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10   Knihovna znovu 
otevřena

společně s jarem přichází také první Rozhledy roku 2017. Chci vás opět krátce informovat, 
co se v mezidobí událo. Moc mě těší zájem veřejnosti o novou tělocvičnu. Po čase bylo 
obnoveno cvičení žen, nyní dokonce probíhá dvakrát týdně. Rozběhla se také knihov-
na, která je otevřena dvakrát v týdnu a letos jsme vyčlenili fi nanční prostředky na nákup 
nových knih. Navýšená kapacita rozšířené mateřské školy je také téměř zaplněna.

Vážení spoluobčané, 

 pokračování na straně 2.
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slovo starosty

Na  posledním zastupitelstvu jsme schváli-
li vyrovnaný rozpočet, ke  kterému jsme při-
stoupili opět zodpovědně.  V  první řadě jsme 
mysleli na  splácení úvěrů, ale také vyrovná-
ní dalších závazků z  předchozích investičních 
akcí. S  většími investicemi letos nepočítáme, 
probíhá jich jen několik, spíše se chceme při-
pravit na další roky. Ostatně za poslední dobu 
se toho v  obci událo až dost. Uspěli jsme se 
žádostí na ozelenění obce a před pár dny byly 
zahájeny samotné práce. Jedná se celkem 
o  pět lokalit. Dále probíhá výstavba cyklood-
počívky u kapličky, vybudujeme klidovou zónu 
s altánem v lokalitě bývalé skládky Dambořák. 
Připravujeme další projekty zejména na  opra-
vy místních komunikací, protože jak se říká, 
kdo je připraven, není zaskočen.

Investice jsou v  posledních letech nema-
lé a  mohly by být ještě větší, ale bohužel 
nenarůstá počet občanů přihlášených k trvalé-
mu pobytu. V  obci se staví nové domy, opra-
vují staré, stěhují se sem noví lidé, ale většinou 
se nikdo nenahlásí jako rezident. Má to vliv 
na  rozpočet obce: na  každého trvale žijícího 

dostaneme peníze navíc. Nelze nikoho nutit, 
ale možná to potencionální občané takto 
nevnímají, proto mám potřebu to zmínit.

Moc mě překvapila účast na tradičním úno-
rovém setkání seniorů, které tentokrát pro-
běhlo v  nové tělocvičně s  báječným progra-
mem naplánovaným kulturní komisí. Dále se 
konal dětský maškarní ples, znovu bylo vidět, 
jak by si obec zasloužila větší sál. Dětí bylo 
jako smetí a připraveného programu na téma 
ZOO si užívaly dosyta. Zmíním zde také ples, 
který jako obvykle navštívila spousta zajíma-
vých hostů z  řad okolních starostů, ale navíc 
k  nám zavítal i  premiér Bohuslav Sobotka 
či ministryně školství Kateřina Valachová. 
S  blížícími se Velikonocemi se v  Kobeřicích 
určitě nudit nebudeme, je připravován jar-
mark a opět jsme se zapojili do akce Ukliďme 
Česko. Samozřejmě to není konečný výčet 
dění v  naší obci, každodenně přicházejí 
nové události a spousta věcí vzniká spontán-
ně. Všem přeji krásné jaro a  ať se daří nejen 
na zahrádkách. 

Roman Hanák, starosta

 pokračování z titulní strany
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výdaje částka

Deratizace kanalizace 7 000 Kč   

Rekonstrukce ulice Vrchní – úhrada závazku 2 000 000 Kč   

Výdaje na dopravní územní obslužnost 35 200 Kč   
Odvádění a  čištění odpadních vod-technická pomoc kanalizace a  ČOV rozbory vody – 
potok+ČOV, ÚROKY 690 000 Kč 

Základní školy – příspěvek z rozpočtu obce 600 000 Kč   
Knihovna 51 000 Kč  
Kronika 6 000 Kč   
Rozhlas 6 500 Kč   
Záležitosti kultury (materiál,služby) 75 000 Kč   
Sportovní zařízení – prodej budovy Sokolovny, příspěvek z rozpočtu obce 95 000 Kč   
Bytové hospodářství (úroky, pojištění bytů) 114 000 Kč  
Veřejné osvětlení 168 000 Kč   
Pohřebnictví 2 000 Kč  

Komunální služby (osobní výdaje, materiál, plyn, elektřina, neinvestiční transfery, úroky 
sociální a zdravotní pojištění, pohonné hmoty, služby, opravy, investiční transfer TJ Sokol) 2 971 300 Kč   

