí a toto je jedna z posledních věcí, které zbývají na ní udělat.
Rozpočet dále počítá s dokončením úprav prostor po bývalé restauraci,
výměnou oken a dveří ve volební místnosti v Besedicích. Rovněž jsou
v něm připraveny peníze na přímou podporu našich spolků, které zajišťují
kulturní a společenský život v naší obci. Pro zásahovou jednotku SDH
Koberovy se podařila zajistit dotace na nákup nového dopravního
devítimístného automobilu, který nahradí starou Avii.
Kabelová televize, internet a IPTV
V programové nabídce naší kabelové televize dochází k drobným
úpravám, které jsou převážně způsobovány vysílateli programů. Například
od 1. března se jedná o zrušení vysílání programů skupiny Markíza. Na
konci roku ukončila řada stanic vysílat ve formátu SD (MPEG2) a začala
své programy šířit ve formátu MPEG 4. Vysíláme již 12 programů v HD
kvalitě. Na Popeleční středu jsme připojili naši síť na optiku a to nám
umožnilo navýšit kapacitu linky z 250 Mbit na 1 Gbit. Po vyhodnocení
provozu jsme připraveni od dubna navýšit rychlost modemů u domácností.
Nové rychlostní tarify budou představeny na našem infokanálu kabelové
televize. V základu nabídneme vysokorychlostní internet bez navyšování
ceny.
IPTV – nová možnost příjmu televizních programů prostřednictvím sítě
internetu !! Služba IPTV umožňuje sledovat Vaše oblíbené pořady na TV
(pomocí SetTopBoxu), tabletu, chytrém telefonu ( aplikace dostupná v
Apple AppStore či Google Play Storu) nebo v počítači a to až na 3
zařízení v rámci jedné domácnosti současně!
Osvoboďte se od pevně daných vysílacích časů. Díky elektronickému
programovému průvodci (EPG) si můžete nahrát Váš oblíbený pořad a

vychutnat si jej v právě v tu chvíli, kdy se to bude hodit právě Vám. K
dispozici máte až 20 hodin nahrávek po dobu 30 dní..
Utekl Vám oblíbený seriál? Funkce TIME SHIFT Vám umožní cestování v
čase. Pohybujte se libovolně v čase až o 7 dní zpět. Díky tomu můžete
například přeskakovat reklamy, nebo v případě potřeby si pozastavit
vysílání. Sledujte své oblíbené pořady na tabletu, chytrém telefonu nebo v
počítači.
Základem naší služby jsou 3 základní balíčky Basic, Basic+, Standard a
Max. Vedle těchto základních balíčků máme několik tematických, které lze
objednat k balíčkům Basic+, Standard a Max. Spuštění služby
předpokládáme od dubna 2017. Na infokanálu budete upozorněni na
zveřejnění programové nabídky a ceníku této služby na našich webových
stránkách www.koberovy.cz.
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI
1. Papír – vhazujte do kontejnerů svázaný a vytříděný na časopisy, letáky,
noviny a karton. Papírové krabice je třeba rozložit. Do kontejnerů na
papír nepatří papírové kelímky od nápojů, krabice od mléka a džusů,
obaly od stavebního materiálu, dehtovaný papír a papír, který je
mastný, mokrý nebo jinak znečištěný! Zavírejte víka kontejnerů!
2. Sklo – do kontejnerů na sklo nepatří zrcadla, autoskla, drátoskla,
keramika a porcelán a sklo, které je znečištěné zbytky potravin nebo
chemikálií. Sklo pokud možno nerozbíjejte.
3. Kovy - lze dávat plechovky, konzervy, nádoby od sprejů a kosmetiky.
4. Tetrapak – obaly od mléka a džusů odevzdávejte vymyté a
smáčknuté v oranžových pytlích
5. Ostatní plasty– obaly od šamponů, aviváží, veškeré kelímky od
jogurtů, másel, salátů, polystyren. Odevzdávejte ve žlutých pytlích,
které jsou k dispozici zdarma na OÚ
6. PET lahve – sbírají se čiré, modré všech odstínů a zelené všech
odstínů. Je samozřejmé, že i tyto odpady se sbírají bez nečistot a
sešlápnuté. Do kontejneru nepatří obaly od šamponů, aviváží, veškeré
kelímky od jogurtů, másel, salátů, plastové hračky, kbelíky a jiné plasty
neoznačené logem PET.
7. Malé elektrospotřebiče - zařízení s rozměry menšími než 49x80x50
cm, např. vysavače, mikrovlnné trouby, žehličky, topinkovače, fritovací
hrnec, mlýnky, kávovary, el.nože, fény, holící a stříhací strojky,
hodiny, budíky, váhy, vrtačky, pily, nástroje pro pájení, nástroje pro
sečení, ostatní elektrické a elektronické nástroje z domácnosti

