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5  Fotbalisté na cestě 
za úspěchem

7 Hasičská jarní sezóna

V TOMTO ČÍSLE:

8   Letní koupání v okolí

10   Společenský život 
v Kobeřicích

Koberský fotbal zažívá nevídaný úspěch. Pohár pro vítěze 
okresního přeboru a zasloužený postup do krajského kola 
si naši fotbalisté vybojovali především díky zlepšení pří-
stupu k tréninku a kvalitní zimní přípravě.

Fotbalová 
sláva

 pokračování na straně 5.
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slovo starosty

děti i my dospělí se už těšíme na letní prázdnino-
vý režim, teplo, sluníčko a  koupání. Zahrádkáře 
a zemědělce ovšem trápí velké sucho a na email 
nám chodí výstrahy o nebezpečí požárů. Přesto si 
myslím, že se děje i spousta pozitivních věcí, a to 
i u nás v obci. Z kulturních akcí zmíním povedený 
dětský den na fotbalovém hřišti a Velikonoční jar-
mark, jehož organizátorkám a organizátorům pat-
ří velké díky. Kulturní komise je již na  zcela pro-
fesionální úrovni a  laťku kvality zvedá každý rok 
výš. Na prázdniny je plánována dětská diskotéka 
na hřišti, posezení s promítáním fotek pro senio-
ry, samozřejmě naše tradiční hody a na konci srp-
na k nám opět zavítá Kinematograf bratří Čadíků.

Aktuality z radnice začnu nejdůležitější novin-
kou: na  místo zastupitelky Kobeřic rezignova-
la v  měsíci květnu Mgr.  Eva Rychtecká a  za  ni 
nastoupila náhradnice Gabriela Dokulilová. 
V  knihovně bohužel skončila paní Martina 
Pinkasová, ale její povinnosti ochotně převza-
la Helena Nováková. Na  posledním zastupitel-
stvu se rozproudila velká debata o návrhu pana 
Vladimíra Kočovského, který žádal obec o přesu-
nutí dětského hřiště před jeho domem někam 
do  jiné lokality. Zastupitelstvo žádost zamít-
lo, protože se domníváme, že hřiště má naopak 
spoustu výhod. Primárně tu, že je v klidové loka-
litě s minimálním provozem aut a je také dostup-
né pro většinu obyvatel obce. Tímto se samo-
zřejmě neztotožňujeme s  neslušným chováním 
nebo provokacemi mladistvých, pro které ale 
hřiště  není určeno. 

Jako každý rok se rozběhla oblíbená sezón-
ní cykloakce, jejímž cílem je nasbírat razítka ze 
všech obcí Dobrovolného svazku obcí Ždánický 
les a  Politaví. Prostřednictvím Svazku jsme také 
společně s  ostatními žádali o  dotaci na  poříze-
ní kompostérů. Žádost byla úspěšná a nyní pro-
bíhá příprava zadávacího řízení na  dodavate-
le. Vy se na  kompostéry můžete těšit do  konce 

letošního roku. Byla také dokončena investiční 
akce ozelenění obce, ale bohužel musím konsta-
tovat a vlastně se omluvit, že dodavatelská fi rma 
zejména v lokalitě ulice Vrchní neprovedla práce 
dle projektové dokumentace. Nicméně do  pře-
dání díla objednateli, tedy naší obci, byly nedo-
statky opraveny. Teď věřím, že se občané o vysa-
zenou zeleň před svými domy budou starat tak 
jako v minulosti, ať je to u nás pěkné. Mám také 
obavu o  nově vysazené stromky, které i  přes 
zálivku vlivem velkého suchy vadnou. Odešlo 
i pár stromů, které jsme vysadili Na Dolině za kos-
telem na podzim. Ale nás to neodradí a 28. října 
se do toho pustíme znovu!

Nezapomínáme ani na  školu, kde letos bude-
me investovat do vylepšení školní kuchyně. Bude 
pořízen nový sporák a  varný kotel, protože se 
zvyšuje počet strávníků a hrnce už prostě nestačí. 

1. června jsme také přivítali vzácnou návště-
vu, delegace z Kobeřic u Opavy a polské Gminy 
Kobierzyce. Vedli jsme velmi zajímavou debatu 
a i když jsme z těchto subjektů nejmenší, velmi 
se jim líbila naše škola a výhled z ní.

