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Vážení spoluobčané, 
léto uteklo jako voda, a  tak tu máme dal-
ší vydání koberského občasníku. A  co se 
v  kobeřicích událo? Celé léto se pracova-
lo na  stavbě nových chodníků v  kedletech 
a  Benešce. Jsem velice rád, že se tento 
dlouho diskutovaný sen podařilo vypro-
jektovat, stavebně povolit a  dnes i  zrea-
lizovat. Samozřejmě se dalo očekávat, že 
stavba tohoto rozsahu nebude bez omeze-
ní a komplikací. nebylo tomu jinak ani u nás. 
Snažili jsme se vyspravit okolí nově budo-
vaných chodníků i  vycházet vstříc myšlen-
kám a  požadavkům občanů v  sousedství 
této stavby. Bohužel, nejde vyřešit vše a  vy-
jít vstříc všem, ale troufám si říct, že se vždy 
našlo nějaké řešení ku oboustranné spoko-
jenosti. Chtěl bych tímto poděkovat všem 
občanům za toleranci a konstruktivní přístup, 
samozřejmě v první řadě těm, jichž se stavba 
přímo dotýkala. Doufám, že se vám výsledek 
líbí a  hlavně jsem přesvědčen o  tom, že při-
spěje k bezpečnosti chodců v naší obci.

opět jsme měli možnost zažít naše neza-
pomenutelné tradiční krojované hody! Letos 
díky pěti párům stárků, kteří se dokázali 
domluvit, vše natrénovat a  postarat se opět 
o  skvělou zábavu! Je to možná na  kobeřice 
málo, jsme z  minulých let zvyklí na  cca 10 
párů, ale někde nemají ani to. A  když jsem 
viděl spoustu mladých lidí v  krojích, nemám 
o budoucnost této tradice obavy. Poděkování 
samozřejmě také patří dvěma sklepní-
kům a  také všem, kteří přiložili ruku k  dílu 
a  pomohli s  přípravou, organizací, úklidem 
a  prostě vším, co je okolo hodů potřeba. Už 
teď se těším na příští ročník!

Hned po hodech nám začala škola, zaháji-
li jsme školní rok 2022/23 a bylo mi ctí přiví-
tat 9 prvňáčků. Věřím, že se jim ve škole bude 
líbit a  budou mít spousty zážitků. obec má 
dlouhodobě školu na  prvním místě a  snaží 

se vytvářet to nejlepší zázemí. nyní musíme 
navýšit rozpočet školy o 110 tis. kč na pokry-
tí nárustu cen energií. Věřme, že tato částka 
bude finální.

Jelikož stejně jako léto a  prázdniny utek-
lo také volební období 2018-2022 a  tyto 
koberské rozhledy jsou v  něm poslední, 
dovolím si krátké shrnutí. obec je v  dob-
ré kondici a  musím říct, že se stále pracu-
je na jejím rozvoji a stále se něco děje. Co se 
týče ekonomické stránky, splatili jsme 7,5 mil. 
kč za  úvěry na  výstavbu kanalizace, násled-
né opravy komunikací a  také na  rekonstruk-
ci školy. Splatit už zbývá „jen“ 5,5 mil. kč. 
Podařilo se nám také investovat, ať už do zmí-
něných chodníků, veřejného osvětlení, pří-
spěvku na  vybudování dopravního hřiště, 
majetkového vypořádání hasičského hřiš-
tě, výkupu 10 ha orné půdy, opravy obecní-
ho úřadu, pořízení el. úřední desky, výsad-
by zeleně atd. I  přes to všechno spoříme 
na  obecním účtu prostředky do  následují-
cích let. Co se dlouhodobě nedaří a  osobně 
to beru jako nesplněný cíl, to je rekonstruk-
ce Sokolovny. Je na  novém zastupitelstvu, 
jakou cestou se bude ubírat, zda počítat se 
stavbou dle stávající projektové dokumen-
tace, která má sice stavební povolení, ale je 
už několik let stará, nebo se rozhodne pro 
zpracování nového projektu dle stávajících 
norem a  předpisů, samozřejmě za  nemalé 
finanční prostředky. Další otázkou je struktu-
ra financování.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
končícím zastupitelům za  týmovou práci 
a  konstruktivní přístup. Myslím si, že je vel-
mi důležité, aby zastupitelstvo fungova-
lo kompaktně. To samozřejmě neznamená 
vždy shodu názorů a pohledů na věc. Vše je 
však nutné mezi sebou probrat, prodiskuto-
vat a z předložených řešení přijmout to opti-
mální. nicméně, po  schválení v  zastupitel-
stvu je důležité toto rozhodnutí respektovat 

slovo starosty
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z farnosti

z katolické farnosti
o  tom, že v  životě není nic stálého, se přesvědčila 
farnost kobeřická, která je součástí farnosti šaratické, 
když byla k 1. srpnu 2022 provedena výměna kněží. 
otec Petr Pavel Severin o. Praem se vrátil do  své-
ho domovského kláštera v nové říši a na jeho mís-
to přišel jeho spolubratr otec Siard kamil novotný. 
Výměna se farníkům nelíbila, ale co dělat.

