¨

Šťastné
astné a veselé svátky vánoční
váno ní plné splněných
spln ných
přání,
ání, v novém roce spoustu štěstí
št stí a pevné
zdraví Vám za Zastupitelstvo Obce Kocbeře
Kocbe e

Kocbeřský
kámen na
Karlův

přeje
eje Eva Rezková
●

●

●

Na Štědrý den
dopoledne
od 10 do 12 hodin
bude pro zájemce
otevřena vánočně
vyzdobená
Kaple Sv. Floriana
(naproti ZŠ).
●

O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu
záleží. Jsou jako bílé vločky, snášející se na naši
rozehřátou dlaň. I kdyby se nám nepovedlo všechny
tyto vločky pochytat a pošeptat jim tiché vánoční
přání na dlani, stále můžeme svá přání pošeptat do
zimního vánku a ten je roznese do všech koutů k
našim blízkým. Posílám jedno malé přání i k Vám...
Za redakci Lukáš Fencl
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Vyhlášení
soutěže pro
ZŠ a MŠ
na str. 2

Nový DESIGN
webu Kocbeřevíce na:
www.kocbere.cz

MŠ Kocbeře
1. místo Adam Langer
2. místo Žaneta Horáčková
3. místo Viktor Novotný

Soutěž vyhlášená šéfredaktorem
Lukášem Fenclem proběhla ve
dvou kategoriích, první kategorie
byla Základní škola Kocbeře a
druhá kategorie Mateřská škola
Kocbeře. Vítěz však může být jen
jeden a my jsme z každé
kategorie vybrali tři vítěze.
Všechny obrázky byli povedené a
děkujeme všem malířům a
pedagogům.

ZŠ Kocbeře
1. místo Kateřina Gregorová
2. místo Aneta Sychrová
3. místo Alena Pavlasová

!!!! BLAHOPŘEJEME !!!!

Předvánoční akce v Kocbeřích

5. prosince navštívil
MŠ i ZŠ Kocbeře Mikuláš se
svou družinou!
Děti byli velmi hodné, a tak
nikdo nemusel s čerty do
pekla. I nějaký dáreček
každý dostal.

Dne 11. prosince 2008 se
v kapli Sv. Floriana konal
„Vánoční koncert“.
Vystoupili žáci ZŠ Kocbeře
za hudebního doprovodu paní
Ivany Željazkové a studenta
zpěvu Tomáše.
Zazněly vánoční koledy, bylo
připraveno malé pohoštění.
Koncert se vydařil, byla
hojná účast. Věříme, že
v tomto adventním čase,
přítomné pohladil po duši a
příjemně naladil.
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Oprava Karlova mostu, etapa 0003
– oprava mostovky.
Na základě studie Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy, která
proběhla v roce 2006 a srovnávala
vlastnosti vybraných pískovců
momentálně v ČR těžených se
záměrem
vybrat
nejvhodnější
kámen pro opravu lícového zdiva
Karlova
Mostu,
byla
jako
nejkvalitnější vybrána bílá odrůda
Kocbeřského
křemenného
pískovce. Jedná se o materiál jehož
vlastností je vysoká pevnost
v tlaku, nízká pórovitost a vysoká
odolnost vůči zvětrávacím procesům.
Blokový kámen, jeho výběr, kvalita a technologie zpracování podléhá specifickému systému kontroly,
makroskopickým prohlídkám a laboratorní kontrole kvality vzorku jednotlivých dodávek. Vybraná bloková
surovina putuje do zpracovatelského závodu
v Pečkách, kde je nařezána na lanových pilách na
desky o síle 40 cm. Zástupce UK Praha označí na
připravených deskách řezy formátů jednotlivých
kvádrů dle původních rozměrů kvádrů zdiva
mostovky. Hotové výrobky jsou přepravovány přímo
na stavbu, ručně opracovány kameníky a usazeny do
mostovky Karlova mostu.
V minulosti byly na stavbu a následné rekonstrukce
použity různé druhy pískovců z různých lokalit, které
více či méně podléhaly klimatickým podmínkám,
nevhodnému působení solí a umělých konzervačních
prostředků. Z tohoto důvodu bylo dbáno na výběr typu pískovce a jeho fyzikální parametry i přes skutečnost, že
kocbeřský kámen není autentickým materiálem a má mírnou barevnou odlišnost byl pro svou odolnost vybrán
právě tento křemenný pískovec.
Jak jste již byli svědky, to vše se
neobejde
bez
mediálního
ohlasu
sdělovacích prostředků, které se aktivně
zapojili do posuzování kvality oprav a
výběru materiálu. Nicméně každý si
může o průběhu oprav vytvořit úsudek
sám, když navštíví tuto historickou
památku, která je i přes náročnou
rekonstrukci zpřístupněna veřejnosti.
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Gratulace
V měsíci říjnu oslavili významná životní jubilea:
paní Šandová Věra 85. narozeniny
paní Malířová Miroslava 90. narozeniny
V měsíci prosinci oslavila významné životní jubileum:
paní Kollerová Lydie 93. narozeniny
Všem našim jubilantům blahopřejeme a přejeme jim pevné zdraví a radost ze života!
Kocbeřští novorozenci ve druhé polovině roku 2008:
Svědirohová Adéla nar. 8.9.2008
Havrda Jan nar. 7.10.2008
Havrda Štěpán nar. 7.10.2008
Klouček Štěpán nar. 12.10.2008
Růžička Radim nar. 18.11.2008
Missbergerová Ada nar. 29.11.2008

