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v Kobeřicích

máme po  volbách a  tedy mezi-
dobí, než se ustaví nové vedení 
obce. Osobně bych chtěl podě-
kovat všem, kteří k  volbám při-
šli, ať už volili jakkoli. Nadávat 
doma či v  hospodě a  pak nejít 
k volbám, je chyba. 

Vážení 
spoluobčané, 

 pokračování na straně 2.
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slovo starosty

Prázdniny nám utekly jako voda a  děti 
za  sebou mají už více jak měsíc školy. Když 
zmiňuji vodu, ta nás trošku potrápila na  letoš-
ní hody, nicméně opět se ukázalo, že když se 
lidé chtějí bavit, tak je ani počasí neodradí. Tak 
se v  sobotu tančilo a  zpívalo až do  pozdních 
ranních hodin a  ani vytrvalý deštík nevadil. 
V  neděli jsme zábavu raději udělali v  sokolov-
ně. Chci ještě jednou poděkovat všem stárkům, 
že udržují tradici v obci, také místním hasičům 
za  opět výborné občerstvení a  všem, kteří se 
na organizaci hodů podíleli. 

Hned po  hodech k  nám opět zavítal 
Kinematograf bratří Čadíků. Letos se popr-
vé promítalo na  Valech a  pro další roky sto-
jí za  úvahu, zda nepromítat zde. Celkem se 
vybralo 4.689 Kč, což s  ohledem na  propršené 
dny není málo. 

22. září jsme uspořádali oslavy 100 let repub-
liky. Snažili jsme se připravit pestrý a  bohatý 
program. Nosným bodem bylo sázení lípy před 
farou v rámci krajského projektu „100 lip – 100 
oslav“. Mě osobně překvapilo, kolik se na tom-
to slavnostním aktu sešlo lidí. Vše doprová-
zel zpěvem místní Hlahol a  program si také 

připravily děti ze základní a  mateřské školy. 
Zasazená lípa byla posvěcena za  zvuku míst-
ních zvonů novým panem farářem. Jsem rád, 
že přišli také zástupci hasičů, sokolů a  mysliv-
ců. Teď snad jen popřát, ať se lípě daří a  naši 
následovníci u  ní tak mohou za  100 let zase 
vzpomínat. Odpoledne byl připraven program 
v  místní sokolovně. Koncert místního Hlaholu 
a dětí pod vedením pana Bajáka se moc vyda-
řil. Následovala přednáška pana Pernese k nové 
knize o  místním rodákovi „Hubert Ripka – 
Tragédie demokrata“. Opět by byl v sále slyšet 
spadnout špendlík, jak všichni zaujatě poslou-
chali. Kulturní komise připravila doprovod-
nou výstavku a také krásnou výzdobu stařičké 
sokolovny. Všem patří velké díky a kdo nepřišel, 
o hodně přišel. Pokud jste si nestihli koupit kni-
hu pana Pernese či nový zpěvník Koberských 
písní, je možnost na obecním úřadě. 

Po 3 letech jsme se loučili s panem farářem 
Vítem Červenkou, který přešel zdolávat novou 
výzvu do Křtin. Musím říct, že spolupráce s ním 
byla velmi dobrá a jednání s ním věcná. Hodně 
se toho povedlo a pan farář si zaslouží poděko-
vání. Věřím, že na dobrou spolupráci navážeme 
také s panem farářem Petrem Severinem. Tomu 
přeji, ať se mu u nás v Kobeřicích líbí. 

Průběžně jsme zase vyměnili pár lamp veřej-
ného osvětlení a  je také nově osvětlena cesta 
mezi ulicemi Újezd II. a Na kopci. Na posledním 
zastupitelstvu jsme schválili vyšší příspěvek pro 
naši školu, aby mohli dovybavit mateřskou ško-
lu a také posílit v kuchyni. Dnes se tam vaří již 
přes 100 jídel denně!

Za  pár dnů nás čeká posezení u  burčá-
ku s  cimbálem, tak věřím, že se opět setkáme 
v  hojném počtu. Další možnost pro setkání 
bude na kácení máje. 

Vážení spoluobčané, přeji vám poklidný pod-
zim a  ať se daří vytlačovat negativní náladu 
z pochmurných podzimních dnů. 

