
Vážení občané,
po delší odmlce vydáváme Kober-
ský občasník. Vždyť spousta akcí
v obci na sebe navazuje každý rok
skoro stejně. Ale dá se říct "Pořád
se něco děje." I když je všude kri-
ze tak naše obec jde pořád dále
svým směrem, ono nám nic jiného
také nezbývá. Tak to tak úplně za-
se není, ale jako každý rok se po-
tkáváme, že musíme řešit během
prvních dvou měsíců inventury,
audit, výsledky hospodaření za
loňský rok a také rozpočet obce
na letošní rok 2011. V tomto roz-
počtu také musíme mít peníze na
obecní úvěry z předešlých let ale
také pro místní organizace něja-
kou tu korunu a také na další roz-
víjení se naší malebné obce. Sa-
mozřejmě pokud možno v nějaké
normální míře. Protože pokud
nám někde něco nenadále ukončí
svoji funkci tak ať na to máme
uloženou nějakou finanční hoto-
vost. Je to jako doma když nejsou
prostředky tak není z čeho brát.
Samozřejmě ještě se snažíme do
obecního rozpočtu přinést inves-
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tice Z krajských dotací nebo
z nějakých jiných fondů. Stále se
nedaří získat velký finanční balík
na kanalizaci a ČOV, protože zatím
žádná výzva nebyla vypsána a tak
nás stát stále nechává na holič-
kách a je mu jedno, že malé obce
jsou v takovém stavu v jakém
jsou. Přitom máme projektovou
dokumentaci včetně stavebního
povolení. Musíme věřit, že další
roky budou zase normální a
všichni včetně lidí nahoře začnou
pracovat poctivě a pokusí se při-
nést pro náš stát potřebné pro-
středky. Ono vše souvisí se vším a
peníze jsou až na prvním místě.

Milan Piták
starosta obce
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Usnesení zastupitelstva obce

Kobeřice u Brna
z ustavujícího veřejného zasedání

zastupitelstva obce
dne 10.11.2010 od 17.30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu

Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno
dosavadním starostou obce panem Mila-
nem Pitákem. Před zahájením zasedání bylo
členům zastupitelstva obce předáno osvěd-
čení o zvolení členem zastupitelstva obce.

Nově zvolení členové zastupitelstva:
Ing. Petr Baják
Gabriela Dokulilová
Roman Hanák
Petr Havránek
Ivan Musil
Jaromír Ondráček
Milan Piták

Členové zastupitelstva obce složili přede-
psaný slib.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit
slib ani nesložil slib s výhradou.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Volbu ověřovatelů zápisu:
Gabriela Dokulilová, Jaromír Ondráček
• Volbu zapisovatele zápisu:
Bronislava Hradilová
• Ustavení funkce uvolněný starosta
obce a neuvolněný místostarosta obce
• Pro volební období 2010-2014 staros-
tou obce pana Milana Pitáka

• Pro volební období 2010-2014 mís-
tostarostou obce pana Romana Hanáka
• Ustavení výborů a komisí zastupitel-
stva obce
• Odměny neuvolněným členům zastu-
pitelstva obce
• Rozpočtové opatření č. 4/2010
a č.5/201O
• Rozpočtové provizorium na období
leden-únor 2011
• Příkaz starosty obce k provedení in-
ventarizace k 31.12.2010
• Záměr obce o pronájmu pozemku p.č.
20/10 výměře 311 m2

• Snížení nájmu nebytových prostor
(Bar U veverky) o 15% pro období
12/2010-3/2011
• Přidělení bytové jednotky Újezd II.
285 paní MUDr. Jaroslavě Quittové
• Zrušení úředních hodin Obecního
úřadu v neděli

• Rozpočtové opatření č. 6/2010 a č.
7/2010

• Hlavní inventarizační zápis a způsob
provedení inventarizací k 31.12.2010

• Závěrečný účet obce za rok 2010 bez
výhrad

• Převod přebytku hospodaření PO ZŠa
MŠ za rok 2010 pro účetní období
2011 do Fondu rezerv ve výši
54973,33 Kč

