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Stavební úpravy Kulturního domu Koberovy.
O prázdninách proběhla největší investiční akce letošního roku a to stavební
úpravy a přístavba kulturního domu v Koberovech. Byly provedeny dvě
přístavby, které řeší navýšení kapacity hygienického zařízení stavby a nový
vstupní prostor. Ve druhém nadzemním podlaží byla bývalá restaurace
propojena s malým sálem kulturního domu. Ve vestibulu byl zřízeno WC
pro vozíčkáře. Bývalé prostory restaurace byly propojeny s malým sálem.

Informace z obecního úřadu.
Třídění bioodpadu.
V letošním roce vstoupila do zákona o odpadech povinnost zajistit možnost
třídění kovů a bioodpadu (min. rostlinného původu) pro fyzické osoby. Obec
Koberovy uspěla se svým projektem „Svážíme bioodpad z obce Koberovy“
v celkové výši 4.159.092 Kč. Projekt byl podpořen z Operačního programu
Životní prostředí a celková výše dotace činí 90 %. Z těchto peněz bude
pořízeno nové nákladní auto s dvěma velkoobjemovými kontejnery,
štěpkovač a domácí kompostéry o objemu 900 litrů. Těchto kompostérů je
250 a budou zapůjčeny zdarma na základě smlouvy o výpůjčce na dobu pěti
let do domácností. Po pěti letech se stanou majetkem vlastníka nemovitosti.
Zájemci o kompostér se musí přihlásit na obecním úřadu osobně nebo tel.:
483 389 346 nebo na e-mail: podatelna@koberovy.cz. Kompostér předchází
vzniku bioodpadu rostlinného původu. Hotový kompost se stává majetkem
vlastníka dané nemovitosti. Rozvoz kompostérů je plánován na konec října
začátek listopadu.
Další variantou jak likvidovat bioodpad rostlinného původu, bude možnost
ho ukládat do velkoobjemového kontejneru. Zde bude důležité zajistit jeho
čistotu, aby tam opravdu bylo uloženo pouze to, co tam patří. O místu
přistavení kontejneru Vás budeme informovat prostřednictvím kabelové
televize.
Posledním způsobem jak likvidovat odpad rostlinného původu je možnost
objednání „hnědé popelnice“ o objemu 140 lt. Svozová firma pak každý
týden tuto nádobu vyveze v měsících duben až říjen. Cena svozu pro rok 2015
činí 1.200,- Kč.
Kabelová televize a internet
Zaplaťte nám za všechny své klienty a my vám poskytneme naše programy
nejen ve standardním, ale i ve vysokém rozlišení obrazu. Pokud nám
nezaplatíte a naše programy nebudou umístěny do základní nejširší
programové nabídky, zakážeme vám naše televizní kanály šířit. S takovou se
na přelomu roku obrátily dvě největší komerční televizní skupiny Nova a
Prima na provozovatele placených televizních služeb – kabelové a satelitní
operátory. V praxi se jedná o poplatek ve výši 13,70 Kč včetně DPH/
účastníka a měsíc. U stanic NOVY a jedná o HD programy a u stanic PRIMY
i o SD programy. Zatím nedošlo k dohodě o šíření HD programů NOVY a

firma Skylink tyto programy v HD kvalitě 12.8.2015 vypnula. V naší
kabelovce se jedná o zvýšení o cca 50 tis. Kč/rok. Pokud chceme zachovat
cenu za základní nabídku, budeme nuceni sáhnout do programové nabídky.
Katroservis Semily nyní prověřuje možnost vysílání v normě DVB-C. To
by umožnilo vytvořit nový balíček placených programů, který by nebyl
přístupný plošně, ale jen pro ty, kteří si tento balíček objednají.
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
proběhne v naší obci v neděli 25. října 2015
Způsob přebírání odpadů
• Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně.
•

Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle
kterého bude zjištěna adresa.

•

Odpad se nesmí volně odkládat před příjezdem sběrny. Nebude
přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem
mobilní sběrny, nebo po jejím odjezdu

•

Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce OÚ.

Přijímány budou:
• léky všeho druhu, včetně mastí
•

domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, laky, louhy, chem.
přípravky na hubení plevel atd.)

•

zbytky starých barev a obalů od barev

•

televizory, ledničky, zářivky

•

elektrolyty, baterie, akumulátory

•

upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách, olejové
filtry, zaolejovaný mat.