Roman Hanák, starosta

 pokračování z titulní strany

Volební účast 62,07 %

ČSSD 1 380 hlasů (66,89 %)

Bc. Roman Hanák 285 hlasů

Lenka Javůrková 230 hlasů

Ing. Petr Baják 221 hlasů

Gabriela Dokulilová 161 hlasů

Jaromír Ondráček 159 hlasů

KDU-ČSL 683 hlasů (33,11 %)

Ing. Hynek Spáčil 160 hlasů

Petr Havránek 145 hlasů

Výsledky komunálních voleb 2018



Zahájení školního roku proběhlo v tradičním 
duchu setkávání dětí nově příchozích s dětmi 
již školou povinnými a jejich rodiči. Díky pod-
poře obce vznikl ve  škole ucelený 1. stupeň, 
tedy třídy 1.–5. ročníku. Učebny byly vybave-
ny o  nové speciální nástěnky, které nainsta-
loval pan Piták. Zakoupili jsme bílé magne-
tické tabule, skříně a policový systém s boxy 
na  ukládání věcí pro žáky. Výtvarné prá-
ce žáků jsou nově vystaveny pro veřejnost 
na schodišti díky nástěnnému systému. V nej-
bližších dnech nás čeká fotografování tříd, 
v říjnu zahájíme plavecký výcvik v Bučovicích 
a  pokračujeme v  preventivních programech 
na  podporu prevence patologických jevů. 
Také pokračujeme ve  vzdělávání dětí v  pro-
gramu První pomoc. Na  prosinec chystáme 
setkání rodičů a dětí na vánočních dílničkách. 
Škola také pokračuje v  několika projektech, 
jejichž výčet naleznete na školním webu.  

Mgr. Jana Procházková
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Školní rok 
zahájen! 

100 let republiky 
a Den otevřených 
dveří ve škole

škola

Sobota 22. září 2018 byla pro obec i  ško-
lu významným dnem. Při příležitosti výro-
čí 100 let republiky bylo hlavní událostí sáze-
ní lípy za přítomnosti pana hejtmana Bohumila 
Šimka, pana senátora Iva Bárka a  ostatních. 
Naše školní oslavy začaly III. ročníkem Koberské 
laťky. Na soutěž se přišlo podívat mnoho rodi-
čů, kteří své ratolesti vydatně povzbuzovali. 
Děti se na soutěž velice těšily a podávaly vyso-
ké výkony. Nejlepšími letošními skokany se sta-
li Michaela Mitrusi, Julie Křížová, Karel Vahalík 
a  Marek Sedlák. Pro děti a  rodiče byly připra-
veny kvízy o  republice, výstava velmi starých 
učebnic a  slabikářů od  roku 1909. Návštěvníci 
mohli vidět také výstavky dětských prací, škol-
ní kroniku a dobové fotografie.  

Mgr. Dana Horká 

Mateřská škola 
V  letošním školním roce navštěvuje mateř-
skou školu celkem 40 dětí, které jsou rozdě-
leny do  dvou oddělení – Duháčci a  Včelky. 
Pedagogický sbor mateřské školy byl nově 
rozšířen o učitelku Ivetu Tomanovou a chůvu 
Moniku Kreutzerovou. Od začátku září si děti 
zvykají na  nové prostředí, kamarády a  paní 
učitelky. V  říjnu budeme nadále pokračovat 
v projektu Celé Česko čte dětem, a připravu-
jeme tyto aktivity: 

  23. 10.: podzimní dílničky pro rodiče s dět-
mi (tvoření z přírodnin)
  25. 10 – 22.11.: plavání pro předškoláky
  30. 10.: strašidelný den v mateřské škole Nejlepší skokani Koberské laťky 
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koberské hody

Poslední srpnový víkend již tradičně 
v Kobeřicích patří krojovaným hodům. Nejinak 
tomu bylo i  v  letošním roce. Po  nadprůměr-
ně teplém a  slunečném létě se očekávalo, že 
letos výjimečně nebudeme muset řešit otázku 
počasí, avšak jak se hody blížily, předpovědi se 
tvářily všelijak. Nakonec se ale nebe umoud-
řilo a až na část sobotní zábavy a stavění par-
ketu téměř nepršelo. Co ale trochu nečekaně 

narušilo plány, byla nedělní zima, a tak se kro-
jovaná zábava musela konat v  sále, což ale 
nikomu z místních nevadilo, protože Kobeřáci 
se umí dobře bavit za  jakýchkoliv okolností. 
To samé platí pochopitelně i o stárcích, nutno 
podotknout, že letos jsme výrazně omladili, 
do krojů se obléklo hodně nováčků a jako vždy 
se vytvořila bezvadná parta, která vše zvládla 
na jedničku. A že práce s přípravami bylo, jako 
vždy, víc než dost! 