• S uvolněním částky 54 900,- Kč
z rezervního fondu ZŠ a MŠ pro po-
třeby zakoupení konvektomatu do
školní kuchyně

• Rozpočtový výhled na období 2011-
2014

• Poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce církvi československé
husitské ve výši 35 000 Kč

• Poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce Sboru dobrovolných
hasičů ve výši 70 000 Kč

• Poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce TJ Sokol ve výši
70000 Kč

• Uvolnění finančních prostředků ve
výši 45 000 Kč z fondu rezerv ZŠa MŠ
pro potřeby zakoupení konvektomatu
do školní kuchyně

• Rozpočet PO ZŠa MŠ na rok 2011
• Rozpočet obce na rok 2011
• Stanovení odměn neuvolněným čle-

nům zastupitelstva obce
• Výroční zprávu o poskytování infor-

mací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím za
rok 2010

• Dohody o zrušení předkupních práv -
byty: Újezd II. 283, Újezd II. 285,
Újezd II. 287 (nájemníci, kteří ukončili
nájemní vztah k uvedeným bytům)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

• Výpověď z nájmu bytové jednotky
Újezd II. 285 paní Libuší Krudencovou a
paní Libuší Sadílkovou

Usnesení zastupitelstva obce
Kobeřice u Brna

z 2.veřejného zasedání
zastupitelstva obce

dne 23.02.2011 od 17.30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Volbu ověřovatelů zápisu:
Ing. Petr Baják, Petr Havránek

• Volbu zapisovatele zápisu:
Bronislava Hradilová

J

• Udělení výjimky ZŠ a MŠ Kobeřice u
Brna pro školní rok 2011/2012

• Smlouvu o bezúplatném převodu po-
zemku p.č. 988 uzavřenou mezi ČR-
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových a obcí Kobeřice u Brna

• Kupní smlouvu na pozemky p.č. 720/2
a 756/l-prodávající Věra Elederová

• Smlouvu o nájmu nebytových
prostor-pohostinství_nájemce: Rad-
mila Krejčí

• Rozšíření místní komunikace u RD Na
kopci 81 a instalaci 1 ks veřejného
osvětlení

• Obecně závaznou vyhlášku Č. 1/2011,
kterou se mění OZV Č. 1/2008 o míst-
ních poplatcích

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému
břemenu-umístění kabelového vede-
ní NN na p.č. 727/1

• Nabídku VIVO Connection s.r.o. Šla-
panice - instalace a provozování ka-
belové TV v obci

• Výstavbu přechodu pro chodce u bu-
dovy ZŠ

• Podání žádosti na Krajský úřad JMK
Brno o poskytnutí dotace na projek-
tovou dokumentaci z rozpočtu JMK

• Poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 7 000 Kč pro pořadate-
le ženáčských hodů

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

• Výsledek hospodaření obce za rok
2010 bez výhrad

• Hospodářský výsledek POzš a MŠ za
rok 2010

• Zprávu o bezpečnostní situaci v obci
za rok 2010
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Nabídka společnosti
VIVO CONNECTION,s.r.o. Šlapanice

Provozování kabelové televize,
internetu a hlasové služby

Představení sítě
Pokud mluvíme o multifunkční síti CITY,
vždy se jedná o telekomunikační zařízení
stojící na struktuře optických vláken. Optic-
ká vlákna vynikají svou schopností přenášet
obrovské objemy dat na kterých jsou zalo-
ženy systémy pro přenos televizního vysílá-
ní, hlasu, informací sítě internet, videa a
další. Díky tomu nabízí síť CITYnejen vynika-
jící parametry v současnosti, ale slibuje i
velký potenciál do budoucna.

