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Milé čtenářky 
a milí čtenáři,
redakce Koberských rozhledů 
a vedení obce Kobeřice u Brna 
vám přejí nádherné Vánoce 
a optimistický a úspěšný rok 
2016. Ať se vám splní všechna 
tajná přání a nedávejte si žádná 
novoroční předsevzetí!

máme zde prosinec a za dveřmi Vánoce, 
i  když při pohledu z  okna to opravdu 
moc nevypadá. Martin se na bílém koni 
asi někde zapomněl a  teploty jsou stá-
le přijatelně nad nulou. Svět trápí mig-
ranti a já jsem rád, že u nás v Kobeřicích 
máme za sebou velice kulturní podzim. 

Vážení 
spoluobčané, 

 pokračování na straně 2.
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zastupitelstvoslovo starosty

Obec bude platit 
méně za elektřinu 
a plyn
V  říjnu naše obec zadala veřejné zakáz-
ky na  sdružené služby dodávky zemní-
ho plynu a  elektické energie. Hodnotícím 
kritériem byla u  obou nejnižší cena. 
Zastupitelstvo výsledky odsouhlasilo 
a  pověřilo starostu podpisem smluv, kte-
ré budou uzavřeny na  tři roky. Plyn bude 
od  příštího roku dodávat Kobeřicícm spo-
lečnost Quantum z Vyškova, elektřinu pak 
Bohemia Energy entity z Prahy. 

Cíl Cania, 
Moldavská republika
V  listopadu se vypravila skupina spřátele-
ných starostů z našeho okolí na průzkumnou 
cestu do  Moldavska. Roman Hanák, Michal 
Boudný (Slavkov), Jiří Ziegler (Heršpice) a Petr 
Kostík (místostarosta Slavkova a  ředitel 
Krajské hospodářské komory) jeli na návště-
vu na  pozvání místních představitelů obcí, 
aby projednali přípravu smlouvy o  vzá-
jemné spolupráci. Evropská unie poskytu-
je Moldavsku již od  jejího osamostatnění 
fi nanční prostředky na rozvoj a transformaci 
v mnoha oblastech. Jednou z nich je i nyní 
podpora venkova s  množstvím regio-
nálních programů. Pro Českou republiku 
je Moldavsko partnerskou zemí v  rámci 
Východního partnerství, projektu EU zamě-
řeného na  dosažení stability a  prosperi-
ty v  sousedství unie. Protože tamní samo-
správa se teprve učí, jak fi nanční pomoc 
z  Evropy použít, budou praktické rady 
a  zkušenosti našich starostů užitečné hlav-
ně při konkrétních projektech. „Po  celo-
denní prohlídce škol, sportovišť a  veřejných 
prostranství vidím velký prostor na  pomoc 
s  čerpáním evropských dotací. Doufám, že 
nezůstane jen u  podpisu smlouvy, ale spolu-
práce se rozšíří i na vzájemné poznání krajiny, 
lidí a  folkloru,” okomentoval starosta Hanák 
výsledek návštěvy v obci Cania. 

Vše začalo velmi úspěšným posezením 
u cimbálu, následovalo kácení máje, kultur-
ní komise připravila drakiádu, lampionový 
průvod a  čerty. Poprvé jsme v  Kobeřicích 
společně rozsvítili vánoční stromeček 
a  musím říct, že mě vždy zahřeje u  srdce, 
když vidím lidi pospolu, jak se baví a poví-
dají si. U  stromečku se nás sešlo hodně, 
svařené víno bylo pryč během chviličky 
a já věřím, že to bude další tradice v našem 
obecním kalendáři. Kulturní komisi patří 
za jejich celoroční práci velké díky!

