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Rozpočet obce
Dne 24.2.2015 schválilo zastupitelstvo obce rozpočet na letošní rok.
Ten byl navržen ve výši 15.482 tis. Kč se zapojením rezervy ve výši
2.189 tis. Kč. Nejvyšší položkou rozpočtu je částka 2.570 tis. Kč, která
je určená na asfaltování místních komunikací včetně parkoviště v
Koberovech. V plánu máme i prodloužení chodníku podél silnice
II/282 směrem na Turnov k čp. 74. Připravuje se projektová
dokumentace na chodník do dolních Koberov. S jeho realizací
počítáme po dokončení úprav koryta Zbytského potoka firmou Lesy
České republiky a zprovoznění nového mostu v Železném Brodě.
Důležitou akcí, kterou chceme realizovat během prázdnin, je
rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě v Koberovech,
které se rozšíří do prostorů bývalé restaurace. Prostory v patře budou
propojeny s malým sálem a budou sloužit pro akce pořádané
v kulturním domě.
Dále počítáme s údržbou obecního majetku jako např. revitalizací
sportovních hřišť ve Vrátě a v Besedicích, výměnou oken v bytech nad
mateřskou školkou, investicemi do rozvoje kabelové televize a
internetu.
Jako v minulých letech, tak i letos počítá rozpočet s finanční podporou
spolkové činnosti formou vyhlášeného grantu.
Kabelová televize Koberovy – omezení analogového
vysílání

Regenerace hřiště.
Po loňské úspěšné revitalizaci hřiště s umělým povrchem v Koberovech
schválilo zastupitelstvo obce provedení revitalizaci dvou dalších hřišť
s umělým povrchem a to v Besedicích a ve Vrátě. Na snímku vidíme
techniku, která po uvolnění nečistot tlakovou vodou, pak následně po
uschnutí plochy vysává veškerý starý písek a nečistoty z koberce. Po
narovnání chlupů se pak pokračuje vpravením nového písku do koberce.

Naše kabelová televize vysílá digitálně, v současnosti přijímáme 64
televizních programů, z nichž některé ještě převádíme do analogového
vysílání. To umožňuje příjem programů i na starých CRT televizních
přijímačích. Se stále rostoucím přenosem dat v internetu jsme nuceni od
dubna omezit analogové vysílání. Budou vypnuty všechny programy, které
se nalézají v tzv. „S“ pásmu. To bude nově vyhrazeno pro provoz internetu.
Analogově však dále zůstanou v naší KT vysílat stanice ČT 1, ČT 2, Nova,
Prima, Barrandov a Koberovský zpravodaj. Majitelé televizorů, kteří nemají
digitální tuner, si budou muset k příjmu celé digitální nabídky pořídit set-tobox. Rovněž dojde k přeskupení digitálních programů na jednotlivých
kanálech. O datumu přeladění budete včas informováni prostřednictvím
kabelové televize.

Investování do této přestavby hlavní stanice kabelové televize nám umožní
nabízet od května pro zájemce připojení k internetu rychlostí 60 Mbit. Cena
za tuto rychlost není ještě stanovena. Zároveň dojde k navýšení rychlostí
upstreamů u našich stávajících dvou nabídek.
Nabídka č. 1 - 16/2 Mbit se navýší na 16/4 Mbit - 400 Kč/měsíc
Nabídka č. 2 - 24/4 Mbit se navýší na 24/8 Mbit - 600 Kč/měsíc
Stále platí sleva 100 Kč pro rodiče žáků, kteří navštěvují naší základní školu.

2.

