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Vážení spoluobčané, 
máme tady konečně jaro v  plném proudu. 
Jen toho deště by mohlo být trošku více, když 
už zima sněhu moc nenadělila. Svět se sot
va trošku zbrchal z krize covidové a máme tu 
ruskou invazi na Ukrajinu. to jsou věci, ze kte
rých nám není úplně do zpěvu, ale bohužel je 
nemůžeme ovlivnit. to, co ovlivnit můžeme, 
je chod obce a dění v ní. 

Jsem hrozně rád za  to, že můžeme opět 
plnohodnotně kulturně žít, bez omezení 
a  respirátorů. Setkali jsme se u  zabijačkové
ho kotlíku, proběhlo odpoledne pro senio
ry a  velikonoce jsme také mohli oslavit tak, 
jak jsme zvyklí. nicméně je potřeba si říct, 
že i  na  těchto tradičních akcích byla poznat 
dvouletá pauza. nebýt ochotných rodičů, asi 
by se před velikonocemi nehrkalo a  ten šru
mec v  ulicích obce na  velikonoční pondělí 
také nebyl takový, jaký bývával. Snad to bude 
pomyslný odrazový můstek pro zlepšení 
a k tradicím se opět navrátíme ve větší míře. 

Samozřejmě jsme ale poslední měsíce neži
li jen kulturou. Asi jste si už všichni všim
li probíhající realizace chodníků a  autobu
sových zálivů v  kedletech. Samozřejmě se 
tato stavba neobešla bez porodních bolestí, 
to když jsme si ještě namysleli přeložit vede
ní CetInu a udělat nové veřejné osvětlení, ať 
už je vše v této lokalitě nové a hotové, jak se 
říká „načisto“. Samozřejmě je vše o penězích 
a cena za přeložku 200 bm kabelu CetIn nás 
zaskočila. nicméně, přeložka by se stejně jed
nou musela udělat a  levnější to určitě nebu
de. Dokončeno bude do letních prázdnin.

Podařilo se nám také dotáhnout pře
vod Husova sboru do  majetku obce. I  nadá
le bude primárně sloužit církvi, nicméně 
do  budoucna může sloužit také jako rozluč
ková síň při pohřbech a hlavně je to budova 
spojená s historií obce. nečekají nás jen rado
sti, ale také starosti. Budovu bude potřeba 

udržovat, staticky zajistit a  už teď víme 
o potřebných investicích do tohoto objektu.

něco končí, něco nového začíná. Po  20 
letech jsme mohli konečně přepsat byto
vé domy na  Újezdě II. na  nové majitele, stá
vající nájemníky. Určitě to byl v  minulos
ti dobrý počin pro obec, zejména ve  smyslu 
udržení mladých lidí v  obci a  předchůdcům 
za  to chci poděkovat! nicméně to byly také 
starosti. nájemci byli různí, stejně tak jejich 
požadavky a  přístup k  těmto dnes již jejich 
bytům. o někom obec za 20 let takřka nevě
děla, jiní chtěli opravit ulítlou tašku na  stře
še či protékající záchod. navíc, žádná smlou
va není dokonalá, 20 let je dlouhá doba, věci 
i lidé se vyvíjí a tady to byl taky někdy boj. Ale 
zvládlo se to a novým majitelům nezbývá než 
popřát, ať se jim i  nadále, v  teď již bývalých 
obecních bytech, dobře žije.

vysázeli jsme také další stromky po  obci, 
zaplotili a  za  pomoci hasičů i  dobrovol
níků zalévali. věřím, že se stromky ujmou 
a  v  budoucnu budou naši obec zdobit. 
Pokračujeme ve  výkupu pozemků do  majet
ku obce, na pozemkových úpravách již začal 
zpracovatel pracovat, tak je důležité být při
praveni. na  základě jednání s  Povodím 
Moravy proběhlo v zimních měsících vyčiště
ní spádových stupňů na kobeřickém potoku, 
což jste možná také zaznamenali. 

toliko krátce k tomu, co se v mezidobí udá
lo. Samozřejmě je spoustu dalších drobnos
tí, které ke  každodennímu chodu obce pat
ří, nicméně je sem nevypisuji. S  napětím 
opět vyhlížíme vyhodnocení podané žádos
ti na  opravu Sokolovny, snad už to napotře
tí vyjde.