Představení společnosti
VIVO CONNECTION spol. s r.o. působí na
telekomunikačním trhu již více než 6 let. V
současné době provozuje rozsáhlou tele-
komunikační síť, která poskytuje své služby
přibližně třem tisícům zákazníků na rozsáh-
lém území Jižní Moravy. V posledních třech
letech se intenzivně věnuje zejména vý-
stavbě telekomunikačních sítí založených na
principu přenosu dat pomocí optických vlá-
ken. Výstavbu zajišťuje od návrhu sítě, přes
inženýrské činnosti, pokládku kabelových
tras, instalaci pasivních i aktivních prvků sítě
a konfigurace všech částí s důrazem na za-
jištění bezporuchového a efektivního cho-
du. Na vybudovaných infrastrukturách
provozuje služby kabelové televize, vysoko-
rychlostního přenosu dat zahrnující služby
sítě internet, sdílení sítí, virtuální lokální sí-
tě, hlasové služby. Dále nabízí možnost pro-
nájmu sítě k přenosu video a audio signálů,
bezpečnostních systémů a systémů včasné
výstrahy.

Způsob výstavby multifunkční telekomuni-
kační sftě CITY
Výstavba sítě spočívá ve vybudování vzduš-
ných převěsů samonosnými optickými kabe-
ly . Optické kabely budou zavěšeny ve stej-
né trase jako stávající vedení kabelové tele-
vize, kterou by měly plynule nahradit. Stá-
vající vedení kabelové televize bude poté
odstraněno. Kabelové vedení bude vybudo-
váno tak aby bylo možné připojit každého
zákazníka s hlavní stanicí alespoň jedním
optickým vláknem. Výhodou takového sys-
tému je hlavně rychlost výstavby, výstavba
v jedné ulici včetně přípojek je většinou
otázkou dvou až pěti dní. Síť nepotřebuje
žádné zdroje napájení pro dopravu signálu.
Jedna centrální stanice dokáže potom ovlá-
dat i velmi rozlehlou síť!

ale multifunkční síť CITY liší? Je to kvalita
služeb. Rychlost internetu vyšší desetiná-
sobně oproti jiným typům připojení, kabe-
lová televize ve vysokém rozlišení pro ná-
ročné zákazníky i analogová televize pro
starší nebo konzervativní obyvatele i po vy-
pnutí pozemního analogového signálu, tele-
fonní služby u kterých nemusíte platit mě-
síční paušál s voláním za velmi nízké poplat-
kydo zahraničí. Je to také cena, která je na
úrovni odpovídající místním poskytovate-
lům bezdrátového připojení. A jsou to
také služby, které přináší něco navíc. Sdílení
dat v rámci jednoho, nebo více měst způso-
bem jaký byl donedávna možný pouze mezi
sousedními počítači, přenos obrazu i zvuku
ve vysoké kvalitě z různých akcí bez nutnos-
ti nákupu drahých zařízení, videopůjčovna
dostupná přímo z domácí televize, zabezpe-
čený přístup do firemní sítě přímo z domá-
cího počítače takovým způsobem jako byste
byli v sousední kanceláři.

Vzdušné převěsy
Převěsy jsou realizovány samonosnými op-
tickými kabely, tato technologie jako taková
umožňuje jednak vysoký výkon, ale nejdů-
ležitější jsou technické parametry celé
technologie. Z technických předností bych
nejvíce vyzvednul průměr opt. kabelů (ka-
bely jsou samonosné až na vzdálenost 200
metrů), hmotnost celé technologie (pro níz-
kou hmotnost je možné použít tuto techno-
logii např. i na sloupy veřejného osvětlení).
technologie rozvodů je pasivní (nepo-
třebuje el. proud) je tedy naprosto bezpeč-
ná a nehrozí riziko úrazu el. proudem!
Vzhledem k absenci kovových vodičů ne-
hrozí kumulace elektrostatické elektřiny a
případné poškození připojeného zařízení
( počítač, TV, apod.)