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000 Kč   

Sběr a svoz komunálních odpadů 420 000 Kč   

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – Revitalizace zeleně v obci 588 000 Kč   

Ochrana obyvatelstva – nespecifi kované rezervy 20 000 Kč   

Požární ochrana (osobní výdaje, materiál, příspěvky,služby, dostavba hasičského skladu) 73 900 Kč   

Zastupitelstva obcí (osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění, služby telekomunikací) 656 000 Kč  

Činnost místní správy (osobní výdaje, sociální a  zdravotní poj., služby telekomunikací, 
materiál, úroky, opravy, platby daní, služby) 1 047 000 Kč   

Služby peněžních ústavů 35 000 Kč   

Ostatní fi nanční operace – platby daní a poplatků 51 000 Kč   

Ostatní činnost j.n. – vratka účelové dotace – volby do zastupitelstev krajů_ÚZ 98193 9 600 Kč   

Ostatní činnost j.n. – vratka jistiny TI byty+RD_Újezd II. 480 000 Kč  

FINANCOVÁNÍ – uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 2 232 000 Kč  

CELKEM 12 473 500 Kč   

příjmy částka

Daňové příjmy (daně, místní poplatky) 8 792 000 Kč   

Odvádění a čištění odpadních vod 860 000 Kč   

Základní školy – příjmy z pronájmu budovy 2 100 Kč   

Bytové hospodářství – příjmy z pronájmu, příspěvky na pořízení bytu 746 800 Kč   

Komunální služby – pronájem,nekapitálové příspěvky, služby 328 200 Kč   

Požární ochrana – nekapitálové příspěvky 20 000 Kč   

Příjmy z úroků, příjmy z podílů na zisku a dividend 60 000 Kč  

Transfery (dotace) 134 400 Kč   

FINANCOVÁNÍ – Zapojení prostředků z minulých let 1 530 000 Kč  

CELKEM 12 473 500 Kč   



Některá místa v Kobeřicích dostanou novou, 
zelenější a  přívětivější tvář. Budování kana-
lizace, špatná kondice nebo nevhodné dru-
hové složení jsou hlavními důvody. Vedení 
obce nechalo zpracovat projekt, který plá-
nuje zmíněná místa upravit, omladit a  vysa-
dit na nich nové místní druhy dřevin, a zajistit 
tak lepší biodiverzitu a příjemnější prostředí. 
Byla provedena velmi podrobná inventariza-
ce a zhodnocení stavu stromů a keřů, z nichž 
některé budou ponechány, staré nebo 
nemocné nahrazeny jinými. 

Ve Vrchní ulici, kde v současnosti zeleň zce-
la chybí, bohužel nebude možné sázet vel-
ké stromy kvůli inženýrským sítím, ale projekt 
počítá se založením travnatých ploch s výsad-
bou keřů. Zničený svah nad hřištěm Na Valech 
dostane také nový trávník složený z  místních 
druhů trav a  bylin, ale kromě toho i  spoustu 
ovocných a  listnatých stromů, například lípy, 
duby, třešně, jeřáby, jabloně, slivoně, dříny 
nebo zimolezy. Na své si tak přijdou nejen vče-
ly, ale i kolemjdoucí. 

S  ozeleněním obce pomůže fi nanční pří-
spěvek, který prostřednictvím Státního fon-
du životního prostředí dorazí z Evropské unie. 
Celková částka díky soutěži jen mírně přesáh-
ne 300 tisíc korun. 

U KOSTELA, V CHALOUPKÁCH, KEDLE-
TECH A VE VRCHNÍ ULICI PŘIBUDOU 
STROMY, KEŘE, TRÁVNÍKY I KYTKY.

KOBERSKÉ ROZHLEDY duben 20174

Ukázka návrhu revitalizace ve svahu 
nad hřištěm Na Valech

revitalizace

Dřín obecný nabízí 
potravu hmyzu 

i ptákům

Revitalizace 

zeleně 
v obci
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Ekologické divadlo

Plastoužroutská pohádka o  tom, proč je 
dobré třídit a  recyklovat odpad, bavila 
mateřáčky i velké školáky. 

Výchovný koncert

Temperamentní pan Vojkůvka svým hudeb-
ním představením roztančí spolehlivě i nejza-
rytější odpůrce pohybu.  