Závěrem vám chci popřát krásný zbytek 
jara a dětem ať mají samé dobré známky, pro
tože vysvědčení se nezadržitelně blíží! 

Roman Hanák, starosta

slovo starosty
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aktuálně

oprava 
vodních stupňů
na potoce pod obcí provedlo v únoru Povodí 
Moravy a. s. po  delší době opravu a  údržbu 
několika vodních stupňů. Jedná se o zajímavé 
kamenné objekty, které slouží k jednorázové
mu zdolání vodního skoku v uměle opevněné 
části koryta. na kamenné hraně dojde ke sko
ku, k utlumení energie vody zase ve vývařišti 
pod ní. Zdolávání značného převýšení poto
ka na  vodních stupních umožňuje zmírnit 
spád koryta v mezilehlých úsecích. v nich pak 
dochází ke zpomalení rychlosti vodního toku 
a následně k zastavení eroze břehů. Mezilehlé 
úseky se nyní nechávají v  přírodním stavu. 
Povodí Moravy a.s. je správcem všech vodo
tečí na našem katastru a provádí jejich přimě
řenou údržbu. 

Petr Baják

Porovnání spotřeby 
elektrické energie: 
veřejné osvětlení

Připomínáme: Podmínky 
spalování suchých 
rostlinných materiálů!

v  návaznosti na  postupnou modernizaci 
sítě veřejného osvětlení došlo od  roku 2015 
za  období 2021/2022 ke  snížení spotře-
by elektrické energie u  veřejného osvět
lení o  25  377 kWh za  rok. oproti obdo
bí 2020/2021 je spotřeba elektrické energie 
za období 2021/2022 nižší o 2 653 kWh. 

Za  účelem ochrany vnějšího ovzduší před 
vnášením znečišťujících látek stanovuje obec 
podmínky pro spalování suchých rostlinných 
materiálů, které lze spalovat v  otevřených 
ohništích, zahradních krbech nebo v  otevře
ných grilovacích zařízeních.

Suché rostlinné materiály lze dle obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2008 spalovat v obdo
bí celého roku pouze ve  středu v  době 
od  16 do  21 hodin a  v  sobotu od  9 do  16 
hodin. Suché rostlinné materiály nelze spalo
vat v období celého roku v neděli a ve státem 
uznaných svátcích. 

období
Spotřeba
(kWh)

Cena
celkem (kč)

Cena 
za kWh 
(kč)

2015/2016 45 029 103 575,00 2,30

2016/2017 39 578 98 314,00 2,48

2017/2018 36 120 92 877,00 2,57

2019/2020 19 246 71 960,00 3,74

2020/2021 22 305 79 242,00 3,55

2021/2022 19 652 80 699,42 4,11
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schválený rozpočet obce na rok 2022

Výdaje Rozpočet 2022 (Kč)

Deratizace kanalizace 20 000 kč
Silnice – „efektivní veřejná správa“ pasport dopravního značení 142 2000 kč
Chodník u silnice III/4199 7 000 0000 kč
Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková 72 3000 kč
odvádění a čištění odpadních vod 627 0000 kč
Základní školy – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 1 040 0000 kč
knihovna 5 0000 kč
kronika 6 0000 kč
rozhlas 10 0000 kč
Záležitosti kultury (materiál, služby, neinv. transfery církvím) 40 0000 kč
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce – kupní smlouva Sokolovna 25 0000 kč
ostatní sportovní činnost – inv. a neinv. transfery spolkům 90 0000 kč
veřejné osvětlení 341 6000 kč
Pohřebnictví 3 0000 kč
komunální služby 6 825 4000 kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 110 0000 kč
Sběr a svoz komunálních odpadů 550 0000 kč
krizová opatření 20 0000 kč
Požární ochrana (osobní výdaje, materiál, příspěvky, služby) 106 0000 kč
Zastupitelstva obcí 734 0000 kč
činnost místní správy 2 041 6000 kč
obecné příjmy a výdaje z finančních operací 28 0000 kč
Platby daní a poplatků 67 0000 kč
Finanční vypořádání – vratky transferů (volby do PS Parlamentu čr) 14 1000 kč
Financování – uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. 1 610 0000 kč
CelKem 21 528 200 Kč 