Na  zastupitelstvu jsme mimo běžnou 
agendu řešili opět kanalizaci, tentokrát ne 
po  stránce realizace, ale po  stránce admi-
nistrativní. Jsme ve  fázi závěrečného vyúč-
tování, dokládáme dokumenty na  fond. 
Zároveň se obci podařilo uspět s požadav-
kem na  navýšení dotace ze Státního fon-
du životního prostředí nad rámec původní 
ceny. Navýšení není zanedbatelné, jedná se 
o částku přesahující 2 mil. Kč. Pro obec to je 
významná částka a toto navýšení se poda-
řilo jen minimu obcí. Debatovali jsme také 
o  memorandu s  obcí Cania z  Moldavska, 
kterou jsem navštívil, a  dostal od  zastupi-
telstva pověření, abych na  této spoluprá-
ci i nadále pracoval. Schválili jsme smlouvu 
na  likvidaci odpadních (splaškových vod), 
kterou budete s obcí uzavírat. Vnímáme, že 
je to nepopulární krok, ale bohužel nezbyt-
ný. Na  rok 2016 budeme rozhodně držet 
stejné ceny jako VaK Vyškov.

Ostatní investice v  obci jsou viditelné 
především ve Vrchní ulici, kde byla dokon-
čena celková oprava dešťové kanalizace 
a překládání elektrického vedení do země. 
Také ulice Na  Kopci a  Na  Poustce vypadají 
bez drátů mnohem lépe, čistěji, moderně. 
Lesk jim dodává i nové LED osvětlení, které 
je úspornější než staré lampy. Na přestavbu 

budovy školy bylo vydáno stavební povo-
lení a  žádost na  MŠMT je ve  výši zhruba 
15 mil. Kč. Celková výše investice je rozpoč-
tována na  cca 22 mil. Kč. Projekt je dob-
ře zpracovaný a  hlavně nadčasový. Věřím, 
že dotaci získáme a  navýšíme maximál-
ní kapacitu školky na  40 dětí. V  obci jsme 
také pokáceli několik nebezpečných stro-
mů, které chceme nahradit koncepčním 
ozeleněním. V  nejbližších dnech zadá-
me zpracování projektové dokumenta-
ce na  řešení zeleně v obci, ale také v  loka-
litě „Dambořáku“ a  u  nově vybudované 
čističky. Na  jaře roku 2016 má být vypsá-
na dotační výzva s  fi nancováním do  60 % 
celkové ceny, kterou bychom chtěli využít. 
Připravujeme podklady pro vypsání veřej-
né zakázky na  opravu komunikace v  ulici 
Vrchní, spolufi nancovanou Správou a údrž-
bou silnic Jihomoravského kraje.

Jak už jsem říkal u  rozsvícení obecního 
vánočního stromečku, přeji vám poklidné 
svátky a  nepodléhejte vánočnímu shonu. 
Těším se na viděnou u zpívání u vánočního 
stromu na  Štědrý den. A  koho nepotkám 
osobně, dovolím si za  celé zastupitelstvo 
popřát klidné a požehnané svátky vánoční 
a do roku 2016 hlavně hodně zdraví a štěs-
tí a  ať se umíme všichni v  životě radovat 
i z malých věcí.

Roman Hanák, starosta
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Samozřejmě že děti strávily téměř celý pod-
zim řádnou výukou, ale nuda u nás ve škole 
rozhodně není. Paní učitelky umí zorganizo-
vat spoustu zábavy – divadlo, malování, tvo-
ření a vyrábění, výlety nebo plavání. 

sokol

Sezóna 2015/16 je v  polovině, což je ide-
ální čas na  přehled průběžného umístění 
našich týmů.

Mládežnická akademie 
U přípravky a mladších žáků jsou dílčí výsled-
ky zcela nepodstatné, a  proto se dle poky-
nů FAČR neuvádějí. U  této věkové katego-
rie klademe důraz spíše na  rozvíjení celkové 
tělesné zdatnosti dětí. Ta je dle mého názo-
ru dlouhodobě zanedbávaná. Velké mezery 
v  tělesné výchově jsou zřetelné u dětí před-
školního věku a žáků na úrovni obecních škol. 
Přesto právě v tomto období je důležité, aby 
si děti osvojily kladný vztah ke  sportování 
a získaly správné stravovací návyky.

Mistři 
Naši starší žáci naplňují výkonnostní před-
poklady zcela jednoznačně. Mistři vyškov-
ského okresu i  letos v  celé soutěži jasně 
dominují a  nikoho nenechávají na  pochy-
bách, že i v této sezóně budou opět nejlepší. 