Masopustní veselí

Nevázanou atmosféru masopustního času 
si děti ve školce užily dosyta. Maminka Hana 
Křížová dokázala za  pár minut vyrobit vyš-
ší množství Spidermanů a  několik víl, jin-
dy mohly děti přijít v maskách a zasoutěžit si 
v tělocvičně.  

Zápis do první třídy

Letošní zápis proběhne 20. dubna od  13:15 
do 15:30 hodin. Kapacita školy je dostatečná, 
je nutné přinést rodný list dítěte. 

Tělocvična k dispozici

Školní tělocvičnu je možné volně využívat pro 
pingpong, badminton, cvičení či jiné sportov-
ní aktivity. Platí se 150 Kč za  hodinu a  správ-
cem je pan Nechmač, kterého zastihnete buď 
doma nebo na telefonu 602 577 763. Jedinými 
dvěma podmínkami jsou vhodná sálová obuv 
a slušné chování. 

Nová telefonní čísla

ředitelně a třída 515 536 122
mateřská škola a kuchyně 515 536 123
školní družina 515 536 124
vedoucí stravování 515 536 125

Zápis do mateřské školy

Rodiče mohou přijít děti přihlásit k  docház-
ce do školky 4. a 5. května. Formuláře budou 
k  dispozici k  vyzvednutí v  mateřské ško-
le, je nutné také přinést rodný list dítěte. 
Podrobnosti budou včas zveřejněny. 

škola
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sokol

Fotbalová sezóna
Jaro je tady a s ním i počátek druhé polo-
viny sezóny 2016/2017. Zimní příprava 
mužů, která probíhala od  začátku ledna, 
zahrnovala pravidelné tréninky i  běhá-
ní. Poctivě se na sezónu připravovala také 
naše nejmladší přípravka a starší žáci.

V  průběhu měsíce března sehráli hrá-
či A mužstva tři přípravná přátelská utká-
ní, ve  kterých se jim podařilo navázat 
na vítěznou sérii z podzimní části sezóny. 
Proti Žarošicím zvítězili 1:0, proti brněn-
ským Horním Heršpicím 4:2 a v domácím 
zápase proti Újezdu vyhráli vysoko 7:1.

Jarní sezóna pro nás začala v neděli 26. 
března mistrovským utkáním A  mužstva 
Kobeřic proti Otnicím. Těšíme se na  vás 
každý víkend na hřišti U lesa!  

Trenér Petr 
Matyáš přísně 
dohlíží na průběh 
utkání s Horními 
Heršpicemi.

Domácí území našim fotbalistům svědčí

Mladé naděje koberského fotbalu pilně trénují i ve volném čase

Monika Krahulová
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hasiči

Jaký je to pocit slyšet šeptání soupeřů: „Ach 
jo, Kobeřáci jsou zase tady“? K  nezaplacení. 
Dětem se na posledních soutěžích ligy v uzlo-
vání opravdu daří. Na  soutěži v  Komárově 
zazářili nejmenší s  prvním místem, potom 
v  Hostěrádkách vybojovali naše družstva 
dvě druhá místa a  dvě pátá. Za  dva týdny 
v  Bosonohách naši Ohniváci dokázali, že jsou 
nyní opravdovými dětmi štěstěny, když porazili 
všechny favority. Poslední závod patřil k našim 

nejlepším, ani ostatní kategorie nezahálely 
a většina se probojovala do fi nále soutěže.

S  rozjařením se děti začnou připravovat 
na  závodní sezónu mimo haly. Rozjede se 
nácvik střelby a  požárních útoků. Po  dlou-
hé zimě se již děti nemohou dočkat. Aby se 
jim dobře nacvičovalo, Radim Kamenský jim 
opravil letitou rozložitelnou základnu, za  což 
mu velmi děkujeme. Oprav se také dočkal 
závodní stroj a sezóna může vypuknout. 

Kobeřáci 
jedou! 

Tři králové přišli hasičům povinšovat na tradiční 
výroční schůzi, jejímž hlavním programem bylo 

schválení plánu práce na tento rok.

Hasiči na  apríla pořádají SBĚR KOVOVÉHO 

ODPADU A  ELEKTROSPOTŘEBIČŮ. Snaží 
se tak vydělat na činnost s dětmi. Zatím byli 
vždy občané štědří a přispěli sběrem na jejich 
činnost, za což jsou jim hasiči vděční. 