Příjmy Rozpočet 2022 (Kč)

Daňové příjmy (daně, místní poplatky) 12 639 000 kč
Pěstební činnost 60 000 kč
Pitná voda – pronájem vodohospodářského zařízení 7 000 kč
odvádění a čištění odpadních vod 1 200 000 kč
Základní škola – příjmy z pronájmu budovy 2 100 kč
Pohřebnictví – smlouvy o nájmu hrobových míst 7 000 kč
komunální služby – pronájem, nekapitálové příspěvky, služby 336 000 kč
Požární ochrana – nekapitálové příspěvky 20 000 kč
Příjmy z úroků, příjmy z podílů zisku a dividend 5 000 kč

Přijaté transfery 168 100 kč
Financování – zapojení prostředků z minulých let 7 084 000 kč

CelKem 21 528 200 Kč



Školní rok se přehoupl do  své druhé, přes
to nemálo zábavné poloviny. Hned v  břez
nu nás navštívil bubeník Pavel Bříza se svým 
výchovným koncertem „Kdo má ruce, bubnu-
je“, děti poznaly různé druhy bubnů a na něk
teré z nich si dokonce mohly zahrát. v březnu 
jsme si ve školce povídali o knihách, děti nosi
ly své nejoblíbenější knížky a knižní týden jsme 
zakončili návštěvou místní knihovny. také nás 
přijelo navštívit divadlo. Jednalo se o  výchov
ný program Zkus to zdravě, který byl zaměřen 

na zdravý životní styl. Březen jsme završili při
vítáním prvního jarního dne, děti si vytvoři
ly Morany a ty jsme pak společně za doprovo
du zpěvu a básniček vynesli do vesnice. velkou 
událostí byl pro děti z  řad předškoláků zápis 
do školy. všem, kteří byli přijati tímto moc gra
tulujeme a přejeme ve škole jen samé úspěchy.

v dubnu jsme si s dětmi povídali o velikono
cích, připravili jsme si tematický barevný 
velikonoční týden a  chlapci si do  školky při
nesli své pomlázky. Děti tak poznaly pravé 
velikonoční tradice v  celé své kráse. na  kon
ci dubna jsme navštívili divadlo v nížkovicích, 
kam jsme se vydali autobusem. Pro všechny to 
byl velký zážitek. Poslední dubnovou událostí 
byl čarodějnický rej, při kterém jsme si v čaro
dějnických kostýmech užili celý den s velkým 
úsměvem a zábavou.

Ani v květnu nebude o zábavu nouze. čeká 
nás zápis do  mateřské školy pro nové děti. 
Je připraven také velký výlet do  hodonínské 
Zoo, kam už se nyní všichni těšíme.

Přejeme také ostatním krásné dny. 
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Jaro
v mateřské škole 

škola

ve středu 23. března školáci nahradili prostře
dí školních tříd prostory Moravského zem
ského muzea v  Brně. v  pavilonu Anthropos 
se dozvěděli zajímavosti o  pravěkém člově
ku, o jeho způsobu života a životním prostře
dí. viděli také množství nálezů z nejranějšího 
období lidských dějin. Dominantou prohlíd
ky byl mamut životní velikosti. kromě stálé 
expozice v Pavilonu navštívili také interaktiv
ní výstavu s názvem „Óóó Indiáni“. Děti hrály 
na  indiánské hudební nástroje, seznámily se 

s  indiánskými dětskými hračkami a  staly se 
na čas domorodci žijícími v týpí. 

