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Informace z obecního úřadu
Rozpočet obce na r. 2016
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 16.2.2016 schválilo rozpočet na
r. 2016. Mimo zajištění údržby obecního majetku je naplánována i výstavba
nových chodníku a to od křižovatky na Chloudov směrem na Železný Brod
a prodloužení chodníku směrem na Turnov. Obě tyto stavby přispějí ke
zvýšení bezpečnosti pěších účastníků provozu. Bylo schváleno pokračování
II. etapy úprav kulturního domu. Zde se jedná o výměnu asfaltu za
zámkovou dlažbu, barevné sjednocení fasády a z prostor bývalé restaurace
bude instalováno únikové železné točité schodiště. Dle požadavku Krajské
hygienické služby budou bary, kuchyň a výčep vybaveny umyvadly pro
obsluhu. V mateřské školce počítáme s výměnou nevyhovujícího výtahu,
v areálu Kalich opravíme malbu. Rovněž nás čeká rekonstrukce prostor
v základní škole, kde vznikne na místo stávající bytové jednotky nová
učebna a šatna pro žáky.
Kabelová televize a internet
Jak jsme Vás informovali v minulém zpravodaji, byly nám nově
zpoplatněny programy stanic PRIMA a NOVA. Jedná se o poplatek ve výši
13,70 Kč včetně DPH/ účastníka a měsíc. Zároveň nám byl vypovězen tzv.
smluvně opravárenský servis ze strany Katroservisu Semily, což nyní
znamená placení každé opravy – buď obcí, nebo zákazníkem (pokud si
závadu způsobil sám). Zvýšené náklady se projeví i v hospodaření a
provozu kabelové televize. Služba pro naše uživatele není nastavena jako
výdělečná, ale obec na ní nemůže v dlouhodobém horizontu doplácet.
Programy přijímané prostřednictvím satelitu ukončují postupně svoje šíření
v kodeku MPEG 2 (SD kvalita) a je možno je přijímat nově jen na
přijímačích s kodekem MPEG 4. (HD kvalita).

Turistická vizitka Koberovy
Obec Koberovy má od prosince 2015 svoji turistickou vizitku. Zařadili
jsme se tak mezi atraktivní turistická místa, která jsou touto formou
prezentována. Na katastru naší obce mají vizitky ještě tato turisty
navštěvovaná místa: Kalich, Suché skály, Hrad Zbirohy a penzion
Hamštejn.

Kompostováním přispějeme k ochraně životního prostředí
V rámci projektu „Svážíme bioodpad z obce Koberovy“, podpořeného z
operačního programu životní prostředí, bylo pro občany Obce Koberovy v
září 2015 pořízeno celkem 250 ks kompostérů. V současné době je již 230
ks ve výpůjčce a slouží občanům naší obce. Problematika bioodpadů je v
obcích řešena různým způsobem. V případě svědomitého kompostování
můžeme snížit produkci CO2, který se podílí na vzniku skleníkového efektu
až o 16 116,68 kg/rok (zdroj: Institut Cirkulární ekonomiky, z. ú.). Pokud
totiž bioodpad kvalitně zkompostujeme, tak velká část uhlíku zůstává

