
dVODNIK
Vážení občané,

Znovu vychází " Koberské roz-
hledy." Pomalu a jistě začal nový
rok 2012. Při ohlédnutí a bilanco-
vání za tím, jaký bylloňský rok, si
musíme říci, že mohl být snad lep-
ší ale také si můžeme říci, že
m'ohl být i horší. Co se ale odráží
také na celospolečenské situaci, že
nálada je na lidech znát dost po-
kleslá. Vše je vnímáme i shora,
kdy se na nás valí samé ref0rn;ty:
což znamená pro všechny saharu
si stále hlouběji do kapes. Náš stát
asi určitě potřebuje mít nad sebou
pořád nějakého drába, který by
nám jasně říkal, jak se máme cho-
vat a co máme dělat. Podle nějaké
vlastní morálky každý říká "však
ono to nějak projde" nebo snad
oni můžou tak já také". Ale při-

~~m demokracie je především ob-
rovská zodpovědnost za své činy,
které si musí umět každý z nás,
pokud se podívá do svého nitra,
jasně zodpovědět, a to j,ak.pře~ vse~
bou tak i před ostatními. Bezny
člověk velice zvažuje a přemýšlí,
jestli si vzít nějaké půjčky nebo
úvěry, protože neví, co bude. Cel-
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kově se to nějak hroutí ve světě i
Evropě a Evropská unie požaduje
půjčky po méně zadlužených stá-
tech. Ale kdo potom pomůže těm,
kteří půjčili a někdy budou sami
pomoc potřebovat? .
Není to nic jednoduchého, ale aSI
to bude stále stejné, ne-li horší.
V současnosti nejvíce zadlužené
jižní státy mají bohatst:'í, ~?ře
(nám se o takovém podnikání Jen
může zdát!) a pořád mají málo a
nechce se jim dělat žádná nepopu-
lámí opatření. S námi se nikdo ne-
páře a vesměs úsporná opatření
odnášejí lidé z nejslabších vrstev.
Musíme věřit, že se celá Evropa
dá nějakým způsobem do klidu. A
naši. páni ministři nebudou nejdří-
ve zabezpečovat sebe a své rodi-
ny, ale v první řadě budou dbát n~
stát, zaměstnanost a hlavně na sve
občany.

starosta obce
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Usnesení zastupitelstva obce

Kobeřice u Brna
z 6.veřejného zasedání

zastupitelstva obce
dne 27.02.2012 od 17.30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Volbu ověřovatelů zápisu:
Gabriela Ookulllová, Petr Havránek

• Volbu zapisovatele zápisu:
Bronislava Hradilová

• Rozpočtové opatření č. 5/2011
ač. 6/2011

• Hlavní inventarizační zápis a způsob
provedení inventarizací k 31.12.2011

• Závěrečný účet obce za rok 2011 bez
výhrad

• Převod přebytku hospodaření PO ZŠa
MŠ za rok 2011 pro účetní období
2012 do fondu rezerv ve výši
89394,85 Kč

• Uvolnění částky 89394,85 Kč z fondu
rezerv ZŠ a MŠ pro potřeby oprav so-
ciálního zařízení v základní škole

• Rozpočtový výhled na období 2012-
2015

• Poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce církvi československé
husitské ve výši 52 888 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

• Poplatek za svoz komunálního odpa-
du (420 Kč/trvale bydlící osoba nebo
objekt za rok)

• Rozpočet PO ZŠa MŠ na rok 2012
• Rozpočet obce na rok 2012
• Výroční zprávu o poskytování infor-

mací podle zákona Č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím za
rok 2011

• Dohodu o zrušení před kupního práva
- byt: Újezd II. 283 (nájemníci, kteří
ukončili nájemní vztah k uvedenému
bytu)

• Udělení výjimky ZŠ a MŠ Kobeřice
u Brna pro školní rok 2012/2013

• Kupní smlouvu na pozemek p.č. 68-
prodávající EvaJeřábková

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému bře-
menu-umístění kabelového vedení
+skříň NN na p.č. 178