S vysokým počtem nových tváří však vyvsta-
la otázka, kdo půjde letos za  hlavní pár? Této 
role se nakonec bravurně zhostila dvoji-
ce Dominika Jiráčková a  Filip Svoboda. Další 
páry tvořili: Anna Kreutzerová – Milan Březina, 
Kateřina Kamenská – David Lebeda, Sabina 
Sedláková – David Kraut, Markéta Urbanová 
– Zbyněk Fuchs, Natálie Svobodová – Lukáš 
Jochman, Sára Fuchsová – Nikola Krahula. O to, 
aby nikdo na hodech neumřel žízní, se starala 
čtveřice sklepníků Kamila Havránková, Marek 
Černý, Dominika Krupková a Daniel Dvořák. 

Hody pro nás začínají již ve čtvrtek, kdy stár-
ci svým stárkám dovezou z  lesa březové máj-
ky, holky si je nazdobí a  večer se zatlouká. 
Mezitím je ještě spousta práce s chystáním pla-
cu. Pátek se pak celý točí okolo máje, ráno ji 
stárci v lese skolí a nahrubo očistí. Letos nasta-
la trošku komplikace s výjezdem z lesa, ale vše 
se nakonec zdařilo. Podařilo se i její podvečerní 

Čí só hode? 
Naše!

Máju z lesa tradičně přivezl pár krásných koní 
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stavění, a tak nic nebránilo tomu, abychom se 
večer bavili u cimbálové muziky, kterou stejně 
jako loni obstarala Lidová hudba Za oponou. 

V sobotu se stárci a stárky rozešli po vesnici, 
aby pozvali místní občany na sobotní a neděl-
ní zábavu. Po nacvičeném nástupu stárků, kte-
rý předchází oběma večerním veselicím, předá 
pan starosta obecní právo hlavnímu stárkovi. 

Nástup byl letos obzvláště krásný a  za  pomoc 
s  ním se dočkala zvláštního poděkování naše 
stálice Anička Hrbková. Stárci si také pro letošní 
sobotní půlnoc připravili vydařené a vtipné pře-
kvapení. K  poslechu a  tanci nám hrála kapela 
Vonička V-Band a s občerstvením nám pomohli 

místní hasiči. Důležité bylo po  sobotní zábavě 
ohlídat máju, což se podařilo, a tak nic nebránilo 
tomu, aby neděle proběhla podle plánu. 

Dopolední mše svatá za  účasti krojovaných 
stárků v kostele sv. Jiljí tradičně otevřela hlav-
ní den hodů. Po  ní následoval průvod obcí 
za doprovodu dechové huby Blučiňáci, kteří to 
s námi zvládli až do dalšího rána. Průvod začal 
u  hlavní stárky a  postupně si kluci v  krojích 
vyzvedávali své stárky. Až byly všechny páry 

kompletní, přesunuly se na plac, kde následo-
val odpolední program. Po něm a po večeři se 
šlo opět bavit a  juchat do  místní sokolovny, 
která byla připravena na  večerní krojovanou 
zábavu. Ta vyvrcholila po  půlnoci vrácením 
práva, posledním sólem a vynášením stárků.

Letošní hody jsme si všichni moc užili a  mla-
dá parta, která se vytvořila a utužila dává znát, že 
naše nejhezčí tradice bude pokračovat i v dalších 
letech a hody v Kobeřicích jen tak neskončí...   

Koberští stárciKatka Kamenská a David Lebeda 

Domča Jiráčková a Filda Svoboda jako náš 
krásný hlavní pár

Při sobotní zábavě nechybělo půlnoční představení

koberské hody

Děvčata mají na starosti zdobení máje 



Významného hasičského úspěchu dosáhl 
Martin Kamenský, který na  mistrovství čes-
ké republiky v  požárním sportu reprezento-
val Jihomoravský kraj a tím zároveň i Kobeřice. 
Závodil v kategorii mladší dorostenec a umístil 
se přesně v polovině, tedy na 7. místě v konku-
renci těch nejlepších.  