Naši kluci (Filip Svoboda, Martin Gettinger 
a Matěj Matyáš) vedou i žebříčky střelců.

Jedině Béčko
Přestože rezervnímu týmu chybělo vinou 
zranění či z důvodu pracovních povinností 
až pět hráčů základní sestavy, jsme s  jejich 
děleným druhým místem spokojeni. 

„A“ Tým přezimuje na  pěkném čtvrtém 
místě se ztrátou jednoho bodu na  místo 
třetí. K  celkové spokojenosti je ovšem vel-
mi daleko. Předváděná hra a  nevyrovna-
né výkony jsou alarmující, a  hlavně neod-
povídají kvalitě mužstva. Doufáme, že se 
nám podaří v zimní přípravě lépe potréno-
vat, nabrat fyzičku a předvést lepší výkony. 
Konečnou formu budeme ladit začátkem 
února na  pětidenním soustředění v  Rudce 
u Kunštátu.

Za  výbor Sokola bych rád poděkoval tre-
nérům, hráčům, funkcionářům i  fanouškům 
za  přízeň a  celoroční práci. Ceníme si každé 
pomoci a vítáme vaše rady a nápady. Přejeme 
klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví 
a  načerpání dostatečného množství energie, 
tolik potřebné v novém roce.

Sportu zdar!
Martin Urban

 Sezónní 
poločas

Podzimní 
a předvánoční 
čas ve škole

4

Jirka Bobr 
Hromek zakončil 

své podzimní 
angažmá ve školce 

autogramiádou 
svých zpěvníků.

škola

Mateřskou školu navštívil i letos Mikuláš 
a dárky měl pro všechny děti.

Michalka Mitrusi na výstavě betlémů se svými 
spolužáky a paní učitelkou.

Matěj, Marek, Alex, Cyril a ostatní jsou připravení 
ke zpívání koled během vánočních dílniček.

Dětská fantazie 
a šikovnost 
přenesená 
na placky 

a magnetky.
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 Sezónní 
poločas

Podzimní 
a předvánoční 
čas ve škole
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své podzimní 
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autogramiádou 
svých zpěvníků.
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Vánoce v Kobeřicích

Válečné Vánoce 1939
Na  vánoční svátky roku 1939 do  Kobeřic 
přijeli dělníci Antonín Barták a  Ondřej 
Šmerda, kteří tehdy pracovali v  Německu. 
Oba vyprávěli o  tom, že v  Německu lze 
všechno koupit na  lístky a  není tam hlad. 
Němci jsou prý veselí, rádi tančí, zpívají, 
o válce ale nehovoří. Oba dělníci se shodli 
na tom, že v Německu vydělají dost peněz 
a mají se líp než doma v Čechách.

Druhé válečné Vánoce byly ve  zname-
ní nedostatku. Potraviny se vydávaly pou-
ze na  lístky, ryby nebyly vůbec k  dostání. 
Místní lidé byli nuceni jít shánět potravi-
ny načerno, po okolních obcích. Sedlák byl 
v této době vzácným a váženým člověkem. 

Vánoce 1944
Vánoce toho roku byly veselé, ale současně 
také plné strachu, protože lidé věřili, že fron-
ta bude i u nás, v Kobeřicích. Bude obec roz-
metána, nebo se zachrání? A kolik lidí zahy-
ne? Kdo z lidí přečká tento hrozný boj?

Smutné Vánoce 1950
“Vánoce toho roku byly plné smutku. 
Tonda Slabotinský zemřel, a  tak se naše 
obec musela obejít bez křídlovky. Toho 
roku ani pastýři nechodili po vesnici, a tak 
se v tomto období obec ponořila do smut-
ného ticha,” napsal pan Oslík do kroniky.