Začátkem dubna poté ve  škole proběh
la akce s názvem nos s Andersenem, při které 
měli žáci možnost nocovat ve škole. Užili si tak 
tvořivou, dobrodružnou a pohádkovou noc.

oslavy Dne Země si žáci základní školy také 
nemohli nechat ujít. Seznámili se s  proble
matikou třídění odpadu a  ochrany životního 
prostředí. následně se vrhli do úprav a úklidu 
školní zahrady – trhali plevel, připravili půdu 
pro jarní výsadbu a  prokypřili ji motyčkami. 
někteří také přinesli do školy ukázat své zví
řecí mazlíčky.

v  červnu nás čeká výlet k  propasti Macocha 
a už se těšíme na přicházející léto a prázdniny.  

druhé pololetí 
ve škole
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Polámanky

Přírodní památka Polámanky se nachá
zí v  západní části kobeřic. rozloha území je 
necelých 12 hektarů. Původně se tady nachá
zely pastviny, ovocné sady a  drobná políčka 
oddělená mezemi a stráňkami. Díky tomu se 
udržovala pestrá mozaika teplomilných spo
lečenstev. od  50. let 20. století začalo tra
diční hospodaření upadat a  území se měni
lo na  ochranářsky bezcenný svah plný keřů. 
Zarůstání způsobilo značný úbytek cenných 
biotopů i populací zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů. Z původně bezlesého cha
rakteru stepí zarostlo téměř 80 % území.

o  významnosti území se mezi odborní
ky z  řad botaniků či entomologů vědělo dlou
ho. v době příprav vstupu čr do evropské unie 
se právě toto území vytipovalo pro vyhláše
ní evropsky významné lokality pod názvem 
Polámanky. Důvodem ochrany byly unikátní 
stepní trávníky s chráněnými druhy. v roce 2013 
bylo území vyhlášeno za  přírodní památku, 

jejímž předmětem jsou společenstva suchých 
stepních trávníků s  řadou ohrožených dru
hů rostlin, na něž jsou vázány významné druhy 
bezobratlých živočichů. Mezi ty největší ochra
nářské „špeky“ patří kupříkladu vstavač vojen
ský, hlaváček jarní, sinokvět měkký, žluťásek již
ní, ohniváček černočárný či slavík modráček 
středoevropský. Aby tyto druhy na území zůsta
ly, ba co víc, aby se jejich počty navyšovaly, bylo 
nezbytné zahájit tzv. obnovní opatření. Dalo by 
se říct, že projekt přišel za pět minut dvanáct.

ekologická obnova
Základním pravidlem ekologické obnovy je 
vybrat takový cílový stav, který bude vyhovo
vat co největší škále druhů rostlin i živočichů. 
každý druh totiž vyžaduje něco jiného – něk
teré druhy preferují celodenní oslunění, jiné 
zase polostín, někteří housenky se živí pouze 
listy dřevin, proto nejde vyklučit všechny dře
viny, naopak mnoho druhů vyžaduje rozsáh
lý areál bez dřevin. ochranář je často v tako
vých případech brán i jako diplomat, protože 
ne vždy trefí všech úhlů odborné pozornosti.

velkým problémem na  území Polámanek 
jsou paradoxně dřeviny. Dnes a  denně slyší
me o velkolepých výsadbách milionů stromů. 
Dřeviny do  krajiny můžeme navrátit v  pod
statě lehce a  bezesporu tam patří. trávníky 
stepního charakteru, které jsou vyslove
ně unikáty naší krajiny, které už málokde 

Co se to děje 
v přírodní památce Polámanky?

oD rokU 2018 Se nA ÚZeMí JIHoMorAvSké-
Ho krAJe reAlIZUJe ProJekt, JeHož CíleM 
Je oBnovA CennýCH BIotoPů StePníHo 
CHArAkterU. JeDná Se o roZSáHlý ZáMěr, 
který Je ZAložený nA výřeZeCH křovIn, 
lIkvIDACI InvAZníCH DrUHů roStlIn, Seče-
ní DegrADovAnýCH trávníků A ZAváDění 
PAStvy nA vyBrAnýCH ÚZeMí evroPSkéHo 
výZnAMU. JeDnoU Z těCHto lokAlIt Je 
I MíStní ÚZeMí PoláMAnky.