Velkého úspěchu dosáhlo také družstvo 
mladších, které v noční soutěži mimo náš okres, 
ve  Vitonicích, získalo 3. místo. Totéž družstvo 
se zúčastnilo i  noční soutěže v  Hostěrádkách-
Rešově, kde se umístilo na  2. místě, hned 
za suverénními domácími závodníky.

Hasiči na  konci léta pomáhali organizovat 
letní kino Kinematografu bratří Čadíků, kte-
ří k nám přijeli o posledním srpnovém víken-
du. Původně měly být k promítání poskytnuty 
prostory hasičského hřiště, avšak kvůli větru 
se promítání přesunulo na  hřiště na  valech. 
Hasiči zde zajistili občerstvení pro diváky 
a postavili stan jako ochranu před deštěm. 

Velmi nás zarmoutila zpráva o  vyhoře-
lém kulturním domě v  Drnovicích, kde 
jsme každoročně prožívali krásnou soutěž 

v uzlování, která letos jistě odpadá. Čekají nás 
však další soutěže, například v  Hrušovanech 
u  Brna a  také nejdůležitější závod požár-
ní všestrannosti, který se uskuteční 13. října. 
Budeme držet palce především hlídce doros-
tenek, která se zde letos představí poprvé.  
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hasiči

Hasičské 
léto 

Martin Kamenský v Plzni hájil barvy Kobeřic

Mladší hasiči na noční soutěži ve Vítonicích I přes nepřízeň počasí byl o letní kino velký zájem

Zástupci Sboru dobrovolných hasičů nechyběli 
ani u slavnostního sázení lípy před farou
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sokol

Vstup do nové sezóny byl pro naše hráče spojen 
se změnami soutěží, ve kterých se se svými sou-
peři nyní utkávají. Týmy, se kterými teď Kobeřáci 
bojují o cenné body, jsou tak pro nás zatím vel-
kou neznámou. „A“ mužstvo se v  rámci I.B tří-
dy přesunulo do skupiny „C“, která zahrnuje fot-
balové kluby z  jihovýchodní části Jižní Moravy, 
Béčko po  jarním zisku mistrovského titulu 
postoupilo o  třídu výš, stejně tak jako dorost, 
který nyní hraje krajskou soutěž. Výsledky utká-
ní našich mužstev po vstupu do vyšších soutěží 

již nejsou zdaleka tak jednoznačné, jako tomu 
bylo minulou sezónu, přesto naši hráči dokážou 
být pro ostatní nepříjemnými soupeři a  dokáží 
vyhrávat i s vysokými brankovými rozdíly. 

Změny na  soupiskách proběhly ve  všech 
našich mužstvech. Do  áčka ze Slavkova pře-
stoupil útočník Tomáš Kuda a z Lelekovic zálož-
ník Ondřej Skoupý. K Béčku se po letech opět 
připojil útočník Jakub Slabotinský a dorosten-
ci zpátky mezi sebou přivítali Patrika Pěnčíka 
z Uhřic, Martina Gettingera, Marka Gettingera 

a Michala žilku z Moravské Slavie. Všichni nově 
příchozí se již v  prvních utkáních předvedli 
jako výborné posily našich mužstev.

Tým přípravky minulou sezónu ukončil své 
působení na  koberském hřišti, přesto však naši 
nejmenší o  fotbal nepřijdou. Tréninku budou-
cích fotbalových hvězd se ujal Pavel „Čola“ 
Hloužek, který s  nimi tráví čas na  hřišti každý 
čtvrtek od  17 hodin. Připojit se mohou všichni 
kluci i holky ve věku od 4 do 8 let.  

Fotbalová sezóna

Brankář „A“ mužstva tentokrát v roli trenéra

Honza Smetana se pokouší překonat 
vacenovickou zeď 

Pro FANoUŠKy 
JsoU NA hŘIŠTI 
NAChysTÁNy 
K zAKoUPeNÍ 
hrNÍČKy, ŠÁly 
A MINIdresy 
do AUTA 
V KlUboVÝCh 
bArVÁCh.  