Vánoce 1953, 1955 a Silvestr
Vánoce toho roku byly úplně suché, bez 
sněhu. Na  štědrý den lidé dokonce zame-
tali před svými domy. Takové počasí nikdo 
nepamatoval. Bohoslužby obou církví, 
křesťanské i husitské, lidé navštívili v hojném 
počtu. Pěvecký sbor Tábor přijel na  Štědrý 
den v  deset hodin večer na  půlnoční 
do  Husova sboru ve  Slavkově, kde zazpíval 
vánoční písně. O  vánočních svátcích roku 
1955 se opět konaly bohoslužby obou círk-
ví. Lidé se sešli v  hojném počtu a  společ-
ně zpívali koledy. Pastýři troubili Tichou noc 
a  Narodil se Kristus Pán. Silvestr toho roku 
byl pestrý, s hudbou a tancem. Program reží-
roval Emil Ondra. 

Adventní čas v novém tisíciletí
První adventní neděle v  roce 2003 byla 
zahájena před obecním úřadem rozsvíce-
ním vánočního stromu. V  jesličkách přibyli 
osel a vůl, navíc ještě chýše s kometou. V 16 
hodin zastupitelé se starostou popřáli spolu-
občanům příjemné prožití Vánoc. Na  druhý 
svátek vánoční se pak konal koncert skupiny 
Bokomara.

O  rok později přijel do  Kobeřic pěvecký 
komorní sbor Danielis. Tento mimořádný 
umělecký zážitek zprostředkovalo 15 členů 

souboru z Rousínova. Navzdory tomu však 
zájem ze strany místních občanů nebyl vel-
ký, ale kdo přišel, nelitoval.

24. prosince proběhlo tradiční koledo-
vání. Místní občané navíc přispěli míst-
ní škole fi nančním darem, a  to v  hodno-
tě 4 742,50 Kč.  Následoval tradiční koncert 
Bokomary s  velikou účastí, protože se vždy 
sjíždí příznivci i z okolí. 

Vánoce 2006, 2009 a 2010
6. prosince připravili školáci ve  škole 
Mikulášskou besídku. Následovalo tradiční 
koledování na Štědrý den a koncerty hned 
den následující. Vzácným hostem v  tomto 
roce byla zpěvačka Naďa Urbánková. 

O  tři roky později proběhlo opět kole-
dování, na  účet místní školy byl připsán 
fi nanční dar v hodnotě 8 000 Kč. Novinkou 
v  tomto roce byla také výstava betlémů 
na obecním úřadě.

V roce 2010 se občané sešli místo koledo-
vání u vánočního stromu před úřadem. Tam 
měly také připraveny teplé nápoje a  tex-
ty koled. Lidé si vzájemně přáli k  vánocům 
a po 17. hodině se rozešli do svých domovů. 

Ať už se vánoční svátky lišily dobou, lid-
mi nebo okolnostmi, jedno měly společ-
né. Touhu lidí po chvíli klidu, míru, pohody 
a štěstí s těmi, které mají rádi. 

Martina Pinkasová

Vánoce v Kobeřicích 
dříve a dnes

Vánoce v Kobeřicích

Vánoce, svátky klidu, míru a pohody. Za okny někdy padá sníh, rodina je pohromadě a děti 
se pod stromečkem radují nad rozbalenými dárky. To vše je v dnešní době samozřejmos-
tí. Ne vždy tomu však tak bylo. Pojďme společně nahlédnout do  období let 1939–1955 
a po roce 2000 a porovnejme, jak se Vánoce lišily a  jak je zaznamenal kronikář Jan Oslík 
na stranách obecní kroniky.
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NA PODZIM NASTALY ZMĚNY TAKÉ V NAŠÍ 
DRUHÉ NÁBOŽENSKÉ OBCI, CÍRKVI ČES-
KOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ. FARÁŘKOU SE 
STALA PANÍ IVETA HUŠKOVÁ, KTERÁ NÁM 
ODPOVĚDĚLA NA PÁR OTÁZEK.

S  jakými plány nebo předsevzetími 
přicházíte do  slavkovské náboženské 
obce?