Přejeme otci Petrovi, aby si brzy zvykl na  nové 
ovečky a slibujeme, že na něj nezapomeneme. otec 
Siard kamil novotný o. Praem je rodák z Vážan nad 
Litavou, takže i on si na nás musí zvyknout. Možná, 
že má v kobeřicích i nějaké bývalé spolužáky. A my 
si musíme uvědomit, že je nový, že nás nezná a při-
jmout jej nejen jako kněze, ale hlavně jako člověka, 
který nám byl dán jako ten, který hlásá a vysvětluje 
Boží slova a skutky. Vítejte otče!  

Marie Jedličková

V  průběhu léta byly prováděny stavební prá-
ce na  kostele sv. Jiljí. Díky prostředkům získa-
ným z  veřejné finanční sbírky a  dotací od  obce, 
Jihomoravského kraje a nadace čEz byla provede-
na sanace zdiva a s  tím související pokládka dlaž-
by podél obvodových zdí kostela. Do  budouc-
na je v  plánu také celková oprava fasády kostela, 
jejíž cena byla v  říjnu 2021 odhadem vyčíslena 
na 1 900 000 kč. 

a jednat v souladu s ním. A to se dařilo. 
neumím si představit mít v zastupitel-
stvu někoho, kdo se bude jinak chovat 
na  jednání a  jinak mezi lidmi na  ulici. 
Jednotlivec nikdy nic nedokázal a  jen 
s  týmovým přístupem a  vzájemnou 
důvěrou se dají dělat velké věci. Věřím, 
že tomu tak bude v kobeřicích i nadá-
le, ať už bude složení zastupitelstva 
jakékoliv. Samozřejmě chci dále podě-
kovat členům výborů, komisí a  všem, 
kterým není lhostejný život v naší obci 
a  umí přiložit ruku k  dílu. ono jak se 
říká, je vždy jednodušší bořit, než tvo-
řit a to platí i u nás.

závěrem vám chci popřát šťast-
nou ruku u voleb. Ať zvolíte ty nejlepší 
zastupitele pro další čtyřleté období! 

Roman Hanák, starosta

stavební práce 
na kostele sv. Jiljí

Práce bylo jako na kostele…

Hotovo!



Výstavba autobusového zálivu pro zastávku 
Na kopci

Již dlouhá léta se mluvilo o  chodnících v  ulicích 
kedlety a  Beneška. Je třeba přiznat, že právem. 
Vždyť každý, kdo míří do obce nebo na Milešovice 
a  opačným směrem, tudy musí projet. Dopravní 
vytíženost je zde z celé dědiny největší.

Před vlastní realizací bylo nutné překonat 
několik překážek. V  první řadě najít zkuše-
ného projektanta, který v  takto komplikova-
ných místech chodníky navrhne. Po  několika 
nezdarech, kdy oslovený projektant buď odře-
kl, nebo věc komplikoval a  prodražoval (užití 
semaforů!?), se to nakonec podařilo. Při projek-
tování celé akce „kobeřice, chodník u  silnice 
III/4199“ se ale narazilo na další úskalí v podo-
bě stísněných i  svažitých úseků, kde nebylo 
možné vyhovět všem ideálním parametrům 
(šířka, spád…). Výjimky bylo třeba projednat. 
Pak už jen zajistit souhlasy majitelů dotče-
ných pozemků, dopídit se majitele pozemku 
z  nedořešené pozůstalosti a  mohla se podá-
vat žádost na  stavební úřad. Vše se povedlo 
a  dostali jsme stavební povolení. Po  finanční 
rozvaze jsme s ohledem na aktuální možnos-
ti museli realizaci rozdělit do dvou etap. I. eta-
pa: z  kedlet podél silnice III/4199 po  cestičku 
k  rybníčku + dopojení dole v  Benešce podél 
silnice na stávající chodník; II. etapa: od zmíně-
ného chodníčku nahoře, podél silnice III/4199, 
po  jeho vyústění. následně se podařilo pro I. 
etapu vysoutěžit nejvýhodnějšího zhotovite-
le a  stavba mohla začít. Protože vysoutěžená 
cena byla příznivá, bylo rozhodnuto o souběž-
né výstavbě nového, v zemi uloženého rozvo-
du veřejného osvětlení, včetně nových lamp 