najdeme a  které vyžadují podstatně del
ší dobu na obnovu. když se přestane v tako
vém typu území hospodařit (sekat, orat, 
pást), téměř okamžitě začnou prostor osid
lovat keře a  stromy. Během pěti let dochází 
k  zatažení podrostu a  nenávratnému zániku 
stepních druhů.

na  Polámankách je situace umocněna pří
tomností invazního akátu. ten umí nejen zastí
nit, ale do  půdy vypouští jedovaté látky, které 
zastavují růst všech dalších druhů rostlin. Proto 
se většinou v podrostu akátin potkáte maximál
ně s kopřivou, vlaštovičníkem nebo svízelem.

evropský projekt
Aby nedošlo k  postupnímu zániku 
Polámanek, připravil Jihomoravský kraj pro
jekt nesoucí název obnova cenných bioto
pů vybraných evropsky významných loka
lit Jihomoravského kraje. První práce byly 
zahájeny už v  zimě 2018, kdy se vykácely 
první plochy. na  území byla zavedena pas
tva smíšeného stáda ovcí a  koz. Ačkoliv je 
snaha nezahlcovat území dalšími dřevina
mi, je v  projektu výjimka v  podobě výsadby 
22 ovocných dřevin. Zvolena byla kombinace 
hruškojeřábů, třešní a oskeruší.

Samotné kácení je rozděleno na  eta
py. v  zimě 2020 došlo k  odtěžení prvního 
bloku akátových porostů, na  přelomu let 
2021/2022 se vykácel první větší kus akáti
ny. Ponechávány byly výstavky dřevin, které 
byly doslova vypreparovány ze sevření aká
tů. Ukázalo se, že v  některých místech, kte
ré i  po  tolika letech nestačil akát zatáhnout, 
se vyskytují drobné stepní enklávy. Právě ty 
budou pro obnovu stěžejní, protože se z nich 
budou do okolí šířit teplomilné druhy.

Hlavní obnovní zásahy spočívají v  postup
ném kácení stromů a  keřů. nehodnotné dře
viny, jako jsou keře, jsou páleny na  mís
tě. Stromy, především akáty, jsou různě 
upravovány. Drobné dřevo je kráceno na metry 

a  určeno na  palivo. tlustější kmeny jsou krá
ceny do  požadovaných délek a  odváženy 
ke  zpracování. Z  akátů se vyrábí dětská hřiš
tě, průlezky, nebo také různé mostky, lavičky, 
odpadkové koše nebo stojany na kola.

v zimě 2022/2023 čekají Polámanky posled
ní obnovní zásah, kdy se dočistí poslední kus 
akátiny. Celkem se prostor rozšíří o  4 hektary 
a  v  průběhu následujících let bude převádě
na následná péče. Především to bude kombi
nace pastvy a kosení. Bude probíhat i odstra
ňování nežádoucích výmladků akátu pomocí 
postřiku na list.

Unikát pro Kobeřice
Zásahy mají opodstatnění a  komplexně řeší 

péči o chráněné území. Díky finanční dotaci, kte
rá zajišťuje realizaci tohoto projektu, je možné 
vytvořit optimální podmínky pro unikátní fau
nu a floru. Mnohým z nás se mohou zdát zása
hy příliš náročné a bolestivé. Bohužel i v ochraně 
přírody může léčba trošku zabolet. nepříjemné 
je trhání krční mandlí, napravování vymknutého 
ramene, složitá je generální oprava motoru auta, 
kdy se celý vůz rozebere na  šroubky. výsledek 
však vede k funkčnosti a úlevě.