Administrátorkou náboženské obce 
ve  Slavkově jsem byla ustanovena od  říj-
na tohoto roku po  odchodu bratra faráře 
Vostřela do  Žďáru nad Sázavou. S  ohledem 
na  rodinné zázemí, služební povinnos-
ti v  Kuřimské náboženské obci a  působe-
ní v  různých diecézních grémiích mohu 
do Slavkova a  jeho náboženských středisek 
jen dojíždět. Ačkoli to není z  Kuřimi nepře-
konatelná vzdálenost, je moje působení 
určitě ovlivněno méně častým kontaktem. 
Seznamování s  prostředím, s  potřebami 
i očekáváními zdejších věřících je tak pozvol-
nější. Ráda bych navázala na  vše dobré, 
co zde probíhalo už před mým nástupem. 
Bohoslužby jsou ve  stejných termínech, 
zahájili jsme i biblické hodiny, při kterých se 
setkáme jedenkrát měsíčně. Chtěla bych být 
oporou těm, kdo hledají odpovědi na otázky 
po smyslu v dnešním neklidném světě, těm, 
kdo se zajímají o zvěst evangelia, ve kterém 
se nám Bůh dává poznat jako milosrdný, 
milující a věrný. Společně máme jako křesťa-
né sdílet radost z Božího působení v našich 
životech a  zajímat se jeden o  druhého. 

Služebník církve může být jen skromným 
průvodcem, má pomoci rozvíjet obdarová-
ní, která udílí Pán. Pokud bude vhodná pří-
ležitost, ráda bych se podílela na nějaké for-
mě ekumenického setkávání s  ostatními 
křesťany v místě. 

Popíšete nám první dojmy z Kobeřic a lidí, 
s nimiž jste měla možnost se setkat?

V  obci jsem před několika lety jednou 
na  bohoslužbě zastupovala faráře Vostřela, 
když byl na  dovolené. Už tenkrát mě pře-
kvapila iniciativa, samostatnost a  soudrž-
nost zdejšího společenství. A  tento dojem 
se mi letos při mém působení znovu potvr-
dil. Na  každou příležitost setkání se upřím-
ně těším. Obec je na  pohled malebná, až 

Lidé 
v Kobeřicích 
jsou soudržní

budou dokončeny probíhající stavební prá-
ce na  kanalizaci, určitě to prospěje kráse 
i pohodlí pěšího i automobilového cestování.

Vánoce jsou pro církve velmi rušným 
obdobím. Jaké aktivity plánujete na toto 
období?

Vzhledem ke  krátké době působení 
ve zdejší obci jsme pro letošní Vánoce stih-
li naplánovat jen bohoslužby Božího hodu 
vánočního. 

Máte nějaké krédo, jímž se v životě řídíte?
V osobním životě a ve službě mě prová-

zí řada biblických textů. Ty, které mě oslo-
vily zvlášť důvěrně, jsem si nechala vložit 
do oznámení o svěcení. 

V roce 2011 při jáhenském svěcení to byl 
z  Janova evangelia ze 14.kapitoly 27. verš: 
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám 
dávám, ne jako dává svět já vám dávám. Ať 
se vaše srdce nechvěje a neděsí. 

V roce 2014 při svěcení kněžském ze 108. 
žalmu 2. verš: Plné důvěry je mé srdce, Bože. 

Už několik měsíců nosím ve složce s pří-
pravou kázání záložku z  Brněnské tisko-
vé misie s  textem ze 2. listu Korintským 
ze 12.  kapitoly 9. verš: Stačí, když máš mou 
milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. 

Mgr. Ing. Iveta Hušková, 
farářka Církve 
československé husitské
Původně vystudovala Vysokou školu země-
dělskou v  Brně, pracovala jako daňová 
poradkyně a  vysokoškolská pedagožka. 
V církvi dlouhá léta pracovala jako dobro-
volná laická kazatelka, teologické vzdělání 
si doplnila na Cyrilometodějské teologické 
fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci. 
Kromě naší náboženské obce působí jako 
duchovní v Kuřimi. Kněžské svěcení přijala 
v červnu 2014.