Co nás trošku trápí, je ukončení nájmu 
na  kavárnu pod obecním úřadem nazývanou 
klub. Ani  přes dva inzeráty se nikdo nepřihlá-
sil. Chápu, že v době EET, protikuřáckého zákona 
a dalších úprav se do pohostinské činnosti nikdo 
nehrne, ale je to škoda, zejména kvůli krásné 
zahrádce. Nicméně uvidíme, třeba se ještě někdo 
najde. Nesmím opomenout historický úspěch 
našich fotbalistů, kteří budou hrát 1.B třídu, tedy 
kraj. Je to o dlouholeté práci vedení Sokola, který 
táhne pár jedinců, pro než je toto největší oceně-
ní a patří jim velké díky za jejich práci.

Dovolte mi, abych vám jménem vedení obce 
popřál krásné léto, odpočinkovou dovolenou 
a dětem krásné a bezúrazové prázdniny! 

Roman Hanák, starosta

Vážení spoluobčané,
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Během posledních měsíců školního roku děti 
splnily zbytek úkolů v  rámci Recyklohraní 
a  za  získané body dostaneme hry a  výtvar-
né potřeby. V  květnu proběhla tradičně besíd-
ka ke  Dni matek - pásmo lidových písniček 
s moderní hrou Na sochy. Hravou formou probě-
hl barevný týden, který mapuje vybrané barvičky 
ve všech podobách. Svátek dětí jsme oslavili jako 
Ples princů a princezen, spojený se šermováním, 
střílením z kuše a tancem s balónky ve dvojicích. 
Velký výlet do brněnského Lamacentra vyvrcho-
lil nálezem pokladu. Díky organizaci místních 
myslivců jsme strávili dopoledne na  myslivecké 
chatě s bohatým programem. 

Konec školního roku přináší především louče-
ní s  předškolními dětmi, které byly pasovány 
na  školáky, shlédly kino s  popcornem a  pře-
spaly ve třídě mateřské školy. Velice děkujeme 
panu Hromkovi „Bobrovi“ za  celoroční úterní 
půlhodinku s kytarou. 

Markéta Matyášová

Mateřská 
škola

Nocování ve školce začalo nálezem pokladu

Jirka Bobr Hromek je vlastně dědečkem všem

Jedním z úkolů na výletě za lamami byl také úklid

škola
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škola

Den dětí 
s Koberskou laťkou

Prvního června jsme ve  škole oslavili 
svátek dětí druhým ročníkem soutěže 
ve skoku vysokém – Koberskou laťkou. 
Po  krátkém zahřívacím kole jsme se 
už mohli plně pustit do  sportovního 
zápolení v  nové tělocvičně. Vítězové 
jednotlivých kategorií při slavnost-
ním vyhlašování výsledků obdrželi 
diplomy i  medaile a  všichni účastníci 
byli navíc oceněni sladkou odměnou. 
Všechny závodící bouřlivě podporova-
li nejenom spolužáci, ale i děti z MŠ. 

Kristýna  Čechovská

Základní škola

Školní rok je na konci. V posledním čtvrtletí se toho 
mnoho událo. Letos jsme se pečlivě připravova-
li na Den matek, pro který jsme nastudovali pohád-
ku Sněhurka. Všichni napjali své síly, aby se pohád-
ka zdařila. Děti studovaly své role poctivě, což bylo 
vidět na jejich výkonech. Pohádka měla vtip a spád, 
byla dokreslena hudbou a  tancem. Herecké výko-
ny dětí byly výborné, zejména zrcadlo a  královna 
sester Ehrenbergerových. Děti měly z  nacvičová-
ní radost a projevily se jejich herecké vlohy. Musím 
také připomenout obrovský kus práce všech učite-
lek, které pohádku s dětmi nazkoušely. 

Příští školní rok

V květnu proběhl zápis do první třídy, kam jsme 
nakonec přijali 7 dětí. V  budoucnu se bude 
počet žáků zvyšovat, proto chceme v roce 2018 
otevřít další třídu. V  září 2018 už by měla naše 
škola mít také 5. ročník. Budeme postupně zaři-
zovat novou třídu ve  druhém patře, kde dří-
ve byla školní družina. Nakoupíme nové lavice, 
židle a  tabuli. Letos tam bude probíhat výuka 
přírodovědných předmětů. 