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

• Výsledek hospodaření obce za rok
2011 bez výhrad

• Hospodářský výsledek PO ZŠa MŠ za
rok 2011

• Zprávu o bezpečnostní situaci v obci
za rok 2011

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

• Odprodej části pozemku p.č. 336/1-
žadatelé František a Stanislava Ková-
řovi
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OBECNí SKLÁDKA

Jak všichni víte, máme obecní skládku, do
které všichni vozí za nějaký (a dá se říci dost
malý) finanční obnos, odpad ze svých ne-
movitostí. Vybíráme symbolickou cenu za
uložení tohoto materiálu. Ovšem i přesto
pro některé je to stále moc a tak skládka je
obsypána od shora vším možným smradla-
vým odpadem, vesměs na podzim nebo zja-
ra například zahnívajícími jablky, řepou,
bramborami, prostě co doma zavazí nebo
hnije, tak pryč s tím daleko od svých krás-
ných čistých domovů. Tato neoficiální
skládka je zřízena za účelem rekultivace,
kdy zahnívající suroviny jsou překrývány
zeminou podobně jako doma, když máte
nádobu na kompostování, z níž asi po dvou
až třech letech máte pěkný kompost, který
znovu vrátíte na svoji zahrádku. Pokud bu-
deme vyvážet na skládku věci, které jsou
neškodlivé životnímu prostředí a normálně
se po čase do přírody rozloží, tak se nic ne-
děje, zvláště v lokalitě kde se nachází, tedy
v krásném prostředí u lesa.
Kdo je rozumný a chce pomoci životnímu
prostředí, ve kterém žijeme a budou žít naši
potomci, ten odpad třídí. Doma máme po-
pelnice na tuhý domovní odpad a za roční
poplatek na Obecním úřadě je možné do-
stat více známek na popelnice, v obci jsou
v různých částech kontejnery na plasty,
sklo, papír. Po dohodě se Základní školou se
během roku provádí sběr papíru. Dvakrát
do roka jezdí do obce sběrný dvůr ze Slav-
kova, který vám odveze nebezpečné odpa-

dy. Sběrný dvůr ve Slavkově vám taktéž ve
středu a v sobotu vezme skoro vše, akorát
to tam musíte dopravit, jinak to vše hradí
obec. V žádném případě uložení odpadů
není rentabilní a obec ho v zájmu všech do-
plácí. Na jaře a podzim po dohodě
s místním Sborem dobrovolných hasičů a
Sokolem probíhá sběr železného odpadu,
kdy jsou vám ochotni vynést i těžký materi-
ál. Tak si myslím, že není nikde problém a
stejně se najdou dobráci, kteří vyvezou
křesla do Fagruntu, okna ze stavby a vlečku
hader do Dřínové a ti co si myslí, jak nám
nepomáhají tím, že zpevňují polní cesty na-
vážkou se možná diví, když první jarní příva-
lové deště nám touto drtí ucpou kanály
v obci.
Samozřejmě jsme všichni rádi, že máme
kam uložit nepotřebné věci ze svých nemo-
vitostí a nemnoží se nám další skládky za
obcí, které by hyzdily naše krásné okolí
Ždánického lesa.
Obec vynakládá nemalé finanční prostředky
na to, abychom zachovali aspoň to v jakém
stavu to máme. V žádném případě uložení
odpadů není rentabilní a obec ho v zájmu
všech doplácí. Obec vynakládá nemalé fi-
nanční prostředky na to, abychom zachovali
aspoň to v jakém stavu to máme.
Proto vás všechny žádám: zamysleme se
nad tím, jak se k přírodě chováme a co pro
ni děláme.

starosta obce
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TRADIČNí HUBERTOVA JíZDA
oPĚT NEZKLAMALA

V sobotu 22. října loňského roku se v

dopoledních hodinách sjeli do Kobeřic opět

milovníci a chovatelé koní, aby se svým je-

dinečným a originálním způsobem symbo-

licky rozloučili s letošní "jezdeckou sezo-

nou." Za zájmu široké veřejnosti se sešli

v bývalých prostorách a.s. Agria, aby se po-

sléze více jak 30 koní pod sedlem a 15 po-

vozů seřadili do dlouhého průvodu. Ten zce-

la jistě zpestřil podzimní sobotní dopoledne

mnoha obyvatelům Kobeřic i přespolním.