Vznik samostatného Československa se 
do  života koberských občanů promítl vel-
mi hluboce a  zásadním způsobem ovlivnil 
zejména jejich náboženský život. Vznikla zde 
duchovní obec Církve československé a  pro-
tikatolická nálada v  obci prudce vzrůstala. 
Nekatolíci odmítali platit příspěvky na  opra-
vy katolických budov a  obě komunity byly 
tak znepřátelené, že i Vánoce slavily odděle-
ně, kdy si každá z nich na jiném místě Kobeřic 
postavila svůj vlastní vánoční strom. 

Na  počátku 20. let 20. století, konkrét-
ně v  roce 1924 žilo v  Kobeřicích celkem 
1033 obyvatel. Stálo zde celkem 231 domů, 

přičemž za  nejvýznamnější budovy byly 
považovány kostel, fara, radnice, škola a dvůr. 
Občané mohli využívat služeb dvou hostin-
ců a sedmi obchodů, měli zde řezníka, peka-
ře, dva kováře, tři koláře, dva krejčí a  něko-
lik obuvníků. Významným místem byl také 
motorový mlýn, po kterém je dnes pojmeno-
vána ulice U mlýna. 

Autobusové spojení se Slavkovem bylo zří-
zeno v  roce 1920, ale pravidelná autobuso-
vá linka Kobeřice – Slavkov vznikla až o  pět 
let později. Autobus k nám v té době zajížděl 
dvakrát denně. V  roce 1927 dopravu dopl-
nila linka Otnice – Milešovice – Kobeřice – 
Nížkovice – Slavkov a zpět. 

Zavedení elektřiny znamenalo pro obec 
nejvýznamnější pokrok. Až dosud lidé 
doma svítili pouze petrolejovými lampami 
a  po  setmění byla venku úplná tma. Proto 
bylo v  roce 1921 zřízeno veřejné petrolejo-
vé osvětlení, zpočátku ovšem nevypadalo 
tak, jak ho známe dnes. Lampy byly posta-
veny pouze na  křižovatkách ulic Beneška, 
Chaloupky, Dolní, Vrchní a  Na  kopci. Toto 
řešení ovšem moc lidí neuspokojovalo, a  tak 
se následující rok začalo jednat o  zavede-
ní elektřiny do  obce. Tato složitá a  zejména 
finančně náročná akce se však vlekla velmi 
dlouho a Kobeřice se tak připojily k elektrické 
síti až o 7 let později. Do ulic se tak nainsta-
lovalo celkem 32 lamp, přičemž elektřina byla 
zavedena i do kostela. 
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historie obce 

DOKážeTe SI PřeDSTAVIT, JAK 
VyPADAL žIVOT V NAŠí OBCI 
PřeD 100 LeTy? A VěDěLI JSTe, 
že KOBeřICe ByLy KDySI JeDNOU 
Z NeJVěTŠíCH OBCí NA VyŠKOVSKU? 

Jak se žilo v Kobeřicích 

v období 
1. republiky? 

Dobový pohled na „Valy“



9www.kobericeubrna.cz

historie obce

Zásobování vodou bylo 
v  Kobeřicích zásadním pro-
blémem. Občané se museli 
spoléhat pouze na  své vlast-
ní zdroje vody, prameny však 
v  létě nebývaly tolik vydat-
né, a  tak někteří obyvate-
lé zůstávali bez tekoucí vody. 
Problémem v  této době byly 
i  časté požáry, kdy například 
v roce 1924 po zásahu bleskem v y h o ř e -
la stará škola. Proto nabývala stále většího 
významu místní hasičská jednota, založená 
již v roce 1880. 

Významnou roli na  obci hrála také míst-
ní Kampelička, jejíž účelem bylo poskytová-
ní úvěrů občanům za  výhodnějších podmí-
nek, než jaké nabízely fi nanční ústavy v Brně. 
Kampelička také pomáhala koberským obča-
nům se zajišťováním uhlí a  umělých hnojiv 
za výhodnější ceny. V roce 1928 dosáhla obra-
tu přes dva miliony korun. 