Nabídka pro podnikatele na území ORP Železný Brod
V rámci podpory zviditelnění podnikatelských subjektů na území našeho
ORP Město Železný Brod spolu se svými spádovými obcemi Držkov, Jílové
u Držkova, Koberovy, Líšný, Loužnice, Pěnčín, Radčice, Skuhrov,

Vlastiboř a Zásada plánuje vytvoření databáze firem a živnostníků na
webových stránkách www.zeleznybrod.cz. Pokud byste měli zájem uveřejnit
údaje o Vaší firmě, živnosti, obchodu atd., zašlete je nejpozději do 31. 10.
2015 na e-mail:sekretariat@zelbrod.cz. Do zprávy, prosím, uveďte
následující údaje: název subjektu, stručný popis hlavní činnosti, IČ, sídlo,
telefon, e-mail, adresu webových stránek, příp. odkaz na Facebook a souhlas
s uveřejněním těchto údajů na webu Města Železný Brod. Nezáleží, zda jste
právnickou či fyzickou osobou, OSVČ nebo máte zaměstnance. Jedinou
podmínkou uveřejnění v databázi je, že sídlíte na území ORP Železný Brod.
Budeme velmi rádi, pokud se připojíte a zašlete nám své údaje.
Základní škola
Zajímavosti ze školního roku 2014/2015. Z evropských dotací se podařilo se
získat vybavení na fotografický kroužek (fotoaparáty, kamera, notebooky,
foto-tiskárna a programové vybavení), o který byl mezi dětmi velký zájem.
Největší úspěch měla digitální kamera. Někteří žáci ve svém volnu chodili
odpoledne do školy, aby točili a zpracovávali videa.
Z programů „Sazka olympijský víceboj“ a „Investice do rozvoje vzdělání“
jsme pro školu zajistili nové sportovní a učební vybavení pro žáky.
Z projektu „Dotykem ke vzdělávání“ jsme dostali pro učitele nové mobilní
dotykové přístroje, se kterými se učí pracovat ve výuce. Rádi bychom
v budoucnu nakoupili přístroje i pro žáky a propojili výuku dotykovým
vzděláváním.
Kromě kroužků, které organizují učitelé (fotografický, dramatický, zpívání,
sportovní) jsme se spojili s agenturou kroužky.cz, která nám zprostředkovala
u nás na škole kroužek aerobiku a vědeckých pokusů.
O prázdninách ministerstvo školství vyhlásilo program na podporu výuky
anglického jazyka formou „blend learningu“. Do programu jsme se přihlásili
a dotace 160.000 Kč byla před několika dny schválena. Dotace je sice jen do
prosince 2014, ale firma Dyned, kterou nám doporučil Národní institut
dalšího vzdělávání, nám umožní přístup až do konce školního roku 2015.
Žáci budou mít přístup do aplikace, kde se budou moci sami vzdělávat podle
svých individuálních potřeb a zdokonalovat svoji úroveň.
V současné době také spolupracujeme s Mikroregionem Podkozákovsko na
dotaci ministerstva sociálních věci na vytvoření školního klubu v období
2016 - 2018, který by se postaral o žáky, na které nevyjde kapacita školní
družiny. Stále se také účastníme programu „Ovoce do škol“, ze kterého máme
3x měsíčně ovoce pro žáky.

