Koberovská sportovní
Tradiční masopustní veselici jsme letos
uspořádali o 3 víkendu, což bylo sice až po
popeleční středě, ale věříme, že to nikomu
nevadilo. Do průvodu přišlo mnoho
rozličných masek. V sobotu jsme se sešli
před obecním úřadem, kde jsme slavnostně
zahájili masopustní průvod a poté se
vydali na cestu obcí.
Touto cestou bychom rádi poděkovali
všem rodinám, které připravili pro
masopustní průvod bohaté občerstvení.
V roce 2018 nás tradičně čekají akce, jako jsou
čarodějnické soutěže, dětský den, sportovní
odpoledne a další. Budeme velmi rádi, pokud se
těchto akcí zúčastníte a případně nám přijdete
pomoci s jejich pořádáním.
AKCE 2018
24.3 – Výroční valná hromada
30.4 – Čarodějnické soutěže
26.5 – Dětský den
8.9 – Sportovní odpoledne
Diskotéky: 9.3, 22.6, 16.11, 14.12
42. ročník Koberovských šlápot
TJ Sokol Koberovy pořádá již 41. ročník turistického pochodu Koberovské
šlápoty, který se uskuteční v sobotu 21. dubna 2018. 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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Ze života mateřské školy v Koberovech

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem od tří do šesti
let. Vzdělávání dětí poslední rok před nástupem do základní školy je
povinné a probíhá podle Školního vzdělávacího programu.
Koncepce předškolního vzdělávání směřuje k tomu, aby děti od útlého
věku získávaly předpoklady pro celoživotní vzdělávání, získaly
vědomosti a znalosti a zároveň také schopnosti je uplatnit. Mateřská
škola doplňuje rodinnou výchovu a úzce s ní spolupracuje.

Díky finanční podpoře obce jsme si mohli koupit interaktivní LCD
panel a interaktivní programy pro mateřské školy. Děti si pomocí her
a zajímavých činností osvojují a rozvíjejí všechny vědomosti a
dovednosti, které potřebují k nástupu do školy. Také mají možnost
osvojit si základy anglického jazyka.
Jako každý rok máme od září za sebou spoustu akcí a do prázdnin
nás jich ještě hodně čeká. Od března budou všechny děti z „velké
třídy“ jezdit na plavecký výcvik do Turnova. Navštíví nás Divadlo
koloběžka s pohádkami a Dáša Čemusová s hudebním pořadem.
Na školní výlet pojedeme na hrad Kost, kde na děti čeká i divadelní
představení. V říjnu jsme měli třídenní kontrolu České školní
inspekce. Velice kladně ohodnotila vybavení školy, přístup učitelek a
všech zaměstnanců k dětem i spolupráci mateřské školy s obecním
úřadem a základní školou. Celkově naší mateřskou škol ohodnotili
jako nadstandartní. Z čehož jsme měli velikou radost a budeme se
snažit, abychom daný standart i nadále udrželi.
Zápis do Mateřské školy v Koberovech na školní rok 2018 – 2019
bude ve čtvrtek 3.května od 14,30 do 16,00 hodin.
U zápisu rodiče vyplní přihlášku k přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Přednostně budou přijaty děti poslední rok před
nástupem do základní školy a děti s trvalým pobytem v obci
Koberovy
Iva Rutkovská, řed.MŠ Koberovy

Informace z obecního úřadu
Rozpočet obce na r. 2018
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 13.2.2018 schválilo rozpočet na
r. 2018. Mimo zajištění údržby obecního majetku se právě nyní již
realizuje projekt ozelenění středu obce Koberovy. Dalším schváleným
projektem je I. etapa výměny lamp veřejného osvětlení. Stávající
výbojková svítidla budou nahrazeny moderními LED svítidly. V letošním
roce je plánováno s výměnou cca 100 ks lamp. Tímto projektem se sníží
nejen náklady na elektrickou energii, ale i údržbu, kterou toto zastaralé
osvětlení vyžaduje. Dále bylo schváleno asfaltování místních komunikací
– úsek v Besedicích ke Kalichu a v Koberovech část komunikací
Podhamštejnem. S tím bude souviset i oprava dešťové kanalizace v této