8. Obnošené šatstvo, obuv a další textil – vhazujte do kontejneru
zabalené v menších igelitových pytlích
Tetrapak, PET lahve a ostatní plasty sbírejte zvlášť, následné dotřídění
pracovníkem obecního úřadu není z prostorových ani časových důvodů
možné. Plné pytle, svázané šňůrkou je můžete odkládat k stálým
nádobám na tříděný odpad (sklo, papír, PET). Také tyto odpady se
sbírají vymyté a sešlápnuté.
Přehled vytříděných odpadů v tunách za rok
2013

2014

2015

2016

papírové a lepenkové obaly

8,374

6,774

6,405

6,437

plastové obaly

7,716

7,593

9,565

9,624

kompozitní obaly-lisovaný TETRAPak

0,68

0

1,58

0

15,699

17,824

2,34

7,23

132,238

143,624

skleněné obaly

15,265 16,643

železo a ocel

11,576

směsný komunální odpad

126,942 139,9

objemný odpad
bioodpad

1,46

7,83

13,21

1,21

20,06

0

0

2,28

16

Přehled událostí v evidenci obyvatel za rok 2016
Počet obyvatel k 31.12.2016 - 1031
Z toho: muži - 505
ženy 526
narození 13
úmrtí
- 9
přistěhování - 28
odstěhovaní - 20
INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ
Poplatek ze psa je splatný do 31.3.2017.
1 pes ........150,- Kč
každý další 225,- Kč

Základní škola Koberovy
Počet žáků v naší škole stále roste a to s sebou přináší nároky i na větší
prostory. Proto se letní prázdniny nesly ve stavebním duchu. V prostorách
školy byla vybudována nová moderní kmenová třída pro prvňáčky. Nová
třída s moderní interaktivní tabulí, kterou lze ovládat i multidotykem, je
velice hezká. V současné době máme 4 velké hlavní učebny, učebnu
informatiky, velkou družinu a školní knihovnu. Přibyly také dvě nové
místnosti pro šatny žáků. Během letošních letních prázdnin nás čeká další
velká stavební akce, kterou je výměna střechy.
Děkujeme rodičům, kteří neváhají pomoci na školních akcích, a veřejnosti,
která naše akce navštěvuje a podporuje. Na letošním dýňování jste si mohli
prohlédnout nádherně vyřezané dýně a určitě všechny rodiče potěšily svými
výkony jejich děti při tradičním rozsvícení vánočního stromečku. Děti se
mohly pobavit v nápaditých kostýmech na maškarním karnevalu. Navštívili
jsme několik divadelních i jiných kulturních vystoupení, zúčastnili jsme se
některých sportovních soutěží, absolvovali plavecký výcvik a vytříbili své
dovednosti na výtvarných a výrobních dílnách. Mnoho vzdělávacích a
výchovných akcí máme ještě před sebou.
Organizujeme pro žáky i mimoškolní aktivity pro rozvoj jejich dovedností.
Letos si mohou naši žáci vybírat z florbalu, fotografování, flétny a kytary,
dramatického kroužku, němčiny a šikovných ručiček.
Historie školství v Koberovech sahá do roku 1937. Od té doby se tu
vystřídaly generace žáků i učitelů. Letos tomu bude 80 let a takové výročí
zasluhuje oslavit. Tuto akci plánujeme na Koberovskou pouť 27. května
2017. Všechny srdečně zveme na kulturní vystoupení a prohlídku školy
plnou vzpomínek.
Povinný zápis do 1. ročníku pro děti, které dosáhnou věku šesti let ve
školním roce 2016/2017, je na ZŠ Koberovy 3. dubna 2017.
Rozsáhlou fotogalerii a shrnutí ze všech akcí školy najdete na
www.zskoberovy.webnode.cz
Mgr. Petr Flégr
Ze života mateřské školy v Koberovech
Mateřská škola v Koberovech poskytuje předškolní vzdělávání dětem od tří
do šesti let. Vzdělávání probíhá dle Školního vzdělávacího programu.
Koncepce předškolního vzdělávání se orientuje k tomu, aby děti od útlého
věku získávaly předpoklady pro celoživotní vzdělávání, získávaly
vědomosti a znalosti a zároveň také schopnosti a dovednosti je uplatnit.
Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a úzce s rodinou spolupracuje.