V letošním školním roce navštěvuje ZŠ Koberovy 63 žáků. Dostali jsme se
nad hranici 60 a můžeme rozpojit výuku do 4 samostatných tříd. V rámci
spojení některých výchovných předmětů jsme schopni učit hlavní předměty
(Čj, M, Aj) v pěti samostatných třídách. V letošním roce jsme přichystali
pro žáky nové zajímavé kroužky (kytara, stolní tenis, flétna a šití)
7. října čeká na žáky 4. ročníku průkaz cyklisty na dopravním hřišti
v Turnově. 22. října pořádá ZŠ „Dýňování“ od 16:00. Oblékněte děti nebo i
sebe do čarovných kostýmů a přineste sebou na ukázku vyřezanou dýni. Do
konce roku nás také čeká několik divadelních a filmových představení. 26.
11. se teple oblékněte a přijďte oslavit začátek vánočních svátků
k vánočnímu stromu před budovu školy a nechte se unášet kulturním
vystoupením MŠ a ZŠ.
Pokud máte zájem se přijít podívat do školy ke dni otevřených dveří, přijďte
9. prosince od 14:00 hod. Po novém roce nás čeká maškarní karneval a
vysvědčení za dobře zvládnutou práci během prvního pololetí.
Koberovská sportovní
V roce 2015 Koberovská sportovní
uspořádala mnoho zajímavých jak
sportovních tak kulturních akcí. Již
v lednu jsme se vydali na tradiční
zájezd na lyže, tentokrát do Rakouska
a to do lyžařské oblasti Lungau. Zájezd
se velmi vydařil, i přesto že nám letos
počasí příliš nepřálo, skoro každý den
sněžilo, takže jsme si mohli o
takzvaném „manšestru“ nechat zdát. V únoru jsme uspořádali masopust.
Průvodu se účastnilo více jak 20 nejrůznějších masek. Průvod jsme započali
před obecním úřadem, kde bylo připraveno masopustní občerstvení,
proběhlo slavnostní předávání glejtu a také tradiční svatba. Poté se průvod
vydal na pochod obcí. Po cestě jsme navštívili několik stavení, kde měli
hospodáři nachystané samé dobré jídlo a pití. Průvod jsme zakončili na
Hamštejně, kde jsme pohřbili basu a oběsili Masopusta. V dubnu jsme jako
každý rok nachystali čarodějnické soutěže pro děti. Děti si mohly vyzkoušet
prolézt pavučinu, házet havěť do kotlíku či se proletět na koštěti. Po
soutěžích jsme se vydali na tradiční lampionový průvod obcí.

Na konci května v rámci koberovské poutě jsme
uspořádali již čtvrtý ročník dětského dne. Počasí se od
rána tvářilo, tak že bude určitě pršet i dle předpovědi
tomu tak mělo být, naštěstí nejspíše „silou pevné
vůle“ všech zúčastněných, pršet sice začalo, ale těsně
před začátkem se vyčasilo, a tak jsme se mohly pustit
do přípravy soutěží, kterých bylo připraveno 15. Děti
střílely z kuše, sbíraly květinky kolíčky, sestřelovaly
kuželky, poznávaly zvířata atd. Poté co splnily
všechny soutěže, čekala je ta nejtěžší disciplína a to
výběr ceny. Často to byl nepřekonatelný úkol.
Dětský den se velmi vydařil. V rámci poutě také
nohejbalisté uspořádali turnaj dvojic, kterého se
zúčastnili jak místní týmy, tak týmy z okolí.
V červenci jsme se vydali na in-line brusle do Německa, a to přesně do oblasti
Lužických jezer, což jsou zatopené uhelné doly nedaleko od hranic. Po
loňském roce, kdy jsme zdolali 100 km, jsme se letos rozhodli více se šetřit
a tak jsme každý den jezdili jen něco málo kolem 40 km. Nutno také
poznamenat, že teploměr každý den ukazoval 30°C a více. Proto jsme se spíše
koupali, než jezdili. Celý zájezd se velmi vydařil, všichni si ho užili a
s puchýři na nohách jistě ještě dlouho vzpomínali.
První víkend v září jsme uspořádali tradiční sportovní odpoledne. Děti
závodily na kolech, koloběžkách, bruslích či odrážedlech. Celkem se sešlo
zhruba 50 závodníků od těch nejmenších, až po ty náctileté. Všichni se
snažily vydat ze sebe maximum a zvítězit. Někdy se to neobešlo bez nějakého
toho silničního lišeje. Nakonec však všechny děti odešly spokojené s mnoha
cenami. V roce 2015 jsme samozřejmě uspořádali a ještě uspořádáme i
několik diskoték. Právě díky diskotékám si můžeme dovolit uspořádat
všechny akce, o kterých jsem psala výše.
V roce 2016 se opět chystáme uspořádat všechny výše jmenované akce.
Přesné termíny se včas dozvíte díky obecnímu kalendáři či vývěsce
Koberovské sportovní.
Tímto bychom Vás rádi pozvali na všechny tyto akce. Pokud bude chtít vědět
více o jednotlivých akcích, pište na email koberovska sportovni@seznam.cz,
rádi vám odpovíme.
Jednatelé Koberovské sportovní