3.
Ze života mateřské školy
Zápis do mateřské školy se uskuteční 10.3.- 11.3.2015
vždy od 14,30 do 16,00 hod.
Mateřská škola má kapacitu 50 dětí. Pro školní rok 2015-2016 bude
přijato 17 dětí. Přednostně budou přijaty děti poslední rok před nástupem
do základní školy, děti s trvalým bydlištěm v obci narozené do 31.12.2012,
následně děti podle data narození. Mateřská škola je vybavena moderním
nábytkem, pomůckami a hračkami.
Koncepce předškolního vzdělávání se orientuje k tomu, aby děti od
útlého věku získaly předpoklady pro celoživotní vzdělávání, získávaly
znalosti a vědomosti a zároveň také schopnosti a dovednosti je uplatnit.
V září a v říjnu bylo ,, veselo“. Malé děti plakaly pro maminky. V prosinci
nás navštívil čert a Mikuláš a před vánocemi přinesl Jéžišek spoustu
nových hraček. V únoru jsme měli karneval a na jaře začneme chodit na pěší
výlety: na Rotštejn, na Kalich….Starší děti absolvovaly plavecký výcvik a
průběžně se seznamují s angličtinou. Do MŠ pravidelně dojíždí Divadélko
Koloběžka s pohádkami a Dáša Čemusová s hudebními pořady. V květnu
se zúčastníme atletických závodů v Turnově a pojedeme na školní výlet do
Starých Hradů. A na závěr školního roku uspořádáme zahradní školní
slavnost a rozloučíme se s předškoláky.
Zveme Vás, přijďte mezi nás
Iva Rutkovská – ředitelka MŠ
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI – NA CO SI DÁT POZOR PŘI
TŘÍDĚNÍ
1. Papír – vhazujte do kontejnerů svázaný a vytříděný na časopisy,
letáky, noviny a karton. Papírové krabice je třeba rozložit. Zavírejte
víka kontejnerů!
Do kontejnerů na papír nepatří papírové kelímky od nápojů, krabice
od mléka a džusů, obaly od stavebního materiálu, dehtovaný papír a
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papír, který je mastný, mokrý nebo jinak znečištěný! Recyklovat
nelze účtenky, jakýkoliv voskovaný či laminovaný papír, plata od
vajíček a ruličky z toaletního papíru či kuchyňských utěrek.
Do obyčejných popelnic patří i použité papírové kapesníky a dámské
hygienické potřeby
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.
Kovy - lze dávat plechovky, konzervy, nádoby od sprejů a
kosmetiky.
Tetrapak – obaly od mléka a džusů odevzdávejte vymyté a
smáčknuté v oranžových pytlích
Ostatní plasty– obaly od šamponů, aviváží, veškeré kelímky od
jogurtů, másel, salátů, polystyren. Odevzdávejte ve žlutých pytlích,
které jsou k dispozici zdarma na OÚ
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.
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
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.
Plastové kelímky od jogurtů vymývat nemusíte, ale aspoň je pořádně
lžičkou vyškrabejte. Hliníkové víčko patří do obyčejné popelnice.
Do obyčejné popelnice patří i obaly od léků, dětské pleny, papírové
kapesníky, obaly od zubní pasty, řasenky apod.
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Obaly od oleje vymyjte teplou vodou a saponátem, pak je můžete
dát do žlutých kontejnerů. Když láhev od oleje nevymyjete, raději ji
hoďte do běžného směsného odpadu.
Použitý olej z fritéz je nejlepší skladovat a pak odnést při svozu
nebezpečného odpadu.
Vyřazené lednice, pračky, myčky a TV přístroje je možné bezplatně
odevzdat do sběrného dvoru v Železném Brodě.

Co říkají zákony k pálení odpadu?
Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázáno. Podle zákona o
odpadech (185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem
podle systému stanoveného obcí. Podle zákona o ovzduší ( č. 86/2002 Sb.)
jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat
pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné
palivo, předepsané výrobcem.
Měli bychom se snažit udržovat naše životní prostředí ne proto, že
musíme, ale že chceme.
Třídění Bioodpadu
Zákonodárci nám stanovili zákonem třídění bioodpadu (alespoň rostlinného
původu) v době od 1.4. do 31.10. každého roku. Zastupitelstvo obce vydalo
Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Koberovy. Úplné znění
najdete na úřední desce obecního úřadu a na www.koberovy.cz .V praxi tato
novinka znamená, že občané kteří mají biologický odpad rostlinného
původu a chtějí ho třídit, si objednají na obecním úřadu příslušnou nádobu
(hnědou popelnici na BIO) a SKS Jablonec bude každý týden tuto nádobu
vyvážet. Cena služby za týdenní svoz v daném období od 1.4.2015 –
31.10.2015 činí 1.271 Kč.
Obec Koberovy společně s okolními obcemi připravuje žádost o dotaci na
Ministerstvo životního prostředí ČR na projekt k předcházení vzniku
biologického odpadu, který počítá s nákupem 900 lt kompostérů, které pak
budou zdarma přiděleny domácnostem. Zda nakonec kompostéry budou či
nebudou rozhodne ministerstvo při hodnocení podaných projektů.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
SVS a.s. po výměně vodovodního řadu v roce 2013 v Besedicích zařadila
do svého plánu i výměnu vodovodního řadu v Koberovech. Projekt řeší
výměnu řadu v celkové délce 1.518 metrů. V současné době probíhá