části obce. Novou investicí bude vybudování dětského hřiště v Besedicích u
hřiště s umělým povrchem. Bude mít stejné parametry jako hřiště, které
jsme realizovali na Michovce. Pak je schválena řada drobnějších akcí jako
zřízení perkových cest na hřbitově v Koberovech, vybudování nového
sociálního zařízení v bývalé restauraci KD Koberovy, v souvislosti
nařízením GDPR – bude provedena výměna nábytku v kanceláři účetní na
OÚ Koberovy – uzamykatelné skříně, přístřešek na autobusové zastávce
Potok, úpravy chodníků v objektu mateřské školy. Tak jako v předchozích
létech počítá rozpočet i s finanční podporou spolkové činnosti.
Kabelová televize, internet a IPTV
V programové nabídce naší kabelové televize dochází k drobným úpravám,
které jsou převážně způsobovány vysílateli programů. Z důvodu nárůstu
cen o 100 % za programovou nabídku společnosti Discovery, která
zakoupila mimo jiné i stanici Eurosport, jsme rozhodli tyto stanice z naší
abídky vyřadit. Na místo nich nově pro sportovní fandy zařadíme kanál
SPORT 1 a SPORT 2.
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. Služba již byla spuštěna a
ceník této služby je umístěn 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.
Změny ve sběru a svozu nebezpečných složek komunálních odpadů
v letošním roce
Z důvodu zpřísnění legislativy, která klade velký důraz na bezpečné
nakládání při manipulaci a následné přepravě nebezpečných odpadů mění

fa. Severočeské komunální služby s.r.o. způsob převzetí nebezpečných
odpadů. Proto již nebudou v předem stanovený termín zajišťovat sběr a
svoz použitého elektrozařízení, případně sběr a svoz pneumatik.
V místě převzetí bude pracovník svozové firmy vyžadovat identifikace
jednotlivých odpadů. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o odpad
z domácností, předpokládá se originální obal výrobce, kde bude jasně odpad
identifikován, výjimkou může být pouze motorový olej, který lze dobře
rozpoznat. Bez takto jasně označeného odpadu nebude odpad v rámci
mobilního svozu převzat.
Protože se mnohdy jedná o odpady, které nelze identifikovat nebo se
jedná prokazatelně o odpady z podnikatelské činnosti, bude na všech
předem určených stanovištích přítomen zástupce obce.
Přehled událostí v evidenci obyvatel za rok 2017
Počet obyvatel k 31.12.2017 - 1038
Z toho: muži - 514
ženy524
narození 20
úmrtí
9
přistěhování - 22
odstěhovaní - 26
INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ
Poplatek ze psa je splatný do 31.3.2017.
1 pes ........150,- Kč
každý další stejného majitele 225,- Kč
Krajské komunikace.
V letošním roce se podařilo dostat do plánu oprav krajských komunikací
dvě velké akce, které se uskuteční v naší obci. Jedná se o položení nových
povrchů a to na komunikaci kolem Suchých skal - III/28213 Koberovy Malá skála v celkové délce 1.830 metrů. Druhou komunikací, která se bude
letos realizovat je silnice III/28215 – Líšný – Vrát – Koberovy v celkové
délce 5.521 metrů. O přesném termínu, uzavírkách apod. Vás budeme
informovat na infokanálu naší kabelové televize. Dále Liberecký kraj
připravuje projektovou dokumentaci na generální opravu silnice II/282
v Koberovech v úseku od „staré“ školy ke křižovatce na Besedice. Projekt
počítá s výměnou podkladních vrstev, výstavbou nových gabionových zdí,
rekonstrukcí prospustků a novým asfaltovým kobercem. Práce jsou
plánovány na příští rok. Pak už z krajských silnice zbývá ještě prosadit
rekonstrukci komunikace z Besedic na Michovku.