Snad i  díky tomu se stanou Polámanky 
významným a známým místem s vysokou kon
centrací chráněných druhů. takové uznání z řad 
odborníků je velká pocta. Už v  této chvíli mají 
kobeřice lokalitu, kterou nemá každá obec. 
Přirovnat bychom to mohli k malému zámečku 
či kostelíčku. rozdíl je však v tom, že Polámanky 
nejsou kulturní, nýbrž přírodní památkou. 

Ing. Vilém Jurek, zpracovatel plánu péče

7www.kobericeubrna.cz

Polámanky
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na  každý rok míváme vypracovaný plán čin
nosti, v  loňském roce to nebylo výjimkou. 
nicméně spoustu bodů z tohoto plánu nemoh
lo být naplněno z důvodu vládních opatřeních 
spojených s onemocněním CovID19. 

Pokračovali jsme v  pracích na  hasičském 
hřišti a skladovacích prostorech. v tomto roce 
proběhly jen drobné úpravy. v  jarních měsí
cích zde byly nainstalovány kamery. v  měsí
ci září poté pan Pelčák namaloval znak SDH 
kobeřice u  Brna na  fasádu. Drobné práce 
probíhaly i  na  samotné hasičské zbrojnici. 
Plánované 140. výročí našeho sboru bohužel 
neproběhlo, tuto oslavu jsme plánovali sou
časně se Sjezdem rodáků pořádaným obcí. 
obec tuto plánovanou červnovou akci již 
podruhé zrušila kvůli covidovým opatřením. 
A v tomto roce jsme se rozhodli, že 140. výro
čí zpětně již pořádat nebudeme a budeme se 
těšit na další kulaté či polokulaté výročí.

Co se týče členské základny, tak ke  dni 
31.  prosince 2021 jsme měli 94 členů. naše 
řady bohužel opustili dlouholetí a  činní čle
nové. v lednu nás opustil pan Jindřich Beneš 
starší. v únoru to byl bývalý starosta SDH pan 
Ivan Musil. A  v  červenci odešel pan Zdeněk 
Jedlička. čest jejich památce. Děkujeme 
našim členům za účast při jejich rozloučeních.

Dále něco málo ke  kultuře a  sportu. 
v oblasti kultury jsme vždy aktivně spo
lupracovali s  kulturní komisí při oÚ, 
vždy jsme se podíleli na  organiza
ci spousty akcí a letos tomu neby
lo jinak. Paní ředitelka místní ško
ly nás požádala o  přípravu akce 
„Den s Hasiči“ pro mateřskou ško
lu. Aktivně se naši členové zapojili 

také do  sázení stromků v  Dřínové. Již tradič
ně jsme zajistili občerstvení na  letním kině 
na  valech, které letos proběhlo v  červnu. 
Zúčastnili jsme se 130. výročí hasičského sbo
ru v Šaraticích a 100. výročí v Hostěrádkách–
rešově. Paní Hrabovská opět zorganizovala 
třídenní zájezd, při kterém účastníci navštívi
li želivský klášter, čapí hnízdo, Plzeň, tachov, 
Bor u  tachova a  Stříbro. Z  podzimních akcí 
jsme se zapojili do pořádání Drakiády a zajis
tili jsme občerstvení po lampionovém průvo
du. v závěru roku jsme připravili svařené víno, 
které zpříjemnilo atmosféru při rozsvěcová
ní obecního vánočního stromku. Zajistili jsme 
občerstvení a  zázemí pro návštěvu Mikuláše 
před hasičskou zbrojnicí.

Pár slov ke  sportu. Mladí hasiči ani letos 
neměli tolik možností realizovat se na  závo
dech. na  podzim odjeli na  čtyři závody, 
na  kterých posbírali i  medailová umístění, 
za  to jim děkujeme a  přejeme mnoho úspě

chů v  jarní a  letní části sezony. Určitě 
i nadále budou mít naši podporu.

Závěrem chci poděkovat obča
nům za  odevzdaný elektroodpad 
a  věnovaný železný šrot, získa
né prostředky budou využity pro 
práci s mládeží. 