stavební řízení. V trase vodovodu je však 36 stromů, které se musejí dle
projektové dokumentace skácet. Nyní jsou vedena jednání s majiteli těchto
stromů. Současně se počítá s rekonstrukcí vodojemu v Koberovech. V plánu
je i oprava vodojemu ve Vrátě včetně zkapacitnění prameniště.
Základní škola Koberovy
Aktuální informace z dění Základní školy Koberovy najdete na vývěsce
v místní promenádě a na webových stránkách www.zskoberovy.webnode.cz,
kde také najdete odkaz na velkou fotogalerii ke všem akcím. Rok 2014 jsme
začali dětským maškarním karnevalem ve spolupráci s TJ Sokol. Děti mají
masky rády, a proto jsme si i vyučování zpestřili výukou v maskách. Jaro jsme
přivítali barevným týdnem, kdy jsme se každý den převlékli do jiného
jednobarevného oblečení. Přivítali jsme i nové občánky do naší vesnice milými
básničkami.
Prvňáčci podnikli výlet do turnovské knihovny, kde byli za účasti krále a
královny pasováni na čtenáře. Zaměstnanci knihovny pak přijeli za námi a
zahráli nám skvělé divadelní představení. V červnu jsme se zúčastnili slavnosti
knihy v turnovském divadle. Turnovské muzeum pro nás připravilo
velikonoční dílny, kde žáci mohli vyrábět zajímavé výrobky ze dřeva a papíru.
Navštívili jsme také několik divadelních představení.
Je velice důležité poznávat přírodu a hlavně tu naši. S panem RNDr.
Řídkošilem jsme se vydali do Geoparku Český Ráj navštívit besedické skály.
Pracovníci CHKO Jizerské hory nám přijeli představit obojživelníky.
Zúčastnili jsme se mnoha sportovních soutěží v Železném Brodě, na Malé
Skále nebo v Jablonci nad Nisou a dosáhli vynikajících výsledků (Natálie a
Matyáš Kott). Na okresním florbalovém turnaji na Smržovce jsme v obrovské
konkurenci velkých škol obsadili potřetí v řadě neuvěřitelné třetí místo.
Žáci měli možnost získat průkaz cyklisty na dopravním hřišti v Turnově. V
plaveckém bazénu v Turnově dostáváme plavecké vysvědčení. Proběhlo nejen
několik školních výletů do blízkého okolí, ale navštívili jsme i zábavní park
u německého Bautzenu.
Závěr školního roku se neobejde bez tradičního Spaní ve škole, které jsme
zpestřili výletem na raftech z Malé Skály k Zrcadlové koze a opékáním buřtů
na Michovce. Nejvíce jsme všichni obrečeli loučení s pátou třídou. Sladkou
náplastí nám byly tři přepravky zákusků od rodiny Pileckých. Na úplný závěr
školního roku jsme se vydali na ekologický pobyt do Ekocentra Střevlík v
Oldřichově v Hájích. V průběhu roku také proběhlo několik projektových
dní, zaměřených na moji vlast, třídění odpadů nebo moje zdraví. Na projekt
„Já a média“ přivezla paní Šumová „nahrávací studio“ a žáci si mohli
vyzkoušet nahrávání a stříhání svých hlasových projevů. Na projektový den