Dana Horká                                                        

Princ Cyril Janský 
zachraňuje Sněhurku 
Leu Matyášovou

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 
KOBERSKÉ LAŤKY

MLADŠÍ ŽÁCI

1. Cyril Janský 
2. Dominik Dobrovolný  

3. Santino Konvalina 

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

1. Eliška Borovská
2. Julie Křížová 

3. Marie Karásková

STARŠÍ ŽÁCI

1. Jiří Hradil
2. Marek Sedlák 
3. Alexandr Had

 
STARŠÍ ŽÁKYNĚ

1. Linda Ehrenbergerová
2. Vanda Ehrenbergerová  

3. Nela Kovaříková
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Fotbalová sláva
Už podzimní část sezóny proběhla nad oče-
kávání dobře navzdory tristní tréninkové 
morálce, jejímž důsledkem byly nevyrov-
nané výkony týmu. I  tak jsme byli spokoje-
ni a vedli jsme tabulku s pěkným náskokem, 
takže do druhé půlky sezóny jsme šli jako lídr 
tabulky bez jediné prohry. Avšak jarní část 
sezóny jsme začali s předsevzetím, že se dost 
věcí musí změnit ve  hře i  v  přístupu. Navíc 

se nám zranil kapitán týmu Standa Piňos, 
u  něhož vše nasvědčovalo tomu, že začátek 
jara nestihne. Problém s  nedostatkem hrá-
čů se tím vyhrotil a  bylo třeba rozšířit tým 
o  nové tváře, které by k  nám zapadly. To se 
naštěstí povedlo a do zimní přípravy se zapo-
jili hned tři noví hráči: Martin Polášek a Lukáš 
Rozbořil ze Šaratic, Tomáš Florián z  Hodějic 
a  na  poslední chvíli se přidal ještě Honza 
Smetana. Zimní příprava proběhla úspěšně, 

sokol

Nejlepší střelec žákovského týmu Erik Fischer 
při zápase proti Pustiměři

Šťastný tým při oslavách postupu
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sokol

Jedině Béčko před utkáním se Šaraticemi

tým se velice dobře stmelil také díky soustře-
dění na Rudce v Kunštátu. To dodalo mužstvu 
skvělý náboj na  zbytek sezóny. Víc se tréno-
valo, což byla hlavní kritéria nebo spíše pod-
mínky postupu do  vyšší soutěže. Celou jarní 
část jsme si díky tomu mohli užívat výbor-
né výkony, navíc v  přípravě jsme hráli veli-
ce slušné zápasy s  dobrými soupeři, všech-
ny opět bez porážky. A  teď končíme sezónu 
jako Mistři okresu. Počínali jsme si opravdu 
dobře. Občas jsme klopýtli o  slabší soupeře, 

kde se nám střelecky nedařilo. Až na  vítěz-
ství s Pustiměří, kdy nás jedna petarda bude 
stát body kvůli kontumaci. Tento zápas a ješ-
tě úmrtí pana Ondráčka jsou dva smutné 
momenty této jinak velice vydařené sezóny. 

Aby toho nebylo málo, tak se daří 
i  mužstvu B, které bude od  příští sezó-
ny hrát také o  třídu výše. Malým fotbalis-
tům se tolik nedaří, ale chuť hrát fotbal jim 
to nebere. V  Kobeřicích máme velmi dob-
rou základnu, která začíná u  trenérů prcků, 
Pavla Fischera a Jirky Bobra Hromka. Naši tre-
néři, Jožka Svoboda a  Petr Matyáš, jsou pra-
covití, mají na nás nervy a dokážou celý tým 
posouvat dopředu. Poděkovat musím také 
hráčům Béčka, bez nichž by náš úspěch nebyl 
možný. Obětavě nám opomáhají a  jsou plat-
nou a  důležitou součástí našeho družstva. 
Děkujeme i  vedení oddílu a  předsedovi 
Viktoru Svobodovi. Samozřejmě taky děku-
jeme panu starostovi, který by se určitě i roz-
prodal na  náhradní díly, abychom měli co 
na sebe. Prostě když funguje podpora jak má 
a  je dobrá parta, jde to samo. Nestačí si jen 
obout kopačky a  dofunět na  hřiště. Sportu 
zdar a kopané zvlášť!  

Martin Hobza 

 Jaroslav Andrla, člen výkonného výboru OFS 
Vyškov, předává hráčům pohár 

bohužel v kabinách.
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Mezi tréninky si děti odpočinuly při 
dobrovolnické akci zvané Český den 
proti rakovině a  během jednoho dne 
po  Kobeřicích vybraly rekordních 
6 433 Kč. 