V čele průvodu jela tentokrát na svém

bělouši "paní kněžna z filmu Babička." Širo-

ká černá sukně zakrývající celý hřbet bělou-

še, červená blůzka, černý klobouk, doplněný

černým silonovým šátkem a bílé rukavičky,

tuto známou postavu mnoha přihlížejícím

jistě docela přirozeně připomínala. Za ní

následoval hlavní organizátor celé akce p.

Josef Urban po boku se svoji vnuč-

kou Luckou Urbanovou a mladou chovatel-

kou koní Kamilou Havránkovou. Za svitu pa-

prsků podzimního slunce se po průjezdu

obcí všichni účastníci doslova "vnořili" do

podzimním listím zbarveného lesa. Na konci

jejich putování okolními lesy je již tradičně

čekalo bohaté občerstvení v krásném pro-

středí myslivecké chaty.

Opět jedna velmi zdařilá a přitom

možná tak trošku zcela skromná akce. I při

svojí skromnosti se však zcela jistě neobešla

bez velké obětavosti a nadšení všech, kteří

se jakýmkoliv způsobem přičinili o její zdár-

ný průběh a velmi pěkně přispěli do mozai-

ky kulturního dění v Kobeřicích.

-zo-

s

ZASEDACí MíSTNOST
OBECNíHO ÚŘADU

Jak všichni dobře víte, naše zasedací míst-
nost slouží k zasedání obecního zastupitel-
stva a je to reprezentativní místnost, která
ukazuje svoji důstojnost a vážnost. Nicméně
zapůjčujeme ji také za účelem různých vý-
znamných i rodinných událostí.
Tato místnost je milá, útulná a její zázemí
v podobě kuchyňky je dostačující pro akci
do padesáti občanů. Vybavení kuchyně je
velice dobré, máme zde 36 sad nádobí
v podobě hlubokých, mělkých a malých talí-
řů, šálky včetně podšálků na čaj nebo kávu.
Dále jsou k dispozici příbory, dvě keramické
varné desky včetně trouby, varná konvice,
stále tekoucí teplá voda. Všechny místnosti
k tomuto účelu sloužící jsou vyhřívané. Mys-
lím si, že je to příjemné a slušné místo pro
různá setkávání, poplatek není až tak veliký
za nabízený komfort. Požadujeme po kaž-
dém úklid a věříme, že každý je solidní a po-
kud se něco rozbije, tak po nahlášení a do-
hodě se vše znovu nahradí. Nemíníme dělat
nějaké dráby s kontrolami - myslíme si, že
každý uklidí po sobě jako doma.
Bohužel někdy vzápětí po sobě následuje
více akcí a pak slyšíme připomínky, že něco
nebylo dobře čisté, nebo to a ono. Pokud
požaduji vše perfektně nablýskané, tak si to
předem musím zajistit. Doma v sekretáři
máme přece také sváteční sklenice, které
neblýskáme dnes a denně a pokud je chce-
me použít, tak je musíme umýt a naleštit,
aby nás návštěva nepomluvila.
Toto vše ale beru jako normální součást
provozování zasedačky. Nenormální je to,
co se nám tu stává: měli jsme vlajky ve sto-
janech a potom s nimi někdo rozpíchal
stropní podhledy; další potrhal a polil žalu-
zie červeným vínem, následovala nehrající

ozvučovací technika, prokopnuté dveře od
kuchyně, nebo se naráz ztratilo 20 ks kávo-
vých lžiček. Je to bohužel smutné, ale je to
tak. Někteří občané se k tomu postaví če-
lem a uhradí nebo vymění znehodnocené
věci, ale někteří ne.
Věřím tomu, že vše bude pokračovat ve
smyslu dobré věci a občané z jiných obcí
nám i nadále budou chválit to, co u nich
nemají.

Milan Piták

POŽÁRY V KOBEŘICíCH

Požáry byly, jsou a budou mimořád-

nou událostí, která ohrožuje životy a maje-

tek lidí a v neposlední řadě i životní pro-

středí v každé lidské společnosti. Svým vzni-

kem vyvolají vždy řadu diskusí, polemik,

podnětů a názorů, zvláště pak na vesnici. A

tak se stalo po několika letech i v Kobeřicích

a to v průběhu měsíce března hned třikrát.