„Já v dopravě“ k nám přijeli pracovníci jablonecké dopravní policie,
Městské policie v Železném Brodě a pracovníci Českého červeného kříže.
Zapojili jsme se do mnoha evropských projektů. Z projektu MAS Achát
jsme získali přes 100 tisíc na fotografický kroužek. Máme 8 digitálních
fotoaparátů, videokameru, tiskárnu a počítače s programy na zpracování
fotek a videa. Některé zdařilé fotografie můžete vidět na vývěsce ve středu
obce. Z projektu „Ovoce do škol“ dostávají žáci pravidelný přísun vitamínů.
Paní učitelka Mgr. Soňa Flégrová vede dramatický kroužek, který má za
sebou již tři nastudované hry a v současné době připravuje další představení
„Šmoulové a zamilovaný Gargamel“ Kromě dramatického kroužku vede
také kroužek zpěvu. Pan ředitel Flégr vede kroužek florbalu, fotografování
a nepravidelný kroužek anglické karetní hry Mtg. Od září spolupracujeme s
libereckou agenturou krouzky.cz, která u nás provozuje kurzy aerobicu a
vědecké pokusy.
Dění ve škole mapuje žákovský časopis Třpytka pod vedením Veroniky
Slámové, kde se například objevil i rozhovor s prezidentem České
Republiky Milošem Zemanem.
Velice dobře spolupracujeme s jabloneckou Pedagogicko-psychologickou
poradnou, která u nás provádí pravidelné vyšetření žáků.
Co se týká školního roku 2014/15, nejdříve jsme v září přivítali 9 nových
prvňáčků. Na již tradičním „Dýňování“ jste mohli vidět fantasticky
vyřezávané dýně nejen od žáků školy, ale i z řad veřejnosti. Pomohli jsme
rozsvítit vánoční stromeček a kulturním vystoupením pobavit přihlížející.
Máme za sebou den otevřených dveří, maškarní karneval nebo další
plavecký výcvik. Po lednovém zápise je pro školní rok 2015/16 přijato 17
nových prvňáčků. To znamená, že můžeme naši školu rozšířit o jednu třídu
a rozdělit tak několik doposud spojených tříd. V současné době jsme
zapojeni do evropského projektu „Dotykem ke vzdělání“, který má dodat
učitelům dotykové přístroje a přiblížit možnosti využití ve školním
prostředí. V hodinách tělesné výchovy plníme úkoly Olympijského
víceboje. Nejen že jsme dostali sportovní náčiní za včasnou registraci, ale
žáci také dostávají hezké sportovní vysvědčení mapující rozsah jejich
pohybových schopností. V roce 2015 nás čeká spousta akcí, z těch
nejzajímavějších to jsou škola v přírodě v Horním Maršově, výlet do
zábavně-naučného parku Mirakulum, rafty, Dýňování nebo rozsvícení
vánočního stromečku. Pohodový rok plný kulturních zážitků a zábavného
vzdělávání Vám přeje Mgr. Petr Flégr.

sehraje v pátek
6. března 2015 od 18:00 hod.
V KULTURNÍM DOMĚ KOBEROVY

LOVU

ZDAR

Na motivy Vlasty Buriana a E. A. Longena. Rozverná veselohra se zpěvy o
třech dějstvích.
Vstupné 50,- Kč, děti 10,- Kč. Přijďte se pobavit.
TJ SOKOL KOBEROVY
39. ročník turistického pochodu Koberovské šlápoty se uskuteční v sobotu 18.
dubna 2015. Startuje se od Kulturního domu v Koberovech, prezentace od 8.00
hodin. Zápisné dospělí 10,- Kč a děti do 15 let 5,- Kč. Trasy dlouhé 10 a 15
km budou vedeny po Fialníku směrem na Loučky, Klokočí, Prochody,
Rozumov atd.
39. ročník Lesního běhu Kalichem se bude konat v neděli 3. května 2015
v Areálu Kalich v Besedicích. Budou připraveny běžecké trasy pro všechny
kategorie, od předškolních dětí po vytrvalce veterány.
Srdečně zveme všechny zájemce o sport a těšíme se na setkání na některých
z námi pořádaných akcích.
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