Přehled 
vánočních 
bohoslužeb:
24. 12. 2015 ve 22.00 hod. 
půlnoční bohoslužba v Husově 
sboru ve Slavkově u Brna

25. 12. 2015 v 10.30 hod. 
bohoslužba v Husově sboru 
v Kobeřicích u Brna

25. 12. 2015 ve 12.00 hod. 
bohoslužba v Nemochovicích 
na místním obecním úřadě

26. 12. 2015 v 8.30 hod. 
bohoslužba v Husově sboru 
ve Slavkově u Brna

27. 12. 2015 ve 14.00 hod. 
bohoslužba v Újezdě u Brna 
(evangelický kostel)

V Kobeřicích u Brna se scházíme také 
každou 1., 3. a 5. neděli v Husově sboru 
v 10.30 hod.
Biblické hodiny jsou zde 1× měsíčně 
dle domluvy.

Vánoční bohoslužby 
v kostele sv. Jiljí 
v Kobeřicích u Brna 2015

24. 12. v 16.00 hodin
25. 12. v 11.00 hodin
26. 12. v 10.30 hodin
27. 12. v 10.30 hodin
1. 1. v 10.30 hodin
3. 1. v 10.30 hodin
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kvapila iniciativa, samostatnost a  soudrž-
nost zdejšího společenství. A  tento dojem 
se mi letos při mém působení znovu potvr-
dil. Na  každou příležitost setkání se upřím-
ně těším. Obec je na  pohled malebná, až 

Lidé 
v Kobeřicích 
jsou soudržní

budou dokončeny probíhající stavební prá-
ce na  kanalizaci, určitě to prospěje kráse 
i pohodlí pěšího i automobilového cestování.

Vánoce jsou pro církve velmi rušným 
obdobím. Jaké aktivity plánujete na toto 
období?

Vzhledem ke  krátké době působení 
ve zdejší obci jsme pro letošní Vánoce stih-
li naplánovat jen bohoslužby Božího hodu 
vánočního. 

Máte nějaké krédo, jímž se v životě řídíte?
V osobním životě a ve službě mě prová-

zí řada biblických textů. Ty, které mě oslo-
vily zvlášť důvěrně, jsem si nechala vložit 
do oznámení o svěcení. 

V roce 2011 při jáhenském svěcení to byl 
z  Janova evangelia ze 14.kapitoly 27. verš: 
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám 
dávám, ne jako dává svět já vám dávám. Ať 
se vaše srdce nechvěje a neděsí. 

V roce 2014 při svěcení kněžském ze 108. 
žalmu 2. verš: Plné důvěry je mé srdce, Bože. 

Už několik měsíců nosím ve složce s pří-
pravou kázání záložku z  Brněnské tisko-
vé misie s  textem ze 2. listu Korintským 
ze 12.  kapitoly 9. verš: Stačí, když máš mou 
milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. 

Mgr. Ing. Iveta Hušková, 
farářka Církve 
československé husitské
Původně vystudovala Vysokou školu země-
dělskou v  Brně, pracovala jako daňová 
poradkyně a  vysokoškolská pedagožka. 
V církvi dlouhá léta pracovala jako dobro-
volná laická kazatelka, teologické vzdělání 
si doplnila na Cyrilometodějské teologické 
fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci. 
Kromě naší náboženské obce působí jako 
duchovní v Kuřimi. Kněžské svěcení přijala 
v červnu 2014.

Přehled 
vánočních 
bohoslužeb:
24. 12. 2015 ve 22.00 hod. 
půlnoční bohoslužba v Husově 
sboru ve Slavkově u Brna

25. 12. 2015 v 10.30 hod. 
bohoslužba v Husově sboru 
v Kobeřicích u Brna

25. 12. 2015 ve 12.00 hod. 
bohoslužba v Nemochovicích 
na místním obecním úřadě

26. 12. 2015 v 8.30 hod. 
bohoslužba v Husově sboru 
ve Slavkově u Brna

27. 12. 2015 ve 14.00 hod. 
bohoslužba v Újezdě u Brna 
(evangelický kostel)

V Kobeřicích u Brna se scházíme také 
každou 1., 3. a 5. neděli v Husově sboru 
v 10.30 hod.
Biblické hodiny jsou zde 1× měsíčně 
dle domluvy.