vázána v kompostu a následně v půdě, čímž je výrazně snižována
produkce skleníkových plynů. Všem občanům, kteří kompostéry aktivně
využívají, tímto velmi děkujeme!
Vážení spoluobčané, proč třídit?
Jistě již všichni víte, že v Obci Koberovy a jejích osadách jsou na čtyřech
stanovištích instalovány kontejnery (zvony) na třídění papíru (7 ks),
skleněných obalů, zvlášť čiré (5 ks) a barevné (5 ks), Pet lahví (6 ks).
Rovněž jsou instalovány kontejnery na sběr kovu (4 ks). Do pytlů, které
jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu, se také třídí nápojové kartony
(červené pytle) a směsný plast z domácností (žluté pytle).
Obec má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EkoKom, a. s., která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá.
Čím více odpadů vy občané vytřídíte, tím více peněz obec obdrží.
Svoz probíhá v případě skla na objednání, v případě Pet lahví ve zvonech a
papíru ve 14-denních intervalech, provádí Severočeské komunální služby.
Sklo se odváží do střediska firmy SKS,s.r.o. v Jablonci – Horní Proseči,
kde se skladuje a následně odváží do skláren v ČR.
Směsné plasty, nápojové kartony a kovové obaly, tedy tříděné odpady,
které jsou v pytlích, se odvážejí do skladu na Prosíčce. Následně je
objednán odvoz u SKS s. r. o., které je odvezou do jejich střediska v
Jablonci – Horní Proseči. Zde se dále zpracují a odvezou ke konečnému
zpracovateli dle jednotlivých druhů. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří
přírodní zdroje surovin a energie.
Jak kontejnery správně používat? Třídění odpadu do barevných
pytlů.
Do kontejneru MODRÉ barvy na papír patří noviny, časopisy, obaly,
lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír. Do kontejneru
MODRÉ barvy rozhodně NEPATŘÍ papír znečištěný potravinami, použité
pleny, obvazy, vložky, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír,
nápojové kartony. V kontejnerech by měl skončit pouze papír čistý, nikdy
ne mokrý, mastný, nebo od bláta.
Do kontejneru BÍLÉ barvy na sklo lze odkládat čiré obalové sklo a
tabulové sklo. Nikdy ne drátosklo, zrcadla, ale ani keramiku, nebo
porcelán. Ideální je, pokud se lahve zbaví kovových uzávěrů. V obci se
třídí sklo na čiré a barevné – zelené kontejnery

Do kontejneru ŽLUTÉ barvy na PET láhve patří pouze sešlápnuté a čisté
láhve od nápojů. NEPATŘÍ sem nádoby od kosmetiky, nádoby od domácí
chemie, nádoby od olejů, fólie a jiné plasty.
Plasty z domácnosti – žluté pytle. Patří sem veškeré kelímky od jogurtů,
másel, salátů apod., láhve a kanystry od drogerie, plastové hračky, kbelíky,
apod., prostě vše, co je vyrobeno z plastů včetně igelitových
(polyethylenových) a mikrotenových obalů. Na velké většině obalů, které se
třídí, je zobrazena některá z uvedených značek. K vytřídění tedy jsou i
pytlíky od kávy nebo obaly od různých sušenek. Rovněž sem patří obalový
polystyren, nikoliv izolační stavební. Nepatří sem znečištěné plasty,
plastové obaly se zbytky barev, olejů, léčiv a potravin. Recyklace - výroba
kanalizačních trubek, spojovacích systémů pro zpevnění travnatých ploch,
parkovišť, vozovek, pytle na odpad a jiné.
Nápojový karton (Tetra Pack) – červené pytle. Patří sem krabice od džusů,
mléka, vína atd., nápojové krabice bez hliníkové vrstvy. Nepatří sem ostatní
papírové krabice. Recyklace - výroba papíru a izolačních desek.
Kovový odpad – železné kontejnery. Patří sem konzervy od potravin všech
druhů, konzervy od krmiv pro psy a kočky, nápojové plechovky, kovové
obaly od různého drogistického zboží a jiné. Nepatří sem obaly znečištěné
zbytky potravin a chemickými látkami. Recyklace - v hutích dle druhu
kovů.
Pytle se odkládají na stanoviště kontejnerů na tříděný sběr.
Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně 150–200 kg odpadů. Z toho je asi
30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Tyto materiály lze z velké části
využít. K získání takto využitelných materiálů je ale potřeba zapojit
domácnosti do třídění. Dle zákona č. 185/2001 sb. o odpadech, § 11 je
každý povinen při své činnosti odpady nejdříve vytřídit. Toto se vztahuje
jak na občany, tak na právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k
podnikání. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání si toto
zajišťují sami, v případě využití systému obce musí to být na základě
smlouvy s obcí.
Prosíme, dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Pokud budeme
neukáznění a budeme do nádob na tříděný odpad vhazovat to, co do nich
nepatří, přidáváme mnohdy velice nepříjemnou ruční práci pracovníkům,
kteří dotřiďují. Že se to prodraží, je každému jistě jasné.
40. ročník Běhu Kalichem
Je neděle 22. května 1977. Jako by vymřelé Besedice se pomalu
probouzejí do chladnějšího rána. Pouze v prostoru Chaty U Kalicha lze po