Nabízené služby pro firmy
Firmy v místě, které je vybaveno optickou
přípojkou se mohou spolehnout na velmi
kvalitní a cenově dostupný internet, hlasové
služby, které jsou až o 40% levnější než u
dominantního hlasového operátora ve stej-
né kvalitě, propojení různých provozoven,
které ani nemusí být ve stejném městě po-
mocí virtuálních sítí o kapacitě až 1 Gbit.

Michal Uher, obchodní ředitel
VIVO CONNECTION spol. s r.o,
Nádražru 7 664 51 $Iapanlce
W\vw.ViVO.C7

Nabízené služby pro domácnosti
Domácnosti mohou využít služeb přístupu k
celosvětové síti internet, kabelovou televizi
i hlasové služby. Tyto služby jsou dostupné i
mnoha dalšími způsoby připojení. V čem se
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TRADiČNí HUBERTOVA JíZDA

Když se v neděli 7. listopadu v roce
1999 sjeli do Kobeřic u Brna příznivci koní
z blízkého i vzdálenějšího okolí a vydali se
společně do okolních lesů, aby se takto
symbolicky rozloučili s jezdeckou sezonou,
nikdo tehdy zřejmě netušil, že se zde vlast-
ně zrodila nová tradice. Byla to tenkrát ta-
ková skromná, poněkud komorní akce, kte-
ré se zúčastnilo deset koní "pod sedlem" a
k tomu čtyři páry zapřažené v různých dru-
zích povozů. Postupně s přibývajícími léty si
tato krásná tradice našla díky nesmírné
obětavosti několika málo lidí a jejich lásky
ke koním své pevné místo v pomyslném kul-
turním kalendáři obce. Snad i proto jsme

v Kobeřicích mohli v sobotu 16. října 2010
přivítat účastníky již 12. ročníku Hubertovy
jízdy. Uvedený den se v dopoledních hodi-
nách sjelo do naší obce bezmála 40 koní
pod sedlem a k tomu více jak 15 povozů
všech možných druhů, aby se opět symbo-
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licky rozloučili s pomalu končící jezdeckou
sezonou. Není možné zde jmenovat všechny
účastníky, pro které to byl do jisté míry ta-
kový malý svátek a možnost předvést se se
svým "koníčkem" před přáteli i laickou ve-
řejností. A že se Hubertova jízda
v Kobeřicích těší velkému zájmu veřejnosti,
o tom svědčily řady přihlížejících. Každý jez-
dec či "kočí" byl při příjezdu přivítán tradič-
ním způsobem hlavním organizátorem Hu-
bertovy jízdy, p. Josefem Urbanem a poslé-
ze obdržel nezbytnou "Kokardu" - účastnic-
kou stužku, jejíž výroba jistě stála vedle fi-
nanční stránky i hodiny trpělivé práce. Po
slavnostní fanfáře v tradičním podání ing.
Miloše Moláčka se i pan Josef Urban vy-
houpl do sedla svojí kobylky, aby po boku
svojí vnučky Lucky Urbanové a mladé ošet-
řovatelky koní Kamily Havránkové provedl
tento poněkud nevšední průvod obcí. Za
vesnicí se poté ponořili do podzimem zbar-
vených okolních lesů.

Ukončení této spanilé jízdy proběhlo
již tradičně v krásném prostředí myslivecké
chaty, kde bylo pro všechny účastníky při-
praveno bohaté občerstvení. To vše bez
věhlasné reklamy, generálních sponzorů a
mediálních partnerů. Jen díky nesmírné
obětavosti chovatelů koní a pochopení je-
jich přátel.

Nezbývá, než poděkovat všem zainte-
resovaným za krásný příspěvek do kulturní
mozaiky obce a všichni se jistě budeme těšit
na další, v pořadí již 13. ročník Hubertovy
jízdy.

Ondráček Zdeněk

Zpráva o činnosti
místní organizace ČSSD

volby do zastupitelstva obce. Opět jsme se-
stavili perspektivní kandidátní listinu, která
bude zajisté přínosem pro naši obec. Výsle-
dek 873 hlasů, tj. 43,98% byl nad očekávání
a získané čtyři mandáty jsou pro nás závaz-
kem pro další volební období. Všem voli-
čům ještě jednou moc děkujeme!!