Lenka Hanačíková

Mladí hasiči slavili zlatý úspěch na soutěži 
v Ivanovicích

Činnost sdh 
v uplynulém roce

hasiči



Sádrová plastika byla řadu let uložena ve věži 
koberského kostela sv. Jiljí. Po jednom z úkli
du věžních prostor kostela v  roce 1996 byla 
plastika předána hasičům. Podle vyprá
vění tehdejšího kostelníka, pana Josefa 
grábla, byla plastika pořízena v  době půso
bení faráře Františka Planity, který působil 
v  kobeřicích v  letech 1930–1966. není však 
přesně známo, jaké bylo její původní urče
ní. Jednou z  domněnek je, že byla zakoupe
na pro hasiče na  tehdejší Hasičskou zbrojni
ci. není ale s jistotou známo, jestli byla vůbec 
někdy někde umístěna. nebyl ani zjištěn její 
výrobce. na  zadní straně jsou v  sádře dva 
nečitelné otisky razítek. Stejně jako na všem, 
tak i zde se podepsal zub času. Plastika měla 
ulomenou špici korouhve s částí prstů a strá
vené barvy. nějaký čas potom ležela ve skří
ni v Hasičské zbrojnici. Ještě téhož roku však 
byla na  náklady obecního úřadu za  dnes 
„nepředstavitelnou“ finanční částku 3  160, 
zrestaurována. opravu provedla student
ka fakulty výtvarného umění vUt v  Brně, 
Jitka žáková z  kroměříže. ochrannou stříš
ku zhotovil pan Stanislav Sedlák. Skleněný 
kryt vyrobil sklenář pan Zdeněk Dobeš 
ve  Slavkově. Poté byla plastika upevněna 
na  budovu Hasičského domu. krátce před 
slavnostním odhalením však bylo zjištěno, že 
skleněný kryt vlivem pnutí praskl. Jeho opra
va byla provedena ve  sklenářství v  otnicích 
a  slavnostní odhalení proběhlo bez tohoto 
krytu. tato skutečnost byla zdůvodněna také 
tím, aby na  plastiku dopadly kapky svěcené 

vody. na den svátku patrona hasičů, v nedě
li 4. května 1997 v  poledne, po  mši svaté 
v kostele sv. Jiljí, byla plastika za hojné účasti 
občanů slavnostně odhalena. Současně byla 
požehnána panem farářem Janem Pillarem, 
kterému asistoval jáhen václav novák.

Při této příležitosti byl vydán i  malý 
Almanach s  připomenutím legendy svatého 
Floriána, historie Hasičské zbrojnice a  Sboru 
dobrovolných hasičů v  kobeřicích. Jak uvedl 
v  úvodníku tohoto Almanachu tehdejší sta
rosta obce Ing.  Jiří Slabotinský, CSc., „tento 
Almanach je drobným kamínkem historie a  lze 
si jen přát, aby takových drobných kamínků 
bylo co nejvíce, aby z pestré mozaiky nenápad-
ných činů postupem časů vyniklo dílo, na které 
můžeme být všichni hrdi. Lze si jen přát aby sv. 
Florián nalil hasičům novou sílu, která by z nich 
vyzařovala jistotou a odvahou.“

ohlédnutí se do  minulosti a  osvěžení 
paměti nikdy neuškodí. Připomínkou svaté
ho Floriána se vracíme k historickým tradicím 
našich předků. Jak napsal francouzský filo
zof Jean Jacques rousseau, „kdo se chce starat 
o budoucnost, musí pojímat minulost s úctou“. 

Zdeněk Ondráček

9www.kobericeubrna.cz

patron hasičů

Již dvacet pět roků
tolIk roků, HIStorICky řečeno čtvrt Sto-
letí, JIž SHlíží Z BUDovy DneŠní HASIčSké 
ZBroJnICe SáDrová PlAStIkA PAtronA 
HASIčů, SvAtéHo FlorIánA. PřIPoMeňMe SI 
Proto, JAk to teHDy vŠeCHno Bylo.
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akce

ostatky 
…Bylo veSelo! ZPěv, HUDBA, 
tAneC A DoBrá nálADA. 
oStAtkový MAŠkArní 
PrůvoD oBCí Je trADIčníM 
ZAkončeníM MASoPUStníHo 
oBDoBí. Do UlIC koBeřIC 
letoS vyrAZIly víCe než 
čtyřI DeSítky ÚčAStníků 
v MASkáCH.