Kobeřice byly odjakživa kulturně vzděla-
nou obcí pečující o  duchovní rozvoj svých 
obyvatel. Působil zde Čtenářský spolek 
Svatopluk (který organizoval i  ochotnická 

divadelní představení), dechová kape-
la Dalibor a  nechyběla ani obecní veřejná 
knihovna. Sportu se věnovala Tělocvičná jed-
nota Sokol a zároveň také tělovýchovná jed-
nota Orel (jejíž činnost však brzy zanikla). 
Na fotbalovém hřišti se utvořil neporazitelný 
tým, který vyhrál svoji skupinu a  měl postu-
povat do I.B třídy (avšak kvůli malým rozmě-
rům hřiště se musel tohoto postupu vzdát). 
Fungovala zde čtyřtřídní škola a  byl zřízen 
také obecní chudobinec pro pomoc těm 
nejpotřebnějším. 

V roce 1931 však život v obci velmi význam-
ně ovlivnil krach na  newyorské burze, kdy 
nesmírně vzrostla hodnota peněz. Lidé pení-
ze šetřili jak jen mohli a podniky byly na okra-
ji zkázy. Vysoké ceny obilí však překvapivě 
vedly k  rozvoji vinařství. Od poloviny 30. let, 
po volbách, si všichni uvědomovali ohrožení 
republiky. Proto se také v  roce 1936 začala 
v obci organizovat Civilní protiletecká ochra-
na, kterou měli na  starosti hasiči. Všichni 
muži – nevojáci a starší padesáti let se povin-
ně stali jejími členy. Dívky a ženy byly v jiných 
pomocných oddílech. Konala se cvičení, kur-
zy různých odborů a  vše se připravovalo 
na válku… O tom však zase někdy příště. 

Zdrojem informací mi byla publikace 
Kobeřice u  Brna – Obec a  lidé v  proměnách 
času, vydaná v  roce 2000 k  příležitosti sjez-
du rodáků, a  v  ní kapitola Kobeřice v  době 
Československé republiky, jejímž autorem je 
PhDr. Jiří Pernes, Dr.   

Monika Krahulová

historie obce

né, a  tak někteří obyvate-
lé zůstávali bez tekoucí vody. 
Problémem v  této době byly 
i  časté požáry, kdy například divadelní představení), dechová kape-

Pozdrav 
z Kobeřic 

Jedno z prvních fotbalových mužstev
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Znalost anglického jazyka je v dnešním světě 
stále důležitější a je dobré ji rozvíjet již od nej-
ranějšího věku. Na to myslely také organizátor-
ky letního příměstského tábora v  Kobeřicích, 
Lucka Horňáková a Lenka Štefanová. Připravily 
pro děti ve  věku od  4 do  11 let týdenní pro-
gram zaměřený na  výuku anglického jazyka. 
Výuka probíhala zábavnou formou prostřed-
nictvím her a všech 17 zúčastněných dětí si tak 
kromě nových znalostí odnášely domů také 
nespočet zážitků. Děti si velmi oblíbily všech-
ny paní učitelky a zejména rodilého mluvčího 
Mannyho, se kterým dokázaly komunikovat 
i přes rozdílnost jejich jazyků. 

English, 
please! 

Září bylo v  Kobeřicích zahájeno letním kinem, 
kdy k  nám opět po  roce zavítal Kinematograf 
bratří Čadíků. Tentokrát u nás zůstal o den déle, 
aby nám tak vynahradil sobotní nepřízeň poča-
sí. Ke shlédnutí byly vybrány české filmy Špunti 
na vodě, Bezva ženská na krku, Hurvínek a kou-
zelné muzeum, Anděl Páně 2 a  Bajkeři. Hasiči 
připravili pro diváky občerstvení a divácká účast 
byla nadprůměrná.  

Ukončení  
táborákové sezóny 
aneb přivítání podzimu

Kinematograf 
bratří Čadíků

S  nadcházejícím podzimem a  chladnějším 
počasím bylo třeba se zase na  čas rozloučit 
s  dlouhými letními večery u  ohně a  poseze-
ním s přáteli u táboráků. A jak jinak táboráko-
vou sezónu zakončit lépe, než táborákem! Ani 
nepřízeň počasí nepokazila příjemný večer, 
který si užily jak děti, tak i dospělí. 

Nejmladší táborníci na vycházce 

Osvěžení v bazénu přišlo v horkých dnech vhod

Kobe jdou 
sportu vstříc!
Na prostranství nad fotbalovým hřištěm pokraču-
je výstavba víceúčelového hřiště s umělým povr-
chem a venkovního workoutového hřiště s prvky 
pro posilování. Vše by mělo být dokončeno a zpří-
stupněno veřejnosti ještě letos. 
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Sobota 22. září 2018 byla pro Kobeřice dnem 
oslav republikového výročí a  k  této příležitos-
ti byl pro občany na celý den připraven bohatý 
program, jehož součástí bylo i slavnostní zasa-
zení lípy před farou. 