Jarní nálož

Aleš Krahula

A  medaile z  okresního kola hry Plamen byla letos 
pro mladší děti stříbrná. Starší dosáhli na  pátou 
příčku. Soupeření pak pokračovalo ve Vyškovském 
Soptíkovi, odkud Stázka Dokulilová a  Martin 
Kamenský postoupili do  krajského kola. V  tvrďác-
ké soutěži TFA na rozpáleném brněnském Výstavišti 
děti běhaly se zátěží na  zádech, motaly hadice, 
přenášely rozličná závaží a  po  závěrečném běhu 
do  schodů sice padly vysílením, ale všichni přežili 
a uspěli. Ve velké konkurenci Marika Hadová obsa-
dila skvělé čtvrté místo, Petr Liškař hezké osmé. 

Sbírka 
pro dobrou věc

Konec jara patří u mladých hasičů 

k nejnabitějším: tréninky, soutěže, medaile.

Petr Liškař u jedné z disciplín závodu TFA

 Stravovací tým na pouti v Tuřanech

Úspěšní účastníci Květinkového dne
Rozhodčí TFA bedlivě sledovali závodníky až 

do závěrečného sprintu do schodů

hasiči
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koupaliště

Hurá na koupák

Biotop Kovalovice
Jedná se o  vůbec první koupaliště tohoto 
druhu na našem území, bylo otevřeno v roce 
2007. Koupací biotop je součástí sportov-
ně-relaxačního areálu v  údolí Kovalovického 
potoka. Koupací část má rozlohu 1000 m2 a je 
rozdělená na mělčí část pro neplavce s hloub-
kou do jednoho metru a plaveckou část hlu-
bokou přes čtyři metry. Pro nejmenší je urče-
no brouzdaliště s  vodním hřibem, nechybí 
ani občerstvení a  sociální zařízení. Koupací 
sezóna začíná v červnu a končí v září. 
Biotop můžete navštívit denně, 
vstupné je pro dospělé 50 Kč, děti platí 30 Kč.

SLUNEČNÉ POČASÍ A TROPICKÉ TEPLO-
TY PŘÍMO VYBÍZÍ KE KOUPÁNÍ. PŘINÁ-
ŠÍME VÁM TIPY NA VÍTANÉ OSVĚŽENÍ 
V PŘÍRODNÍM STYLU NEBO NA KLASIC-
KÝCH KOUPALIŠTÍCH V OKOLÍ.

Koupaliště U Libuše
V  místě, kde kněžna Libuše a  její družina 
napojili u  studánky své koně, byl nejprve 
kamenolom. V  roce 1935 z  jeho dna vytrys-
kl pramen o  takové síle, že během tří dnů 
byl lom zcela zatopen a  dělníci ani nestih-
li odvézt nářadí, vozíky a výtah. Chladné, ale 
o  to čistší koupaliště uprostřed přírody bylo 
otevřeno o  čtyři roky později a  je v  provozu 
prakticky bez přestávky dodnes. Svým divo-
čejším charakterem je vhodnější spíše pro 
dobré plavce, ale na  své si přijdou i  milov-
níci vodní zábavy. Najdete zde originál-
ní kamennou skluzavku, skokanské můstky 
i  dětské brouzdaliště. Součástí koupaliště je 
bufet s  restaurací, domácí svačina tedy není 
potřeba. 
Otevřeno je denně od 8 do 20 hodin. 
Dospělí platí 40 Kč, děti 20 Kč.

Voda v přírodním biotopu 
v Kovalovicích je čistá i bez chemie

V dolní části fotografi e je vidět čisticí zóna pro kova-
lovické koupací jezírko osázená vodními rostinami

Ojedinělá betonová skluzavka na koupališti v Lulči
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koupaliště

Biotop v Bohuslavicích
Koupací areál v  Bohuslavicích u  Kyjova nabí-
zí jak dětské brouzdaliště, tak lagunu ve tvaru 
potoka. Malí návštěvníci se vydovádí na dět-
ské skluzavce a  větší si mohou zahrát stolní 
tenis nebo kuželky. 
Otevřeno je od června do srpna, ve všední dny 
od 14 do 21 h, v sobotu a neděli od 10 do 21 h. 
Děti do 6 let mají vstup zdarma, dospělí 30 Kč, 
rodinné vstupné 70 Kč.