Součástí Školního vzdělávacího programu je plavecký výcvik a
seznamování se s angličtinou. Pravidelně nás se svými pohádkami a
pořady navštěvuje divadlo Koloběžka a Dáša Čemusová. V loňském roce
k nám přijelo i sférické kino, kde se děti seznámily se životem v korunách
stromů. V letošním roce nás ještě čeká karneval, školní výlet, atletické
závody v Turnově a rozloučení s předškoláky.
Mateřská škola je vybavena moderním nábytkem, učebními pomůckami a
hračkami.
V loňském roce byla provedena celková rekonstrukce výtahu na převážení
jídla a vymalováno celé přízemí. V letošním roce bude vymalováno
poschodí a budou vyměněny vnitřní dveře v celé budově.
Mateřskou školu navštěvuje v současné době 50 dětí z Koberov a okolních
vesnic. Dojíždějí k nám ale i děti z Kozákova, Lestkova, Železného Brodu
a Chlístova.
Zápis do Mateřské školy v Koberovech na školní rok 2017-2018 bude
ve středu 3.května od 14,30 do 16,00 hodin a bude přijato 11 dětí.
Přednostně budou přijaty děti poslední rok před nástupem do ZŠ, děti
narozené do 31.8.2014 a dále děti dle věku do naplnění kapacity.
Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Koberovech.
Iva Rutkovská, ředitelka MŠ
TJ Sokol Vrát
Vážení členové, příznivci naší Tělocvičné jednoty SOKOL Vrát,
jménem naší jednoty Vám přejeme v novém roce 2017 jen samé štěstí,
zdraví a úspěchy v pracovním a osobním životě.
Několika větami bychom Vás chtěli seznámit s naší činností v roce 2016:
- členská základna naší jednoty má 74 členů.
- špatná zima a sněhové podmínky nám neumožnily 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.
- podařila se nám udělat náročná rekonstrukci sociálního zařízení
v sokolovně a vyměnit přední a zadní vchodové dveře sokolovny ve
spolupráci s OU Koberovy.

- na venkovním hřišti se vyčistil a zapískoval povrch umělé trávy a máme
novou venkovní desku na basketbal.
- v roce 2016 jsme odpracovali brigádnické hodiny na venkovních hřištích
a v sokolovně.
A co nás čeká v letošním roce 2017?
V letošním roce oslavíme 120. let od založení TJ Sokol Vrát. Jednota byla
založená v roce 1897 a byla zaregistrovaná 3. řijna 1897 Župou
Krkonošskou.
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. Brigádnicky musíme natřít střechu nad malým sálem sokolovny a
venkovní pletivo na hřišti. 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 i tento rok 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 činnost naší
jednoty v průběhu roku a jsou průběžně aktualizovány. Najdete zde
aktuality, plán sportovních, společenských a kulturních akcí na rok 2017.
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, vrátská, středisková a jsme za
ní rádi, že ji na Vrátě máme. 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 pořádá naše jednota.
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