Den proti rakovině
Také letos budou mladí hasiči prodávat žlu-
té kytičky v rámci sbírky Ligy proti rakovině. 
Květinkový den se chystá 20. května a bude-
me rádi za každý příspěvek! 

Aleš Krahula
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velikonoce

Velikonoční zvyky

Křesťané si velikonoční svátky spojují s  ukři-
žováním Ježíše Krista a  jeho zmrtvýchvstá-
ním. V  souvislosti s  Velikonocemi je třeba 
zmínit také židovský svátek Pesach, který se 
slaví na  počest vysvobození Židů z  egypt-
ského zajetí. Velikonoce patří k  tzv. pohybli-
vým svátkům. Konají se vždy v neděli po prv-
ním jarním úplňku. Velikonoční neděle tedy 

může připadat na  období mezi 22. březnem 
a 25. dubnem.

Každý den ve  velikonočním neboli paši-
jovém týdnu má svůj název. Květná nedě-
le je poslední nedělí půstu, který trvá 40 
dní. Svůj název má odvozený od květů, kte-
rými se zdobí kostely. Následuje Modré 
masopustní pondělí a  Šedivé úterý, kdy 
se vymetají z  domácností všechny nečis-
toty. Ve  Škaredou středu se čistí komíny 
a  na  Zelený čtvrtek zvony odlétají na  zne-
mení smutku do Říma. Jejich hlas až do Bílé 
soboty nahradí řehtačky. Velký pátek je 
dnem ukřižování Ježíše Krista a křesťané drží 
přísný půst. V tento den také údajně otevírá 

VELIKONOCE PATŘÍ K NEJSTARŠÍM 
SVÁTKŮM A JEJICH PODSTATOU 
BÝVALO ZEJMÉNA VÍTÁNÍ PŘÍCHODU 
JARA A NOVÉHO VEGETAČNÍHO 
OBDOBÍ. 
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velikonoce

Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednoroze-
ného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, 
ale měl život věčný. 

Jan 3,16 K

Velikonoční 
bohoslužby

Církev československá husitská, 

Husův sbor v Kobeřicích u Brna:

úterý 11. dubna v 16 hod., 
bohoslužba smíření 

Boží hod velikonoční 

(neděle) 16. dubna v 10:30 hod.

Římsko-katolická farnost, kostel sv. Jiljí:

Boží hod velikonoční 

16. dubna v 10:30 hodin
Velikonoční pondělí 

17. dubna v 10:30 hodin

země a  vydává své poklady. Bílou sobotou 
končí období půstu, hospodyňky se vrh-
nou na  pečení mazanců a  velikonočních 
beránků. Pletou se pomlázky a  barví vajíč-
ka. Následuje Boží hod velikonoční, kdy Ježíš 
Kristus vstal z mrtvých. Velikonoční pondělí 
je už pak ryze pohanské, spojené s proustky 
nebo pomlázkami a poléváním vodou.

V  anglosaských zemích jsou velikonoč-
ní svátky spojené s  hledáním velikonočních 
vajíček kolem domu, kam je předtím pota-
jí schovali rodiče. V  Řecku se koná pozoru-
hodná vajíčková bitva, která spočívá v  roz-
bití vajíčka o  svého protivníka. Německé 
děti vyrábí slaměná hnízda, jež pak rodiče 
na noc schovají v době nebo zahradě. V noci 
pak do  nich velikonoční zajíček nadělí slad-
kosti a  barevná vajíčka a  ráno po  probu-
zení je musí děti najít. V  Norsku se v  obdo-
bí Velikonoc specializují na vysílání slavných 
detektivních příběhů, zejména Hercula 
Poirota od Agathy Christie. 

 Martina Pinkasová
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Od  začátku tohoto roku přibylo do  regist-
ru naší znovuotevřené knihovny 25 nových 
čtenářů, z  nichž většina také přinesla nové 
knihy v  rámci akce Daruj knihu. Do  knihov-
ny nyní pravidelně chodí také děti ze základ-
ní a  mateřské školy a  jsou nadšené možnos-
tí půjčit si čtení podle svého. Věnovat knihy 
může samozřejmě stále kdokoliv v  jakémko-
liv množství. Je možné, že knížka, která něko-
ho nenadchla, jinému udělá velkou radost. 