a obecního rozhlasu. To se ihned se začalo pro-
jektovat a  povolovat. Ukázalo se, že je třeba 
v  kedletech umístit nový rozvaděč veřejného 
osvětlení u  křížení silnice III/4199 s  polní ces-
tou. Proto bylo rozhodnuto zhotoviteli zakáz-
ku rozšířit o  chodník v  těchto místech, kde 
bude kopáno z důvodu pokládky kabelu veřej-
ného osvětlení a obecního rozhlasu.

na  jaře byla výstavba zahájena předá-
ním staveniště firmě SWIETELSkY stavební, 
s. r. o., která ihned odstartovala stavební prá-
ce. S realizací ovšem přišly komplikace, které 
bylo nutné řešit. z  důvodu mělce uložených 
stávajících sítí při kolizi s  novým chodní-
kem bylo třeba realizovat dvě přeložky ply-
novodu a  jednu poměrně dlouhou přelož-
ku telekomunikačního kabelu. V  místě nově 
budovaných autobusových zálivů se ukáza-
lo neúnosné podloží pláně, které bylo třeba 
vyměnit na úroveň parapláně. To vše zname-
nalo více práce, čímž se konečná cena dosta-
la na 7,07 mil. kč s DPH. Celkem se nyní vybu-
dovalo 442 metrů chodníků a do další etapy 
výstavby bude zbývat 332,8 metrů. Při pří-
ležitosti probíhajících investic v  této lokali-
tě bude dále provedena nová autobusová 
čekárna a svozové stání na tříděný odpad.

rádi bychom tímto poděkovali vám, spo-
luobčanům, za  trpělivost při výstavbě, která 
se neobešla bez hluku, prachu a dalších kom-
plikací spojených s  obslužností i  dopravním 
omezením. Díky novým chodníkům s  osvět-
lením však bude konečně tato část obce více 
bezpečná pro chodce i řidiče. 

KobersKé rozhledy září 20224

chodníky

Nové 
chodníky 
v ulicích Kedlety a beneška

AkCE „koBEřICE, CHoDník U SILnICE III/4199“
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strom republiky 

S  tímto sloganem jsme se setkali v  nedáv-
né době, při příležitosti 100. výročí vzniku 
československé republiky. Již jsou to však 
4 roky, kdy bylo v  rámci Jihomoravského 
kraje vysázeno 100 lip, jako živá vzpomín-
ka na  toto výročí. Bylo tomu tak samozřej-
mě i v  kobeřicích a mladá lípa s evidenčním 
číslem 066 byla za  účasti významných hos-
tů vysazena v  prostoru u  památníku obě-
tem 1. světové války – legionáře u místní fary. 
o  této události koberské rozhledy samozřej-
mě informovaly. Málokdo si však v  této sou-
vislosti vzpomene, že v  parku přes silnici již 
jeden takový strom republiky roste celých 54 
roků. Ano, bylo to na podzim roku 1968, kdy 
byly takové stromy republiky rovněž vysazo-
vány. „Vysazování stromu republiky 1968“ je 
napsáno poněkud dětským písmem na  dru-
hé straně přiložené fotografie. říkalo se 
také strom svobody. Podnětem jejich výsad-
by byla tehdy reakce na  politické událos-
ti tohoto roku. Mladou lípu, jako symbol 

svobody, zde tehdy vysadili žáci základní 
školy v  kobeřicích ve  spolupráci s  tehdejším 
Místním národním výborem. za  vzpomín-
ku možná také stojí, že na  zdejší škole teh-
dy působily p.  Eva zelinková (Frýbortová) 
ze Slavkova u  Brna jako ředitelka a  p.  květa 
kudličková z Brna.

za  těch 54 roků svého růstu se lípa pěkně 
„vytáhla“. kolik roků však ještě uběhne, než 
doroste do  velikosti lip podél chodníku nad 
farou? Do velikosti, která se nám při slovu lípa 
většinou vybaví. Důležité však je, že roste. 
Možná by si zasloužila stejně jako její mlad-
ší „družka“ vhodného označení, aby se o  ní 
zkrátka vědělo. Ústní podání historie se zapo-
míná a někdy i brzy vymizí.