ránu registrovat zvýšený pohyb a na tuto časnou hodinu nebývalý ruch. Také
na lesních pěšinách přilehlého skalního bludiště ověšeného dnes barevnými
krepovými papíry a směrovými ukazateli se začíná odehrávat neobvyklé
hemžení lidí. Dospělých, dětí, mužů i žen. A pak náhle do toho všeho
výstřel! A ti lidé co se tu od rána vyskytují muži, ženy i děti náhle běží a běží
a je jich stále víc. Je jich lavina, která se tímto výstřelem spustila a
nepřetržitě se řítí již 40 let.....
Tak nějak nenápadně, bez většího humbuku a propagace se začala
psát historie dnes již známého závodu „ Lesního Běhu Kalichem“....
Závod na Kalichu se stal během několika málo let pojmem mezi běžci
téměř z celé české republiky, z nichž mnozí se sem vracejí rok co rok, aby si
oživili dobré dojmy ze závodu samotného a prošli i místa, kde lze nalézt
nové překrásné přírodní scenérie. Řada z nich, bývalých účastníků pak již
také přivádí na start své potomky-syny, dcery, vnoučata. Učí je milovat sport
a přírodu, aby i oni byli v budoucnu dalšími pokračovateli této tradice.
Při prvním ročníku se na startovní čáru postavilo a závod dokončilo 79
běžců. Nikdo tehdy ani v nejmenším netušil, že to dojde až tak daleko a že
po čtyřiceti letech, na oslavu jubilea, budeme letos na startu vítat již
dvanáctitisícího účastníka závodu.
Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych Vás jménem naší TJ Sokol Koberovy i jménem
svým pozval na jubilejní 40.ročník Lesního Běhu Kalichem, který se
uskuteční v tradičním termínu a na tradičních tratích - letos v neděli 8.
května.
Vám místním není nutno nijak zvláště vysvětlovat o jakou akci se
jedná, neboť již téměř v každé rodině žije někdo, kdo ji zažil, jak se říká na
vlastní kůži. Ano, je to již čtyřicet let. Čtyřicet let života lidí, kteří za touto
akcí stojí, čtyřicet let úsilí organizace, která ji pořádá.
Zveme Vás na malou oslavu kulatého výročí závodu, do míst, která
Vám mnohým připomenou dobu, kdy jste zde sami aktivně psali jeho
historii. Zveme samozřejmě všechny závodníky a ty, kteří se chtějí
popasovat se zdejšími těžkými tratěmi, ale také Vás, diváky kteří je
přicházíte povzbudit. Stejně tak jako jsou zde pro závodníky připraveny
kvalitní běžecké tratě, bude pro Vás opět připraveno i bohaté občerstvení.
Závěrem našeho pozvání je tu vzkaz pro závodníky „Chlapci a
děvčata, už je nejvyšší čas začít ladit formu-termín závodu se nezadržitelně
blíží !!!
Za pořadatele Zdeněk Novák