Aquapark Vyškov
V  aquaparku se vyřádí děti i  dospělí. Široký 
plavecký bazén, vířivá vana nebo pára, vod-
ní hřib, hrad nebo vodní chrliče. Oblíbené 
jsou také tobogány, jeden dlouhý 40 m, dru-
hý 90 m. Občerstvení zajišťuje místní restau-
race a Coctail Bar. 
Bazén je otevřen denně v době od 8 
do 21 hodin. Vstupné je 60 Kč dospělí (o víkendu 
80 Kč), děti do 15 let 50 Kč (o víkendu 70 Kč).

Aqualand Moravia
Nejmodernější zábavní centrum v  České 
republice najdete v  Pasohlávkách, necelou 
hodinu jízdy autem. Pro návštěvníky je při-
praveno 12 bazénů, 20 tobogánů a celá řada 
skluzavek v délce až 1,7 km. Součástí je dětský 
koutek, wellness zóna nebo sluneční a římské 
lázně. K dispozici je restaurace i kavárna s pří-
jemným personálem. 
Aqualand je otevřený od pondělí do neděle 
od 10 do 21 hodin. Celodenní vstupné začíná 
na 249 Kč, je možné zaplatit přímo na pokladně 
nebo výhodněji online.

Koupaliště 
Slavkov u Brna
Slavkovské koupaliště leží v  sousedství sta-
dionu a golfového hřiště. K dispozici je velký 
bazén pro plavce, menší pro neplavce a měl-
ký dětský bazének. Dále můžete využít hřiště 
pro plážovou házenou nebo volejbal, zapůj-
čit si lehátko se slunečníkem a  pochutnat si 
na občerstvení. 
Koupaliště je otevřeno od června do srpna 
od 9 do 21 hodin. Vstupné se pohybuje v rozmezí 
od 30 až 80 Kč dospělí, děti do 18 let 20 až 45 Kč.

Martina Pinkasová

Aqualand Moravia je v provozu bez ohledu na počasí

Cyril a Vilém Janští 
pilují plavecký styl 
v prostředním bazénu 
ve Slavkově

Slavkovské koupaliště bývá díky 
chladnější vodě velmi čisté
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Zásluhou účastníků obou dubnových úklido-
vých akcí, ofi ciální Ukliďme Česko i  ryze sou-
kromé o  týden dříve, je kolem Kobeřic zase 
o  něce lépe. První dubnový den se vyda-
ly sobě naproti spřátelené rodiny z  Kobeřic 
a  Milešovic, aby odklidily nepořádek kolem 
silnice, což je práce nekonečná a  každé jaro 
se objeví spousta nového odpadu. Naopak 
s letitou černou skládkou se potýkala skupina 
v sobotu 8. dubna v  lese za  fotbalovým hřiš-
těm v rámci celorepublikové iniciativy. 

Jarní úklid

Nejen spálení obecní čarodějnice, ale i  sou-
těže, opékání špekáčků a  fajn večer u  ohně 
lákají na  hřiště k  lesu skoro celou vesnici. 
Menší děti sice mají vždycky trochu strach, ale 
větší už se zamaskovaných rodičů nebojí. 

Pálení 
čarodějnic

Knihovna v provozu!
Knihovna už opět otevřela, v provozu bude 
i během prázdnin. Otevírací doba je mírně 
upravená takto:

úterý 13–15 h a pátek 16–18 h

akce

Sběrači ze skupiny č. 2 

Zástupkyně rodiny Karáskovy 
v setkávacím bodu u Dřínové

Kaplička Panny Marie Lurdské nad Kobeřicemi 
je nejen cílem cyklistů, ale každoročně v květ-
nu k  ní za  zpěvu mariánských písní přicháze-
jí poutníci od  kostela sv. Jiljí. Tradičně se při-
pojili nejen věřící, ale i  představitelé obce, 
a  kdo nemohl absolvovat celou cestu, počkal 
na  pobožnost přímo u  kapličky. Po  úvodním 
slovu pana faráře Červenky se všichni pomod-
lili Loretánské litanie. Starosta Roman Hanák 
dostal prostor ke  krátkému pozdravu, spo-
lu s  panem farářem všem popřáli krásné léto 
a po závěrečném požehnání se účastníci toho-
to příjemného setkání ještě zdrželi u přátelské-
ho hovoru. Pan farář a jeho farníci velice děku-
jí rodině Havránkově za  přípravu pobožnosti 
a za stálou podporu zastupitelstva obce. 