Vypalování porostů – informace z HZS LK
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je
zákonem o požární ochraně zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení
požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované, a to po povrchu
suché vegetace, zanesením ohně větrem a v neposlední řadě přenesením
ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na
plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky. Takový oheň může
„doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech.
Jsou známé případy, např. vzplanutí lesa po dvou týdnech ve vzdálenosti
až sedmdesáti metrů od původního místa pálení. Bohužel jsou každoročně
zaznamenávány i případy udušení lidí v kouři a v neposlední řadě i uhoření
při nezvládnutém, původně jen malém kousku vypalované plochy.
V jarních a podzimních měsících hasiči vyjíždějí k požárům trávy a
lesních porostů. Častěji také vyjíždějí k požárům nebo k dohašování špatně
zabezpečených ohnišť. Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o PO) fyzická osoba nesmí
provádět plošné vypalování porostů, a i přesto je u nás vypalování trávy
neustále oblíbené. Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo
remízků
vyplatit.
Ten, kdo se totiž rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm, může zaplatit i
několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se dopouští
přestupku dle zákona o požární ochraně, za který mu hrozí pokuta do
25 000 Kč. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování
hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit na hromadě.
Základní škola Koberovy
V loňském roce jsme oslavili výročí 80-ti let školství v Koberovech.
Uspořádali jsme divadelní představení pro veřejnost v kulturním domě,
kde jsme ocenili bývalé ředitelky koberovské školy. Následovala prohlídka
školy, kde na návštěvníky čekala spousta zajímavých překvapení.
Největším lákadlem byly kroniky z historie školy, u kterých všichni
vzpomínali na svá školní léta. Almanach, který byl vytvořen k výročí
školy, je stále k dostání ve škole či OÚ Koberovy.
Koberovská škola má v současné době 67 žáků v pěti třídách. Děkujeme
obecnímu zastupitelstvu, které v loňském roce schválilo navýšení rozpočtu
na mzdy pedagogů a mohli jsme rozdělit výuku všech hlavních předmětů
do pěti tříd. Zápis do 1. třídy se bude konat ve středu 4. dubna od 14:00
do 17:00. Je povinný pro všechny děti, které dosáhnou ve školním roce
2017/2018 šesti let.

Od září 2017 se účastníme projektu MŠMT Šablony pro ZŠ I. V tomto
projektu jsme dostali 335.000,- na podporu výuky anglického jazyka,
školního asistenta nebo doučování. Otevřeli jsme čtenářský klub a klub
logických a deskových her. Dosáhli jsme také na dotaci krajského úřadu na
podporu plavání a žáci budou mít v tomto školním roce dopravu na plavání
zdarma. K projektu Ovoce do škol jsme vstoupili také do projektu Mléko do
škol, kde žáci dostávají kromě zdravých ovocných svačinek také mléko
zdarma. V současné době pracujeme na dotaci MPSV (1,2 mil) na otevření
školního klubu od září 2018, který by rozšířil kapacitu školní družiny.
Rozsáhlou fotogalerii a shrnutí ze všech akcí školy najdete na
www.zskoberovy.webnode.cz
Děkujeme všem příznivcům koberovské školy, kteří se na jejím rozkvětu
podílejí.
Mgr. Petr Flégr

SDH Koberovy
Vážení spoluobčani,
pár větami bych Vás chtěl pozvat a informovat o hlavních akcích, které
SDH připravuje pro první polovinu tohoto roku. Na konci března
organizujeme “Exkurzi na Letiště Václava Havla“, poté 20.-22.4. odjíždíme
na zájezd na Moravu na “Den otevřených dveří v Mutěnických Búdách“, na
které se můžete přihlásit. Na obě akce jsou k dispozici propozice na
plakátkách (jak v kolonádách tak u hasičské zbrojnice) a kabelové TV.
Zároveň nás čeká od poloviny dubna pravidelná sezóna tréninků s dětmi pro
přípravu na hasičské soutěže, které budou probíhat hlavně v
měsících květnu a červnu. Tímto bych chtěl vyzvat všechny rodiče dětí od 6
let, aby neváhali a děti přihlásili u hlavní vedoucí družstev pí Jany
Tyrychtrové (či přes členy výboru SDH). Děti jsou pak ve 2 různých
věkových kategorií vzděláváni ve zdravovědě, orientačních značkách,
hasičské zručnosti a vědomostech, které mají pak šanci prokázat na ostrých
soutěžích. Na konci dubna se opět těšte na “Pálení Čarodějnic
v Koberovech u rybníka“. V květnu nás čeká pouťové odpoledne, které opět
s ostatními spolky uskutečníme protentokrát s hudbou a s tím spojenou
zábavou „pod širým nebem“, aby jste/jsme si celý den mohli užít i s našimi
ratolestmi co nejdéle a vzhledem k oslavám 100 let od založení České
republiky snad budeme moci očekávat i oslavný ohňostroj.
Spousta sil a příjemných společných prožitků přeje Výbor SDH