SDH Koberovy informuje …….
Tímto Vás všechny zdravím jménem SDH a jsem rád, že Vás můžeme touto
cestou informovat o nadcházejících akcích a událostech v posledním
čtvrtletí tohoto roku.
Rok se nám nachýlil ke konci a opět nás čeká náročné, ale příjemné období
u společných událostí. Aktuálně bychom Vás chtěli vyzvat, či pozvat na akci
jménem „Hasičská noc pod Ještědem“ – pátek 3.10. od 19,00 hod., které se
budeme již pátým rokem účastnit a kde těsně zápasíme o přední pozice.
Jedná se o fyzicky i znalostně náročnou soutěž hasičské tématiky, kde 4členná družstva soutěží v náročných disciplínách odehrávající se v obcích
pod Ještědem. Středem a pořadatelem této soutěže je obec Zdislava a
uvítáme všechny fanoušky týmu našeho SDH. Dále Vás chceme pozvat na
„Posvícenskou zábavu“, kterou jsme pro Vás připravili na pátek 16.10.
v obsazení: skupina SEVEN, poté skupina TĚSNĚ VEDLE a dohrajeme
atraktivní muzikou ve stylu OLDIES. Všechny věkové kategorie srdečně
zveme, protože kombinace tohoto repertoáru Vás zajisté zaujme. Po
sobotním úklidu této zábavy bude následovat tradiční nedělní „Posvícenský
zápas mezi svobodnými a ženatými“, kde se nemusíte bát, že Vás necháme
žíznivými  V listopadu 26.11. bude pořádat ZŠ rozsvícení vánočního
stromku, kde bude zprostředkováno SDH malé občerstvení, s nádechem
svařáku a dobrých klobás. Hned o tomto víkendu nás potom čekají 2 důležité
akce, a to v sobotu 28.11. v odpoledních hodinách v zázemí kulturního
domu v Koberovech „Mikulášská besídka pro děti a jejich rodiny“ a večer
pak vrcholná akce SDH – Výroční Valná Hromada. Tentokrát bych vyzval
všechny členy a jejich rodinné příslušníky, aby s námi přišli zhodnotit
uplynulý rok 2015, vyslechnout si zprávy o činnosti, a nakonec se pobavit
příjemným posezením a tancem s kapelou P.Januse s příjemnou atmosférou.
Předběžně plánujeme na tuto akci i menší“videoprodukční“ vložku, takže se
je na co těšit. Také zde probereme „bohužel“ bohaté výjezdy zásahové
jednotky tohoto roku, s tím že dostanete i informace o přestupu jednotky
z JPO V do JPO III, s pravděpodobným platným statutem od 1.1.2016. Na
konec roku – 31.12. - opět pořádáme pro děti a jejich rodiče „Silvestrovskou
procházku/stopovanou“ s odpolední diskotékou a ohňostrojem.
V neposlední řadě pro Vás máme informaci o záměru uspořádání letní
dovolené v Chorvatsku (vytipovaná oblast SOLARIS) v posledním týdnu
července 2016, kde v následujících dnech zveřejníme cenu, přesný termín a
podmínky, kde potřebujeme znát účast zájemců nejdéle do 25.11.2015,
abychom mohli využít dostupných slev. Doprava bude organizována

nezávisle a tudíž dle našich představ. Na tuto akci chceme dotovat plně
dopravu a nějaké občerstvení, kde podmínkou bude účast na pořádání akcí
SDH během roku 2016.
Přejeme Vám dobré našlápnutí do posledního kvartálu tohoto roku a zároveň
se těšíme na setkání na uvedených akcí.
Za SDH Koberovy, Tomáš Mašek, starosta SDH

Hrátky s pamětí
Sociálně aktivizační činnost pro seniory a veřejnost
Místo konání: Základní škola Koberovy
Datum konání: 15.října 2015 v 16.00 hodin
Vezměte s sebou: brýle, tužku a dobrou náladu
Na setkání se těší Zdeněk Choura
(Pracovník v sociálních službách, člen České alzheimerovské společnosti)
Srdečně zveme

TJ SOKOL KOBEROVY
TJ Sokol Koberovy z.s. Vás zve v sobotu 10. října 2015 na Výlet do
Krkonoš. Trasa z Horních Míseček přes Zlaté návrší na Dvoračky a zpět se
dá prodlužovat či krátit, proto je vhodná i pro děti. Přihlásit se můžete do
středy 7.10. 2015, společně se zápisným 100,- Kč za dospělého, 50,- Kč pro
děti, v prodejně potravin v Koberovech. Odjezd v 7.30 hod. V případě
hodně nepříznivého počasí bude zájezd zrušen a zápisné vráceno. Informace
najdete v kabelové televizi a na vývěsce.
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