Vánoční bohoslužby 
v kostele sv. Jiljí 
v Kobeřicích u Brna 2015

24. 12. v 16.00 hodin
25. 12. v 11.00 hodin
26. 12. v 10.30 hodin
27. 12. v 10.30 hodin
1. 1. v 10.30 hodin
3. 1. v 10.30 hodin



Cimbálová 
veselice
V  nabitém podzimním kalendá-
ři letos došlo i na hezký večer s Hudci 
z Kyjova. Vzhledem k nadšeným ohla-
sům návštěvníků se z  této akce jistě 
stane tradice.  
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Hubertova jízda 2015
Každoroční projížďka Ždánickým lesem 
letos vyšla na  sobotu 17. října. Navzdory 
nepříjemnému počasí v  přechozích dnech 
se sjelo několik desítek koňáků. Dlouhou 
cestu vážili účastníci například z  Ivanovic 
u  Brna nebo z  Klobouček, ale na  oblíbe-
nou akci dorazili i jezdci z Lovčiček, Heršpic, 
Nížkovic, Hodějic, Hostěrádek, Otnic nebo 
Šaratic. Na  vyjížďku nakonec vyrazilo 10 
koní v  zápřahu a  15 pod sedlem. Nálada 
byla tradičně uvolněná a  přátelská a  užít si 
romantiky podzimního lesa mohl kdokoliv, 
pro každého se našlo místo. 

Organizátorka akce Kamila Karásková na voze 
Oskara Sněhoty ze Žarošic, mistra republiky  

v orbě a těžkém tahu

Vítání 
občánků
4. října obec ofi ciálně přivítala dvanáct 
svých nově narozených občanů. Všichni 
dostali dárek, maminky navíc krásnou kyt-
ku. Jestli bude počet miminek v Kobeřicích 
narůstat tímto tempem, brzy se stane-
me držiteli nějakého rekordu v zalidňování 
České republiky. 

Uspávání 
broučků
Zářící lampióny doprovodily brouč-
ky do  zimního spánku, děti pak 
za  to dostaly odměnu a  mohly být 
i  déle venku. Lamiónový průvod 
krásně doplnila i rozvícená světýlka 
na mnoha domech. 
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KOBERSKÉ ROZHLEDY červen 2015

Plánované akce
24. prosince v 16 hodin
Zpívání pod obecním vánočním 
stromem 

25. prosince večer v Sokolovně
Vánoční koncert Luboše Javůrka 
a jeho hostů 

26. prosince v 16 hodin 
v římskokatolickém kostele sv. Jiljí
Vánoční koncert v kostele s programem 
složeným z vystoupení dětí i dospělých 
z Kobeřic, okolních vesnic a Slavkova.

Leden, únor
Kulturní komise připravuje maškarní ples 
pro děti a setkání se seniory. Členové 
místní organizace ČSSD se už těší na svůj 
každoroční ples.
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Mikuláš a jeho lidé
Všichni zlobivci se v sobotu 5. prosince urči-
tě moc báli. Naštěstí Mikuláš, andělé i  čer-
ti byli laskaví a  nikoho do  pytle nestrči-
li. V  neděli navštívili Kobeřice ještě jednou 
a na hasičském hřišti rozdali téměř 70 dár-
ků, i když počasí nebylo úplně příjemné. 

Kácení 
obecního smrku
Bohužel nás spolu s několika dalšími dlou-
hověkými kolegy defi nitivně opustil nej-
známnější koberský strom, smrk před 
Obecním úřadem. Jeho stav byl ovšem 
skutečně nebezpečný, pokácení bylo 
nezbytné. Jeho nástupci se bude jistě dob-
ře dařit a rychle dosáhne důstojné výšky. 

Kácení máje
Konec letní stárkovské sezóny obstaralo 
vydařené kácení máje. Hudebním dopro-
vodem byla pověřena oblíbená kape-
la Vonička v-band, tombola byla zábavná 
a bohatá, návštěvnost vysoká.  