sehraje v pátek 18.března 2016 od 18:00 hod.
v Kulturním domě Koberovy
KONTROLA V MĚSTĚ KOCOUROVĚ
ANEB JEDEN ZA VŠECHNY A VŠICHNI ZA JEDNOHO
Veselá komedie o dvou dějstvích a několika obrazech
Co vše se může stát na malém městě, když má přijít kontrola, aby se
přesvědčila o dění a hospodaření v něm.
Když ten není tím, čím má být a jakých omylů se všichni přítomní
dopustí v domnění, že se jedná právě o toho, který jím není!!
Vstupné: dospělí: 50,- Kč, mládež do 15 let: 30,- Kč
Základní škola Koberovy
Do prvního pololetí školního roku 2015/2016 nastoupilo 18 nových
prvňáčků. Ze začátku možná někteří měli trochu strach, ale dnes už se
všichni adaptovali na nové prostředí a většina už hezky čte i píše.
Nejen že jsme na podzim navštívili několik divadelních představení, ale
mnozí žáci se zapojili do školního divadelního kroužku a pilně trénují svoje
role. Na konci ledna jste mohli zhlédnout představení o tom „Jak chtěl
Trautenberk ožebračit lidi o Vánocích“. Teď už trénují hru novou, na kterou
se můžete těšit v červnu.
Veřejnost využila možnosti podívat se do školy při „Dni otevřených dveří“,
kdy si zejména budoucí prvňáčci mohli prohlédnout místa, která brzy budou
jejich působištěm.
Na letošní „Dýňování“ se už sešlo opravdu hodně lidí, kteří mohli vidět
spoustu nádherně vyřezaných dýní. Děti si užily dovádění v pohádkových
kostýmech a mohly si zasoutěžit o mnoho sladkých odměn. Vyvrcholením

roku bylo tradiční „Rozsvícení vánočního stromečku“, kdy žáci předvedli
několik pěveckých, tanečních a hudebních vystoupení.
Žáci čtvrtého ročníku měli možnost si aktivně zajezdit na dopravním hřišti
v Turnově, kde je čekají na jaře zkoušky cyklisty. Žáci druhého a třetího
ročníku právě dokončili plavecký výcvik, na který bude v dubnu
navazovat další pro první třídu a MŠ. Za sportovními výkony jsme vyrazili
na okresní přebor ve florbalu a zkusili si zahrát proti velkým školám. Letos
jsme sice nezářili jako v minulých letech, ale alespoň máme prostor pro
zlepšení. Sportovní výkony jednotlivců na soutěžích v atletice budeme
sledovat na přelomu května a června.
Před Vánocemi jsme také navštívili základní školu Pelechovskou, kde
jsme si zasoutěžili ve sportovní hale a předvedli své umělecké nadání ve
výtvarné a hudební učebně.
V lednu se při zápisu do 1. ročníku přihlásilo 16 nových žáčků, pro které
připravujeme ještě před příchodem do školy několik společných akcí.
Žáci první třídy byli před několika týdny pasováni králem z turnovské
knihovny na čtenáře. Z projektu zdravé zoubky si odnesli taštičky plné
překvapení.
Žáci také absolvovali tři náročné projektové dny, kdy se spojí žáci do
netradičních skupin napříč ročníky a společně plní konkrétní zadání.
V květnu čeká 3. – 5. třídu ekologický kurz v Horním Maršově spojený
s výlety po okolí a hlavně výukou k ochraně životního prostředí.
Toto všechno a mnoho jiného si můžete přečíst na stránkách školy
www.zskoberovy.webnode.cz, kde najdete i rozsáhlou fotogalerii.
Děkujeme rodičům, kteří se aktivně podílejí na akcích školy a vytváří tak
podnětný a přátelský prostor pro žáky k zábavě a vzdělávání.

Program na rok 2016
5.3
Výroční valná hromada
12-19.3
Zájezd na lyže
24.3
Disko Kůlna
30.4
Čarodějnické soutěže
28.5
Dětský den
28.5
Nohejbalový turnaj dvojic
24.6
Disko Kůlna
2.7
Noční nohejbalový turnaj
12.8 – 16.8 Zájezd na in-line brusle
10.9
Sportovní odpoledne
18.11
Disko Kůlna
16.12
Disko Kůlna
Bude velmi rádi, když se v hojném počtu zúčastníte všech pořádaných akcí.

Koberovská sportovní
Na začátku měsíce února jsme uspořádali druhý ročník tradičního
masopustu. Průvodu se zúčastnilo cca 20 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 všem, kteří se zúčastnili
masopustního průvodu a hlavně rodinám, které pro nás připravili bohaté
občerstvení.

40.
ročník
Koberovských šlápot
TJ Sokol Koberovy pořádá již 40.ročník turistického pochodu Koberovské
šlápoty se uskuteční v sobotu 23. dubna 2016. 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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