Knihovna

Lednový reprezentační ples místní organizace 
ČSSD je obvykle vrcholem místní společenské 
sezóny. Slavnostní náladu si letos přijeli samo-
zřejmě užít starostové z  okolí, ale také mini-
stryně školství Kateřina Valachová a předseda 
vlády Bohuslav Sobotka. Vážení hosté se sice 
nezdrželi dlouho, ale zábava pokračovala ještě 
hluboko přes půlnoc. 

Ples ČSSD

Klub malých čtenářů ze školky

Roman Hanák plesy zahajovat opravdu umí

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
úterý 13–15 hodin
středa 16–18 hodin

akce

Premiér Sobotka, paní ministryně a naši 
starostové si na plese dobře rozuměli

Cvičení v tělocvičně
Každé pondělí a  čtvrtek od  19 hodin se 
můžete zajít protáhnout nebo si dát do těla 
do  nové tělocvičny. Čtvrteční lekce jsou 
posilovací, v  pondělí pilates. Informace 
o platbě vám podají lektorky před začátkem 
hodiny. Přineste si vhodnou obuv, případně 
podložku. 
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Druhý ročník neformálního setkání nad vep-
řovými lahůdkami se uskutečnil na  školním 
dvoře, který je po  rekonstrukci budovy již 
opět obyvatelný. Slunečné počasí a  osvěd-
čení hudebníci skvěle doprovodili příjemné 
odpoledne. 

Starostův 
zabijačkový kotlík

Na dětský maškarní ples dorazilo kromě nepo-
stradatelných princezen stádo divokých zvířat: 
zebry, dinosauři, hadi, želvy, medúzy, medvě-
di a jiné šelmy, sloni, psi, osli, lvi, pávi, dokonce 
byl spatřen i jednorožec. Soutěže byly nepřed-
pisově hlučné a děti tak akorát rozjívené. V pře-
plněném sále vládla sváteční atmosféra. 

Zvířata v Kobe

akce

Dámám 
vstup povolen
Protože zrekonstruovaná škola skýtá bohaté 
prostorové možnosti a konečně je kde se schá-
zet, kulturní komise plánuje od  dubna pořá-
dat dámské jízdy v  podkroví. Děti (odrostlé 
i menší) nechte doma, občerstvení bude z při-
nesených zásob, témat nepřeberné množství, 
věková hranice směrem nahoru neomeze-
ná. Na  programu bude většinou něco hezké-
ho si vyrobit, podrobit zkoumání svůj výtvarný 
talent a pobýt s kamarádkami. 
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MKČR E13059

sobota 1. dubna dopoledne
Hasiči pořádají sběr starého železa 
a elektroodpadu.

sobota 8. dubna v 9 hodin
V  rámci celorepublikové akce Ukliďme 

Česko se vrhneme na  vyčištění lesa smě-
rem od fotbalového hřiště k Horáčku. Sraz je 
u kabin a starosta slibuje špekáčky.

V  tento den bude také naproti obecnímu 
úřadu k  dispozici kontejner na  nebezpeč-

ný odpad. Vyhazovat můžete baterie všeho 
druhu, domácí chemikálie, barvy a  ředidla, 
olej, léky a elektrozařízení.

neděle 9. dubna od 14 hodin
Druhý Velikonoční jarmark se bude konat 
v  Sokolovně i  před ní. Návštěvníci si budou 
moci prohlédnout a koupit tradiční výrobky, 
namalovat kraslici, nebo si zajezdit na koni.

sobota 29. dubna dopoledne

Každoroční jízda traktorů začne jako obvykle 
u horní zastávky kolem desáté hodiny.

neděle 30. dubna večer

Na  fotbalovém hřišti spálíme všechny zlé 
čarodějnice.

středa 10. května
Mladí hasiči budou vybírat peníze do  sbír-

ky Ligy proti rakovině. Minimální částka je 
20 Kč, ale směrem nahoru není samozřejmě 
omezená.

Jarní akce

Nevídané schopnosti naší kulturní komi-
se zorganizovat jakoukoliv akci, aby byla 
zábavná a příjemná, jsou zřejmě hlavní pří-
činou, proč se setkání starších spoluobčanů 
za  chvíli nevejde už ani do  tělocvičny. Děti 
si připravily pěkný program, pohoštění bylo 
lahodné a zábava veselá. 

Posezení se seniory

Lákavé občerstvení nesmí chybět

Zasvěceného komentáře starých fotografi í se 
ujala paní Jedličková

Dědečkové a babičky strávili moc hezké 
odpoledne

akce