Pálení 
čarodějnic

Posledního dubna, před zraky svých fanoušků zatančily 
čarodějnice svůj hříšný tanec, při kterém pořádně roztočily 
svá košťata. 
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akce

Posezení se 
seniory

Velikonoční 
hrkání
nahradilo zvuk zvonů

Po  dvou letech vynucené pauzy bylo opět 
kulturní komisi umožněno uspořádat setkání 
seniorů, a  ti tak mohli společně strávit velmi 
příjemné odpoledne a  večer. Dle slov jedné 
z  pořadatelek, lenky Hromkové, by neby
lo od  věci uvažovat o  změně názvu tohoto 
každoročního setkání, neboť mnozí koberští 
„senioři“ svojí vitalitou a chutí se bavit s pře
hledem strčí do  kapsy nejednoho výrazně 
mladšího lenocha! 

na  Zelený čtvrtek utichají kostelní zvo
ny – říká se, že odletěly do říma. nahradil 
je zástup malých hrkačů, kteří zvlád
li jak brzké vstávání před pátou ranní, tak 
i  bolest nohou z  mnoha kilometrů, kte
ré obcí nachodili. Díky nim tato tradice 
přežívá i nadále.  
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Plánované akce

Nová elektronická 
úřední deska

mezInÁrodní den dĚtí společně bude
me moci oslavit v  sobotu 4. června 2022 
od  15 hodin na  hasičském hřišti. Připravena 
bude dobrodružná indiánská stezka náčel
níka Apačů. tematické kostýmy dětí i dospě
lých jsou vítány! 

ve  stejný den naváže červnovÁ jízda 
traKtorŮ na  tradici prvomájového prů
jezdu obcí, která u  nás několik minulých 
let nepokračovala. Sraz všech po  domác
ku sestavených strojů, Zetorů, PFek, varin, 
kubot, Mountfieldů, traktorových seka
ček a  jiných strojů je naplánován na  sobo-
tu 4. června 2022 v  10 hodin u  autobuso
vé zastávky v  kedletech, odkud se společně 
vydáme na spanilou jízdu obcí. Cíl cesty bude 
na  hasičském hřišti, kde bude připraveno 
občerstvení v podobě guláše.

v  červnu k  nám opět po  roce zavítá 
KInematoGraF bratŘí čadíKŮ. Můžeme 
se těšit na  promítání minimálně čtyř fil
mů, přesněji „Cesta domů“, „gump“, „Prvok, 
Šampon, tečka a  karel“ a  „Příšerákovi 2“. 
Filmový začátek léta bude probíhat od  18. 
do 21. června 2022! 

Zahájen byl také letošní ročník CYKLOAKCE 
„ZA  POZNÁNÍ REGIONU ŽDÁNICKÝ LES 
A  POLITAVÍ“. Průkazy pro účastníky si 
můžete vyzvednou v kanceláři obecního úřa
du a sbírat razítka je možné až do konce srp-
na 2022. 

Kulturní komise Vám všem přeje krásné léto 
a těší se na setkání při dalších společných akcích 
– po prázdninách! 

Jistě jste si již všichni všimli novinky stojí
cí před obecním úřadem, a to elektronic
ké úřední desky. Snadno se díky ní dosta
nete k informacím zveřejněným na webu 
obce, aktualitám, úředním dokumentům 
i plánovaným akcím. Umožňuje také opě
tovné přehrání hlášení místního roz-
hlasu. Právě to je nyní možné přehrát si 
také kdykoliv z pohodlí domova na webo
vých stránkách obce, po kliknutí na zálož
ku hlášení rozhlasu v  horní části webu. 
věříme, že díky tomu už vám neunikne 
žádná důležitá informace! 

aktuálně