Rok 2010 jsme zahájili pořádáním již
3.reprezentačního plesu, který byl po před-
chozích letech méně navštíven. Pro hosty
byla opět připravena bohatá tombola, ale
také doprovodný program v podobě módní
přehlídky. K dobré atmosféře přispěla ta-
neční skupina RELAX. Bonusem bylo půl-
noční překvapení v podobě kankánu.

Po již zmíněném poklesu návštěv-
nosti jsme zvažovali, zda pokračovat 4. re-
prezentačním plesem v roce 2011. Po delší
rozvaze jsme se dohodli, že ples ještě jed-
nou zopakujeme. Není pro nás důležité na
plesech vydělávat, ale je nezbytné pokrytí
vložených nákladů. Ples pořádáme pro roz-
šíření kulturní nabídky v naší obci (je to je-
diný ples) a nejlepší odměnou nám všem je
dobrá zábava zúčastněných. Celá akce je
organizačně náročná, zejména příprava a
vytopení sálu, shánění tom boly atd. Pestrý
program i tom bolu nám můžou jiné plesy
jen závidět. Pro letošní ples nám do pro-
gramu přibylo vystoupení zpěvačky Marie
Pojkarové z Prahy, za což děkujeme sponzo-
rovi paní Květě Fialové. Děkujeme samo-
zřejmě i všem ostatním sponzorům za jejich
vstřícnost! Ples se nakonec vydařil, za což
jsme vděčni všem zÚČ3stněným! Je to pro
nás signál, že má smysl v kulturních akcích
pokračovat.

Už potřetí jsme uspořádali také
"Ukončení táborákové sezóny, aneb přivítá-
ní podzimu" v areálu hřiště "U lesa". Akce je
hojně navštěvována, zejména těmi, pro kte-
ré je určena a to dětmi, za což jsme rádi.
V této akci budeme také určitě pokračovat.

Rok 2010 byl také rokem volebním.
Začal volbami do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR. Zde získala ČSSDcelkem 109
hlasů, což je 31,68%. Na podzim nás čekali

Za místní organizaci ČSSD

Roman Hanák

Jak čistit komíny od 1. ledna 2011

V březnu letošního roku schválila
vláda nařízení, které nově upravuje
podmínky pro čištění komínů a provoz
cest určených pro odvod spalin ze spo-
třebičů paliv do vnějšího prostředí a způ-
sob a lhůty provádění jejich kontrol, čiš-
tění a revizí. Jedná se o prováděcí před-
pis, který také určuje konkrétní požadav-
ky na dodržování technických podmínek
a návodů vztahujících se k požární bez-
pečnosti při provozu spotřebičů paliv,
komínů a kouřovodů. Nařízení vlády za-
vádí pro komíny a kouřovody novou le-
gislativní zkratku "spalinová cesta."

Toto nařízení je vyvrcholením
mnohaleté snahy Ministerstva vnitra,
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Ministerstva průmyslu a obchodu, Minis-
terstva pro místní rozvoj, Ministerstva
životního prostředí, Společenství kominí-
ků a Hospodářské komory, nahradit za-
staralou vyhlášku č. 111/1981 novým
předpisem. Složitost jednání byla zapři-
činěna faktem, že se tato problematika
dotýká mnoha resortů, široké škály ob-
lastí a oborů lidské činnosti a nebylo
možné jednoznačně stanovit, do kterého
resortu uvedená oblast spadá.

Nové nařízení vlády nyní jasně de-
finuje povinnosti majitelů a uživatelů
komínů a spotřebičů a rovněž povinnosti
kominíka či revizního technika. Vláda při
tvorbě tohoto nařízení vzala v potaz sou-
časné požadavky odborníků i laické ve-
řejnosti na čištění spalinových cest.