Republika 
slaví 100 let!

Drakiáda je zábavou nejen pro děti, ale i pro jejich 
rodiče, kteří poslední zářijovou neděli s nadšením 
a jiskřičkami v očích běhali po poli a pouštěli draky, 
zatímco jejich ratolesti se u stánku s občerstvením 
cpaly cukrovou vatou. Kulturní komise letos doká-
zala zajistit kromě slunečného počasí také perfekt-
ní vítr, a tak do vzduchu mohla vzlétnout více než 
dvacítka draků a dráčků nejrůznějších tvarů, barev 
a velikostí. Podívaná to byla krásná!  

Drakiáda

Místní pěvecký sbor Hlahol 

Stánek s cukrovou 
vatou je u dětí 
vždy jednou 
z nejoblíbenějších 
atrakcí

Nad hlavami létali 
nejen draci, ale 
i motýli 

Přemluvit draka k letu je občas nelehký úkol
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  V sobotu 13. října 2018 se v místní sokolovně 
uskuteční Posezení u  cimbálu s  burčákem. 
Všichni jste srdečně zváni! 

  Stárci spolu s Obe-
cním úřadem v  Ko-
beřicích Vás srdeč-
ně zvou na  kácení 
máje, které se usku-
teční v  sobotu  
27. října 2018 v míst-
ní sokolovně. K posle-
chu i  tanci zahra-
je kapela Miraband. 
Začátek ve  20:00, 
občerstvení zajištěno. 

  Koberští koňáci zvou všechny přátele koní pod 
sedlem i v zápřahu na 20. projížďku koberský-
mi lesy, která se koná v sobotu 20. října 2018. 
Sraz účastníků v 10:00 v ohradě u fotbalového 
hřiště. Na závěr vyjížďky zajištěno občerstvení. 

  V sobotu 3. listopadu uspíme všechny brouč-
ky již tradičním lampionovým průvodem. 

  2. prosince, tedy první adventní neděli společ-
ně před obecním úřadem rozsvítíme vánoční 
stromeček a v sobotu 8. prosince bude na děti 
před hasičkou čekat Mikuláš se svou partou. 

Jak bude 
vypadat podzim 
v Kobeřicích? 
Na co se můžeme těšit?

  hodina v  pohybu – každé pondělí v  čase 
od 16:30 do 17:30. Hodina je určena pro děti 
do  6 let v  doprovodu dospělé osoby. Přijďte 
s  námi běhat, skákat, šplhat a  užít si to! 
Vstupné 30 Kč/dítě, 20 Kč za každého dalšího 
sourozence. Není třeba se dopředu hlásit, sta-
čí přijít! Pořádá eva Fialová.

  Cvičení Pilates – každé pondělí od 19 hodin. 
S  sebou jen karimatku a  pohodlné obleče-
ní. Přijít může každý, kdo má chuť si zacvičit. 
Pořádá eva Lebedová. 

  Cvičení „pro zábavu“ s  tanečními prvky 
– každou středu od  18:00 do  18:30. Cvičení 
s  tancem pro podporu hubnutí. S  sebou 
pohodlné pružné oblečení, pití, ručník, čistou 
sportovní obuv. Cena 1 lekce 30 Kč (u perma-
nentky sleva). Pořádá Monika Zimlová. 

  Cvičení „na  pohodu“ s  jógovými prvky – 
každou středu od  18:30 do  19:30. Relaxační, 
posilovací a protahovací cvičení, které pomá-
há při bolestech zad, kloubů, při stresu 
a  únavě. S  sebou karimatku, deku (cvičí se 
v  ponožkách). Cena 1 lekce 60 Kč (u  perma-
nentky sleva). Pořádá Monika Zimlová.

Co se děje 
v tělocvičně?

Z knihovny:

Otevírací doba místní knihovny je každé úterý od 
14 do 18 hodin (s výjimkou školních prázdnin). 
Na prosinec připravujeme Vánoční čtení pro děti 
ve věku od 3 do 6 let. 