Ve dnech 3., 7. a 21. března se do obce sjely

jednotky požární ochrany prvního stupně

požárního poplachu, aby zde likvidovaly po-

žáry hořící trávy, tolik typické pro jarní ob-

dobí. V prvním případě, dne 3. března, při

požáru travního porostu a maringotky,

v prostoru Zadních vinohradů, monitoroval
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celou situaci i vrtulník Letecké služby Policie

ČR. Nejde však zdaleka jen o požáry trávy,

ale také o nebezpečí ohrožení osob, okol-

ních kultur a také životního prostředí. Uve-

dené požáry však nebyly zvláštností jen v

Kobeřicích, ale vzhledem k velkému suchu i

v celém Jihomoravském kraji. Tato skuteč-

nost proto vedla hejtmana Jihomoravského

kraje Michala Haška k vyhlášení období zvý-

šeného nebezpečí vzniku požáru. Podle to-

hoto nařízení je v tomto období v místech

se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru za-

kázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený

oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutna-

jící předměty, používat zábavnou pyrotech-

niku a jiné obdobné výrobky.

Podíváme-Ii se do statistiky pozaru
v Kobeřicích, najdeme zde mimo uvedené
požáry poslední oficiální záznamy o požá-
rech až v roce 2004. Tehdy se jednalo o po-
žár 5 ha posečené slámy na "Nižkovských,"
který vznikl 23. září 2004 v odpoledních ho-
dinách. Dalším požárem v uvedeném roce
lze nazvat hoření 2 kg propan-butanové
láhve. Stalo se 3. listopadu v rodinném do-
mě v Kedletech č.p. 193. Zasahovala zde
jednotka z požární stanice ve Slavkově u
Brna.

Toto osmileté období ale nezůstalo
bez požárů tak docela. Trošku mimo pozor-
nost veřejnosti zůstal požár, který vznikl 22.
října 2011 uprostřed lesa na kobersku, když
zde začala hořet vyvážecí souprava použí-
vaná k těžbě dřeva. Pracovník, který speci-
ální stroj Timberjack 810 obsluhoval, při
práci zpozoroval, že z motorového prostoru
pod kabinou šlehají plameny. Muž stihl
z kabiny vyskočit a na hořící část vystříkal

obsah práškového hasícího přístroje, pla-
meny se ale velmi rychle šířily i na kabinu.
Než se první jednotce hasičů podařilo dora-
zit na odlehlé místo za obci v lese, celá mo-
torová část s kabinou stroje již byla
v plamenech. Hasiči hlášení o požáru na tís-
ňové lince přijali v 9.38 hodin, k zásahu vy-
jely profesionální jednotky ze stanic ve
Slavkově a Kyjově, a dobrovolné jednotky
z Uhřic a Žarošic. Hasiči zasahující v hustém
dýmu v dýchacích přístrojích proti plame-
nům nasadili vodní proud se smáčedlem,
dalším proudem bránili rozšíření požáru na
okolní lesní porost. Oheň se podařilo dostat
pod kontrolu v 10.06 hodin, likvidaci požáru
hasiči po dohašení lokálních ohnisek a
ochlazení stroje ukončili v 11.29 hodin. Při
požáru nebyl nikdo zraněn. Oheň zničil po-
honnou jednotku a kabinu. Škodu na starší
vyvážecí soupravě vyčíslil vyšetřovatel
Hasičského záchranného Jihomoravského
kraje podle předběžného odhadu na milion
korun. Souprava zřejmě začala hořet kvůli
technické závadě.

Podíváme-Ii se na statistiku mimo-
řádných událostí s účastí jednotek požární
ochrany v hasebním obvodu požární stanice
Slavkov u Brna, dočteme se, že v roce 2011
zde došlo ke 134 výjezdům, z toho bylo 35
požárů, 36 výjezdů k dopravním nehodám,
9 x se jednalo o únik nebezpečné látky, 48
technických havárií a 6 planých poplachů.