Dalším faktem, který byl při tvorbě
nového předpisu zohledněn, je skuteč-
nost, že občané ve skutečnosti nedodr-
žovali lhůty pro čištění komínů a kouřo-
vodů podle stávající platné legislativy.
Sami odborníci z řad kominíků uznávají,
že některé lhůty pro čištění komínů uve-
dené ve vyhlášce č. 111 / 1981 Sb., o čiš-
tění kmínů, jsou dnes již překonané. Na-
příklad čištění komínů, k nimž jsou připo-
jeny spotřebiče na tuhá paliva do výkonu
do 50 kW šestkrát do roka, nejsou komi-
níci schopni poptávku po těchto službách
uspokojit.

Při jeho tvorbě bylo přihlédnuto i ke
skutečnosti, že v posledních letech se
zvýšil počet osob, které zahynuly
v důsledku otravy oxidem uhelnatým.
Zanedbatelný není ani počet požárů,
způsobených špatným stavem komí-
nových těles. Jen za rok 2009 byl v ČR
špatný stav komínů příčinou 314 požá-
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Výkon
připojeného
spotřebiče

paliv

Druh paliva připojeného
spotřebiče paliv

Pevné
celo- Se- Ka- ply

roční zónní palné nné
provoz provoz

~innost

~ištění
spalinové

cesty
Kontrola

spalinové
do 50 cesty
kW Výběr

pevných
(tuhých) zne-

čišťujících
částí a kon-

denzátu

rů, které způsobily škodu více jak 47
milionů korun a bylo při nich zraněno
11 osob.

3x 2x 3 x lx

lx lx 1x

lx 1 x 1 x

Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah
spalin od spotřebičů na pevná paliva o
jmenovitém výkonu do 50 kW však bude
možné provádět i svépomocí. Čištění
svépomocí, které nařízení nabízí jako
možnost, nikoliv jako povinnost, je nej-
větší změnou. Čištění by mělo být zamě-
řeno zejména na odstraňování pevných
usazen in ve spalinové cestě a na vybírání
pevných znečišťujících částí nahromadě-
ných v neúčinné výšce komínového prů-
duchu nebo kondenzátů ze spalinové
cesty.
Čištění spotřebičů na plynná paliva do
výkonu 50 kW se podle tohoto vládního
nařízení má provádět jednou ročně a u
kamen a kotlů do 50 kW používaných
celoročně třikrát ročně.
Kouřovody, na které jsou napojeny spo-
třebiče na pevná paliva, používané tzv.
sezon ně, tedy úhrnně méně než šest mě-
síců v roce, stačí čistit jen dvakrát ročně.

Při kontrolách a čištění třikrát ročně se
tyto činnosti provádí v přiměřených ča-
sových odstupech, přičemž mezi jednot-
livými kontrolami, nebo čištěním nesmí
uplynout doba kratší čtyř měsíců.
Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kont-
rola a čištění kouřovodu má provádět
alespoň jednou ročně. Spalinovou cestu,
která není dočasně využívána, není nut-
né do jejího opětovného uvedení do
provozu kontrolovat a čistit. Kontrolu a
vyčištění stačí provést až před opětov-
ným uvedením spotřebiče paliv do pro-
vozu.
Kontrolu spalinové cesty smí podle no-
vého nařízení provádět jen odborně způ-
sobilá osoba, kterou je držitel živnosten-
ského oprávnění v oboru kominictvL
Revize spalinové cesty provádí odborně
způsobilá osoba, která je držitelem živ-
nostenského oprávnění voboru kominic-
tví a je zároveň revizním technikem ko-
mínů, specialistou bezpečnosti práce-
revizním technikem komínových systé-
mů, nebo revizním technikem spalino-
vých cest.
Revize by měla být provedena:
-před uvedením spali nové cesty do pro-
vozu,
-po každé stavební úpravě komína,
-při změně druhu paliva připojeného
spotřebiče paliv,
-před výměnou, nebo novou instalací
spotřebiče paliv,
-po komínovém požáru,
-při vzniku trhlin ve spali nové cestě
v důsledku sedání podloží, porušení
únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů,
nebo jiných příčin,