Všem dětem přejeme hodně zdravíčka, štěstí a rodičům hodně radosti se svými drobečky.

3. kocbeřské strašidlení – 31. Října 2008

31. října se konalo již
3. kocbeřské strašidlení.
Zúčastnilo se asi 80 dětí a
velký počet dalších příznivců
strašidel.
Cestou jste mohli potkat
strašidla různého druhu.
V cíli bylo připraveno malé
občerstvení a hlavně teplo.
Děkujeme všem, kteří se na
této povedené akci podíleli.
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Víte, že…….
Změny v dokladech o povinném ručení
Po přijetí novely zákona č. 168/1999 Sb. v Zák. 137/2008 Sb., o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla je zelená karta od 1.6.2008 jediným dokladem o
uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv.
povinné ručení). Zelaná karta tedy slouží jako doklad o řádně uzavřeném
povinném ručení pro cesty do zahraničí, ale nově i na území České republiky.
Platnost již vydaných dokladů o pojištění končí k 31. 12. 2008. Uveďme tedy
platné znění § 17 odstavce (1) zákona č. 168/1999 Sb. po jeho novelizaci:

§ 17 Kontrola pojištění odpovědnosti:
(1) Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe doklad o pojištění nebo zelenou kartu nebo
doklad o hraničním pojištění a na požádání jej předložit příslušníku Policie České republiky. To neplatí pro řidiče vozidla s
výjimkou z pojištění odpovědnosti a řidiče cizozemského vozidla, jehož pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří
pojistitelů cizího státu.

Nová příkazová dopravní
značka "Zimní výbava"
Instalace
Trutnovsku:

značek

na

Mladé Buky - Pec pod Sněžkou,
Čistá - Černý Důl - Hofmanovy boudy - Jánské
Lázně,
Vrchlabí - Špindlerův Mlýn,
Vrchlabí (Hořejší Vrchlabí) - Strážné - Lánov,
Vrchlabí (Hořejší Vrchlabí) - Benecko,
Bernartice - Bečkov,
Bohuslavice - Markoušovice - Velké Svatoňovice,
Horní Maršov - Dolní Lisečiny -Albeřice,
Trutnov (Horní Staré Město) - Babí – Žacléř Královec,

Vítejte u nového Evropského Turistického Centra
V našich ETC CENTRECH najdete vše co potřebujete
k zimní rekreaci. Připravena je pro Vás lyžařská a
snowboardová škola, půjčovny sportovního vybavení,
výhodné balíčky "Pakety", test centrum značky Dynastar,
úschovna sportovního vybavení "Depot", skiservis,
obchod se sportovními doplňky "Shop" a další.
Těšíme se na Vaši návštěvu v našich ETC CENTRECH
v Janských Lázních a Svobodě nad Úpou.
Kontakt: Lukáš Fencl tel.:724 988 548
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Přivítáme jakékoliv připomínky a náměty
– lze využít i bílou schránku na OÚ.
Chyby, omyly a změny vyhrazeny.
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A na závěr několik vánočních pranostik:
"Když na Štědrý den sněží, na pytle se chmel těží."
"Lepší Vánoce třeskuté, než-li tekuté."
"Zelené Vánoce, bílé Velikonoce."
"Mráz na Boží narození, zima se udrží bez proměny."
"Na Boží narození o bleší převalení."
"Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží."
"Mírný prosinec - mírná celá zima."
"Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všechno špatně urodí."
"Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato."

PF 2009
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