Uvedené události stojí v současné
době tak trošku v kontrastu snahy státních
orgánů o úsporná opatření i oblasti požární
ochrany. Navzdory tomu, že vznikají stále
nové hrozby a ty stávající jsou častější a in-
tenzivnější. Zajištění bezpečnosti občanů
patří k základním funkcím státu. Pokud stát
nebude schopen přijatelně ochránit životy,
zdraví, svobodu a majetek obyvatel a účin-
ně vymáhat plnění uzavřených smluv, zá-
vazků a svých povinností, pak toto spole-
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čenství lidí pozbude smyslu a stane se pou-
ze nástrojem sloužícím k přerozdělování
vytvořených hodnot ve prospěch aktuálně
vládnoucí skupiny.

-oz-

DORTIÁDA S KOMETOU

Dne 24.3.2012 proběhl již třetí ročník akce
.Dortláda s Kometou" . Tato akce má mimo
soutěžního pojetí také charitativní podtext.
Dorty jsou po ohodnocení věnovány dlou-
hodobě nemocným a sociálně znevýhodně-
ným dětem.
letos poprvé se akce zúčastnily také Kobe-
řice u Brna, které soutěžily v kategorii Part-
nerské město. Zde jsme s krásným dortem,
který vytvořila na objednávku fanoušků
Komety v Kobeřicích Jana Friesová, uspěli a
získali 1.místo za divácky Nej dort. Cenou
pro vítěze je Ročenka 2011-2012, láhev vína
Komety a kniha Příběh hokejového klubu
s podpisy všech hráčů. Janě tímto patří vel-
ké díky!!

Roman Hanák

D O[J) @~
ZA 1. MíSTO

__ Ko~r;Řlc~_
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Nový nadzemní hydrant v obci

Jak si jistě většina občanů všimla, ob-
jevil se na návsi v průběhu léta loňského
roku naproti obchodu p. Milady Cenkové
nový nadzemní hydrant. Jak nám sdělil sta-
rosta obce, podařilo se jej nainstalovat ve
spolupráci se slavkovskou provozovnou ak-
ciové společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov. Jedná se o významný prvek
v zabezpečení požární ochrany v obci.

Nadzemní hydranty byly v minulosti
instalovány především v horských oblas-
tech, vzhledem k větší sněhové pokrývce a
jejich snadnější dostupnosti. Od šedesátých
let v minulém století však byly postupně
nahrazovány podzemními hydranty. Tak
tomu bylo i při budování celoobecního vo-
dovodu a v současné době je v Kobeřicích
více jak 30 podzemních hydrantů. Výhoda
podzemních hydrantů spočívá zejména
v možnosti instalovat je do prostorů chod-
níků, vozovek, vjezdů apod. Značnou nevý-
hodou však byla jejich dostupnost a vyhle-
dávání. Kjejich snadnému nalezení slouží
samozřejmě různá označení na nejbližších
objektech s uvedením vzdálenosti hydrantu,
nebo přímo u samotného hydrantu, jak to
bylo v minulých letech provedeno i
v Kobeřicích. Zub času a ve většině případů i
ruka vandala se však na tomto označení
podstatně podepsaly. Někdy se také stáva-
lo, že v kritické chvíli stálo na podzemním
hydrantu zaparkované auto a tak byl vlastně
nepoužitelný. Tak tomu bylo také i při ne-
šťastném požáru Casina naproti brněnské-
mu hlavnímu nádraží ve večerních hodinách
8. ledna 2002, při kterém zahynuli tři lidé.
I zde byly tehdy nejbližší dva podzemní hyd-
ranty nepřístupné. Na pozemních kornuni-

kacích jsou podzemní hydranty při opravách
vozovky také často zaasfaltovány. Nejsou-Ii
podzemní hydranty používané a kontrolo-
vané, najdou často hasiči po odklopení víka
samotný hydrant zanešený nánosem pra-
chu, písku a vody, v zimním období i pod
vrstvou ledu. Tyto těžkosti a v Brně zejména
výše uvedený požár vedly ke skutečnosti, že
se v posledních letech instalují zatím ale-
spoň na vybraných strategických místech,
kde to okolnosti do-
volují, nadzemní hyd-
ranty. Jsou viditelné,
přístupné a v případě
potřeby snadno pou-
žitelné. Jejich rizikem
je však zimní období,
kdy by mohlo dojít při
neúplném uzavření
k zamrznutí vody
v jejich nadzemní čás-
ti a následnému po-
škození. Teprve při
úplném uzavření zde
totiž dojde k otevření
odvodňovacího ven-
tilku a voda
z nadzemní části hydranty posléze odteče.