Nové nařízení vlády Č. 91/2010 Sb. - o
podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.
z hasičského tisku převzal a sestavil
Ondráček Zdeněk

Z LIDOVÝCH PRA O TlK
A TOLETÉHO KALE DÁŘE

Co se před svatým Jiřím zazelená,
to se po něm ztratí

Kolik tepla před Markem, tolik zimy po
něm

Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto

Teplé deště v dubnu
teplé dny v říjnu

Čím kvete trní později,
tím méně se urodí sena a obilí
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Ohlédnutí za V. sjezdem rodáků

Ve dnech 19. a 20. června 2010 proběhl V.
sjezd rodáků. Žádný z nás nechtěl žádnou
velkou oslavu, ale pěkné a upřímné setkání
se svými přáteli a kamarády.
V sobotu byla akce zahájena budíčkem z

místního rozhlasu. Plánované slavnostní
setkání rodáků na návsi v 10,00 hodin
z důvodu špatného počasí proběhlo v místní
sokolovně. Zahájili jsme jej hymnou ČR a
projevem starosty obce. Následovalo vy-
stoupení žáků ZŠ, MŠ a ZUŠ. Pásmo našich
dětí bylo velice pěkné a učitelskému sboru
patří za to dík. Myslím, že každý z nás si na-

šel kousek pěkného pro sebe.
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Od 13.00 hod. měli všichni možnost shléd-
nout výstavu prací našich žáčků ve škole,
kdy byla umožněna i prohlídka všech škol-
ních prostor. Naši hasiči vás provedli hasič-
skou zbrojnicí a pochlubili se hasičskou
technikou novou i tou z let dřívějších.
Velice poutavé byly odpolední vyjížďky
koňmi s kočími po obci a okolí.
Koberští sokoli předvedli rodákům spor-
tovní areál, na kterém se sehrálo přátelské
utkání starších pánů. V 16,00 hodin provedl
slavnostní výkop pan Ondráček. Všichni
jsme se po tomto vyčerpávajícím utkání,
kdy každý chtěl předvést to nejlepší co v
něm je, odebrali do místní sokolovny na
zábavu. V 19,00 hod. ji zahájilo předtančení
a od 20,00 hod. nám vyhrávala Cimbálová
muzika Mojmíra Vlkojana. Mnozí se bavili
do pozdních nočních hodin.
V neděli od 10,00 hod. jsme měli možnost
absolvovat prohlídku obou kostelů. V 11,00
hod. pak proběhla v Římskokatolickém kos-
tele ekumenická bohoslužba, kdy oba páni
faráři tento obřad s ochotou řídili. Na závěr
starosta všem poděkoval a pozval přítomné
na přípitek k dalšímu setkání před kostel.
Mnozí z vás dostali upomínkové předměty a
nebo si je mohli zakoupit.
Zastupitelé obce nechtěli žádné veliké osla-
vy, ale šlo jim o příjemné setkání občanů,
kdy jsme se měli setkat a hlavně se spolu
pobavit.
Vám všem patří dík, kteří jste se zapojili do
přípravy a organizace tohoto setkání. A
doufejme, že za deset let na viděnou při VI.
sjezdu rodáků.