Májová pobožnost 
u kapličky

Procesí poutníků překonalo prudké stoupání 
od kostela s úsměvem
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Přibližně prvomájové jízdy se letos zúčast-
nily desítky vyšňořených vozidel z  Kobeřic 
a  okolí. O  svezení byl velký zájem dokonce 
i mezi psími obyvateli. 

Jízda traktorů

Na  fotbalové utkání a  hudební festival letos 
dohlíželi ostří hoši a holky, jakékoliv nebezpe-
čí okamžitě odhalili a  zlikvidovali. Téměř pro-
fesionální týmy Hnutí odporu a  Údy zákona 
odehrály nadupaný zápas plný zvratů a špičko-
vých zákroků, naštěstí se nikomu nic vážného 
nestalo, komentoval Lukáš Pavlásek. O hudeb-
ně-zábavnou složku se zasloužili nejen obvyklí 
a oblíbení hosté v čele s El Comandante, dříve 
známým pod nudným jménem Vlasta Redl, ale 
přijel například B-Side Band, Ester Kočičková 
nebo Arnošt Frauenberg, kterému sice bylo 
v kožešinové čepici vedro na hlavu, ale kostko-
vanou kšiltovku nesehnal. 

Na Famotě 
UEFA

akce

Nejvíc narváno bylo u jednoho z organizátorů, 
Martina Nývlta

Pečlivá ochrana se hodí vždycky

Začínající prázdniny se dají využít i k výletům 
na kole po okolí. Při té příležitosti můžete sbí-
rat razítka do průkazky Dobrovolného svazku 
obcí Ždánický les a  Politaví. Na  konci sezóny 
čeká nevytrvalejší cyklisty odměna. 

Cykloakce 
Ždánický les a Politaví

Kinematograf bratří Čadíků
Pojízdné letní kino na  fotbalovém hřišti při-
jede letos 30. srpna. Ne programu budou 
české fi lmy spíše oddechového charakteru: 
Řachanda, Trabantem do  posledního dechu, 
Teorie tygra a Všechno nebo nic. S B-Side Bandem si zazpívali mnozí přítomní, 

zde například Petr Toman 
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MKČR E13059

Staročeská kulturní komise pro děti k  svát-
ku připravila báječné odpoledne se sou-
těžemi. Protože tématem byly Staré pověs-
ti české, bylo nutno přenést kance, projet 
se na Šemíkovi, trefi t lukem a šípy terč, roz-
hlédnout se z  výšky z  hory Říp a  pomo-
ci kněžně Libuši postavit město veliké se 
spoustou domů a domečků. Odměnou byla 
placka, párek v  rohlíku a  palačinky. Děti si 
jako obvykle po  skončení ofi ciálního pro-
gramu velice rychle našly vlastní zábavu: 
fotbal a  rozličné hry s  míčem, objevování 
tajemných zákoutí v  lese a  kutání do  hlíny 
ve vybagrované jámě nad hřištěm. 

Den dětí

akce

Unést kance není žádná legrace

Dívčí válka probouzí v holčičkách 
netušené schopnosti

Také koberské kostely se 9. června připoji-
ly do  národní akce Noc kostelů. Ve  tři čtvrtě 
na  sedm večer oznámilo začátek vyzvánění 
zvonů z věže kostela sv. Jiljí, po něm následo-
valo přivítání a společná modlitba pod vede-
ním duchovního správce pátera Víta Martina 
Červenky, O. Praem. Návštevníky přivítal i mís-
tostarosta Petr Havránek. Během večera si lidé 
mohli volně procházet kostel, i místa, kam se 
bežně návštěvník chrámu nedostane, včetně 
zákristie nebo třeba kostelní věže.

V  boční kapli byla připravena malá výstav-
ka fotografi í a  cenných kněžských rouch – 
ornátů, které se používají při bohoslužbách. 
Od  21  hodin vystoupil koberský ochotnický 
pěvecký sbor za varhaního doprovodu Antonína 
Jedličky z  Otnic. Své hudební pásmo zakonči-
li členové sboru společnou písní z okna kostelní 
věže, tzv. koberskou hymnou, Domove, domo-
ve. Je příjemné, že Noci kostelů se zúčastnily 
desítky lidí bez ohledu na vyznání. 

Noc kostelů

Setkání se seniory
Kulturní komise plánuje pořádat pro naše 
starší spoluobčany pravidelná setkávání. 
Program bude vždy přizpůsoben požadav-
kům, které mohou být prakticky neomeze-
né: přednášky, promítání, výroba dekorací 
nebo jen tak se sejít a nesedět doma. 