Přejme si tedy, aby tento hydrant,
první svého druhu v Kobeřicích, dobře slou-
žil svému účelu a ještě lepší, aby jej nebylo
zapotřebí raději vůbec, alespoň ne k tomu,
k čemu je hlavně předurčen. Ať je svoji ar-
vou a umístěním bdělým strážcem
a pěkným doplňkem koloritu obce.
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Hodnocení školního roku 2010/2011

Uplynulý školní rok byl bohatý na
školní i mimoškolní program. Nebudeme
jmenovat všechny aktivity, ale zmíníme jen
ty nejdůležitější.

Od začátku školního roku se děti podílejí
na celoročním projektu: "Planeta Země."
Heslem celé akce je motto: "I zítra chci žít
na této planetě!" Děti se snaží zlepšit životní
prostředí v naší obci. Měly možnost se za-
pojit do různých akcí pořádaných školou a
také zapojit svoji rodinu. Svým chováním
mohou ovlivnit životní prostředí, naučí se jej
chránit, chápat a dávají příklad ostatním
občanům.
Žáci se zapojili do těchto aktivit:

1. Oiakonie - sbírka starého oblečení v
březnu 2011 pro sociálně potřebné.

2. Den Země - sázeli jsme obilí a
semínka, pozorovali jsme jejich růst,
starali se o rostliny.

3. Recyklohraní - sbírali jsme baterie,
elektrospotřebiče a účastnili jsme se
soutěže: "Věnuj mobil."

4. Sběr - celý rok jsme sbírali starý
papír, tím chráníme naše lesy.
19.5.2011 děti svážely papír do školy
a rodiče nám odpoledne pomohli
naplnit kontejner. Výtěžek bude
použit na sešity a výkresy pro děti.

5. Třídíme plasty - lahve odnášíme do
sběrných kontejnerů.

6. Ze starého nové - ve školní družině
jsme si zdobili knoflíky starší tričko,
staré oblečení se dá také využít.

V únoru proběhl zápis předškoláků do 1.
třídy. Učitelky vyzdobily a připravily třídu k
zápisu a přihlásilo se celkem 9 dětí. Dvě děti
mají odklad povinné školní docházky o je-
den rok a jedno dítě nenastoupí. Prvňáků
bude v září 6. Rodiče obdrželi seznam po-

můcek, které mají pro děti pořídit. Tento
seznam je uveřejněn na webových strán-
kách školy. Většinu pomůcek a všechny
učebnice nakoupí škola.

Také v mateřské škole probíhal zápis dě-
tí na příští školní rok. Do MŠ jsme přijali 8
dětí a 5 dětí jsme z kapacitních důvodů ne-
přijali. V září bude v MŠ 24 dětí.

V prosinci se naše škola přihlásila do
projektu EU- peníze školám. Jde o finanční
podporu v oblasti podpory 1.4 OP VK. Pro-
jekt nese název: Moderní škola 2011. MŠMT
projekt schválilo a od března jsme jej začali
realizovat. Nejvíce úsilí zabrala příprava po-
čítačové učebny a její zasíťování. Postupně
budeme v průběhu tří let inovovat výuku.
Zapojili jsme se do několika šablon: šablona
využití ICT, cizí jazyky, matematika a přírod-
ní vědy. Po dobu 30 měsíců bude škola mo-
nitorována, jak využívá prostředky z EU.

Den dětí jsme připravili spolu se Základní
školou v Hešpicích. Děti z Heršpic přijely za
námi a na hřišti jsme zorganizovali turnaj
ve vybíjené. Následovala honba za pekla-
dem-a malování křídami. Školní rok jsme
ukončili celodenním výletem do archeos-
kanzenu. Děti viděly, jak se tkalo, barvily
látky, pekly placky a jaké byly nástroje k
práci a k boji. Jeden školní rok je za námi a
na další se již připravujeme.