Starosta obce
Milan Piták

Výstava Betlémů

Již podruhé nám ZO KDU-ČSLv Kobeřicích u
Brna v adventním čase roku 2010 předvedla
výstavu Betlémů domácí výroby.
Tento ročník byl obzvláště rozsáhlý. Všech-
ny exponáty se již nevešly do předsálí, takže
i zasedací místnost byla plná. Mnozí z vás
viděli, co vše je možné vyrobit i z běžně do-

stupných a lacíných materiálů. Spousta bet-
lémů, ať dřevěných, papírových či sádro-
vých, v oříškových skořápkách, krajkových,
perníkových a také různě osvětlených, měla
svoje kouzlo. Vánoční atmosféru podtrhly
ukázky tradičně nazdobených stromků s
háčkovanými ozdobami, adventní věnce,
suché květinové vazby a vyšívané ubrusy

II

s vánoční tématikou. Po celou dobu výstavy
návštěvníky doprovázela klidná vánoční
hudba a milým doplněním byla ochutnávka
perníčků.
Výstavu si prohlédli mnozí občané, ale i na-
še děti ze základní a mateřské školy. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
na krásné a bohaté výstavě podíleli ve svém
volném čase a na svoje náklady a ještě
předali výtěžek z dobrovolného vstupné-
ho (1303,-Kč) dětem do místní školy. Bu-
du rád pokud bude takových aktivit z řad
občanů více.

Milan Piták

'.

Štědrovečerní koledování

Naše tradiční štědrovečerní koledování
proběhlo 24.12.2010, tedy na Štědrý den,
tentokrát netradičně před obecním úřadem
pod obecním vánočním stromem.
Nikdo z nás nečekal, že se sejdeme v tak
hojném počtu. V 15,00 hodin začal obecní
rozhlas vyhrávat vánoční koledy a všichni
příchozí si navzájem popřáli pěkných svát-
ků. Asi po půl hodině jsme si společně za-
zpívali pásmo vánočních koled a písniček.
Do toho spousta z nás zvonila zvonečky,
prskaly prskavky a všichni jsme vnímali svá-
teční kouzlo vánoc. Přesto, že někteří ko-
ledníci naříkali, že mohl být nabídnut svařák
ze strany obce, tak u mnohých koledníků
zavoněla dobrá slivovička. Po všech těchto

vánočních aktech jsme se za zvuku koled
z místního rozhlasu s radostí v srdcfch roze-
šli do svých útulných vyhřátých domovů ke
štědrovečerním večeřím se svými nejbližší-
mi.

Tato nová tradice bez nějakých nařízení a
pokynů může být každým rokem vvbrušo-
vána do krásného šperku kouzla vánoc.
Při těchto milých chvílích jsme vybrali
2701,- Kč a společně s finančním obnosem
z výstavy betlémů 1303,- Kč, tedy koneč-
nou částku 4004,- Kč jsme předali do naší
školy na pomůcky našim dětem.
Myslím si, že v příštím roce se opět setkáme
ve zdraví a aspoň ve stejném počtu, ne-Ii
větším, pod ještě lépe nazdobeným stro-
mem. Tedy za rok NASHLEDANOU.

Milan Piták

Posezení s důchodci

V sobotu dne 26.2.2011 se uskutečnilo
v tělocvičně Základní školy posezení
s důchodci. Slovem akci provázel starosta
obce, do organizování se zapojila kultur-
ní komise. Ve 13.00 hodin předvedli só-
listé Opavského divadla pod vedením
Umělecké agentury Aleny Bastlové hu-
debně zábavný pořad "Láska brány ote-
vírá". Naši senioři shlédli pásmo velice
známých písní z operete k, proložené
spoustou vtipů a scének. Po tomto mi-
lém setkání s umělci, za kterými jezdíme
do velkých měst, můžeme konstatovat
jen to, že se to povedlo.
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Dalším pěkným bodem programu bylo
vystoupení našich dětí z mateřské a zá-
kladní školy, které starší občany potěšilo.
Následovaly ukázky dovedností dětí z
umělecké školy pod vedením pana Bajá-
ka.
Od 15.30 hod. jsme přešli na volnou zá-
bavu, kterou nám zpříjemnil pan Pospíšil
písničkami z lidové tvorby.
Při akci bylo všem nabídnuto bohaté ob-
čerstvení. Myslím si, že setkání se senio-
ry je vždy velmi vydařené a i letošní mělo
svoje kouzlo a nádech neformálního sou-
sedského posezení.

Milan Piták
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