Mgr. Dana Horká
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DESATERO ÚČiNKŮ SlIVOVICE NA CHLAPY

1.dávka: Přestane smrdět z huby
2. dávka: Přestane ozíbat v nohy
3. dávka: Přestane bolet břuch
4. dávka: Přestanů sa třepat ruky
5. dávka: Přestanů tlačit škrambaly
6. dávka: Přestane sa mračit
7.dávka: Začne zpívat

8. dávka: Začne mládnůt
9. dávka: Začnů sa mu lúbit cizí roby
10. dávka: Začne sa mu lúbit manželka

No roby to negdy působí opačně!!

Z LIDOVÝCH PRANOSTIK
A STOLETÉHO KALE DÁŘE

Je-ti Zelený čvrtek bílÝ,
tak je léto teplé

Velký pátek deštivý
dělá rok žíznivý

Když na Velký pátek hřm~
na poli se urodí

Prší-Ii na ssoo sobotu/
bude v létě nouze o vodu

Na Boží hod prš~
sucho úrodu vysuší

Omrzne-li na Velký pátek stromový
květ; neurodí se ovoce

II

ŠTĚDROVEČERNí KOLEDOVÁNí

Na štědrý den 24.12.2011 odpoledne jsme
se již podruhé sešli pod nově nasvíceným
smrkem u obecního úřadu. Po předešlých
rocích, kdy jsme procházeli obcí, jsme zvolili
tuto novou variantu Kolem půl čtvrté začal
obecní rozhlas vyhrávat koledy a postupně
jsme přešli k jejich zpívání. Myslím, že
spoustě občanů to vyhovuje a jsou rádi, že
se vyvětrají a zazpívají si na čerstvém vzdu-
chu. Příjemné je i to, že se sejdeme a povin-
šujeme si. Vždyť vzájemné setkávání je od
nepaměti to, co nás naplňuje a dělá člověka
člověkem. Tentokrát nám nachystali naši
hasiči i občerstvení v podobě teplého čaje a
svařáku, za což jim patří dík. Někteří pří-
tomní měli na zahřátí i .skleněné srdce"
z vlastních zdrojů. Není potřeba, aby se ně-
kdo na štědrý den dostal pod obraz, proto
bylo všeho s mírou.
Při koledování byla vybrána částka 4.778,-
Kč. Tento finanční obnos byl předán paní
ředitelce pro naše děti Základní a Mateřské
školy.
Věřím, že v nás mnohých setkání v tuto svá-
teční chvíli zanechalo pěkný pocit a když nic
jiného, prospělo nám krásnou procházku
před bohatou večeří a dárečky pod rozsví-
ceným stromečkem.
Děkuji všem zúčastněným za pěknou atmo-
sféru a za vybraný finanční obnos. Těm, kte-
ří chtěli a nemohli z jakéhokoli důvodu přijít
přeji, ať se ve zdraví setkáme opět pod roz-
svíceným stromem.

starosta obce

POSEZENí S DŮCHODCI

V sobotu dne 10.3.2012 se uskutečnilo

v tělocvičně Základní školy posezení

s důchodci. Slovem akci provázel sta-

rosta obce, do organizování se zapoji-

la kulturní komise. V 15.00 hodin bylo

vystoupení našich dětí z mateřské a

základní školy, které starší občany po-

těšilo.
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Od 16.30 hodin předvedli sólisté

Opavského divadla pod vedením Umě-

lecké agentury Zuzany Rausové hu-

debně zábavný pořad "Opereta

v růžové zahradě." Naši senioři shlédli

pásmo velice známých písní z operet.

Po tomto milém setkání s umělci,

jsme přešli na volnou zábavu, kterou

nám zpříjemnil pan Pospíšil písnička-

mi z lidové tvorby.

Při akci bylo všem nabídnuto bohaté

občerstvení. Myslím si, že setkání se

seniory je vždy velmi vydařené a i le-

tošní mělo svoje kouzlo a nádech ne-

formálního sousedského posezení.

Milan Piták
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