čas běží rychlým tempem, je však třeba se 
někdy i  pozastavit a  rozhlédnout se kolem 
sebe. 

Zdeněk Ondráček

strom 
republiky

Významná lípa v celé své současné kráse 

Výsadba stromu republiky v roce 1968
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fotbal

od  posledního článku v  rozhledech pro-
běhlo v  koberském fotbale několik nema-
lých změn. V  dubnu letošního roku se 
uskutečnila valná hromada, kde byl zvo-
len nový výkonný výbor. někteří členové 
výboru již nepokračují ve  funkcích, a  pro-
to bych jim rád touto cestou ještě jednou 
poděkoval za  mnohaleté úsilí, práci a  čas, 
které do  koberského fotbalu investova-
li. Poděkování patří samozřejmě i  těm bez 
oficiálních funkcí, ale se srdcem bijícím pro 
koberský fotbal.

Před novým výborem se hned na  začátku 
funkčního období objevil nelehký úkol, a  to 
nahradit odcházející hrá-
če a  realizační tým. z  „A“ 
mužstva odešlo pár dob-
rých fotbalistů jako Vojta 
Přerovský, Filip Svoboda, 
Michal Toncr, Mira Havlásek, 
Jindra Beneš a  Marek 
Gettinger. z  realizačního 
týmu potom Jožka Svoboda 
s  Petrem Matyášem. Patří 
jim všem velké díky za  veš-
kerou námahu, čas a  chuť 
do fotbalu, kterou za ty roky 
působnosti nepochybně 
investovali.

Jelikož fotbal a zájem o něj 
obecně upadá, výjimkou ne-
jsou bohužel ani kobeřice. 

nepodařilo se nám kvalitativně a  smutné je, 
že ani početně doplnit odcházející hráče, a tak 
jsme byli nepřímo nuceni odhlásit I.B třídu 
a  přihlásit „A“ mužstvo do  okresního přebo-
ru. Byl to smutný krok pro nás všechny, nicmé-
ně si od toho slibujeme více vyhraných utkání 
a lepší partu do kabiny.

Fotbal obecně upadá, jak jsem již zmí-
nil výše. Vzácnou výjimkou je ale u nás mlá-
dež, kterou se v dnešní době můžeme chlu-
bit široko daleko. Vše je to jen díky našemu 
„fenoménu“ jménem Pavel Hloužek, kte-
rý s  mládeží odvádí velký kus práce. 
Samozřejmě má po  svém boku pár dobro-
volníků, kteří mu s  dětmi pomáhají. Chtěl 
bych mu a  všem okolo tímto vyjádřit velké 

změny 
v koberském 
fotbale 

Tomáš Kuda právě trefuje branku křenovského 
soupeře 

Na post trenéra „A“ mužstva 
nově nastoupil Pavel Kalouda

Víťa Svoboda prozatím vede 
koberskou tabulku střelců



V  minulé sezóně nastupovala k  soutěžním 
utkáním na  koberském hřišti dvě družstva 
mladší přípravky, dvě starší přípravky a jedno 
družstvo mladších žáků. koberské děti tvo-
ří tým společně s dětmi ze Šaratic a v minulé 
sezóně společně odehráli stovku soutěžních 
utkání. Všechny děti mile překvapily, tvr-
dě na sobě celý rok makaly a udělaly obrov-
ský kus práce. Družstvo starší přípravky se 
dokonce dostalo na  turnaj nejlepších týmů 
okresů v Jihomoravském kraji, kde si zahrálo 
proti velkým soupeřům a ukázalo, že i s nimi 
dokáže hrát vyrovnanou hru. Jen těsně jsme 
nepostoupili do  bitvy o  medaile, přilepi-
la se nám smůla na  kopačky a  potvrdilo se, 

jak tenká je hranice mezi úspěchem a  neú-
spěchem. I  přes konečné sedmé místo jsem 
na naše kluky a holky moc pyšný! 

novinkou v  nové sezoně je rozšíření mlá-
dežnických týmů o  družstvo starších žáků, 
kteří již hrají plnohodnotný fotbal 11 na  11 
na  velkém hřišti. Příprava na  sezónu začala 
již tradičním fotbalovým kempem, který pro 
děti pořádáme již čtvrtým rokem. Součástí 
byl výlet do  olomouce, kde jsme navštívili 
prvoligový stadion Sigmy olomouc a  shléd-
li trénink prvoligového mužstva. Poté jsme 
si zde také zatrénovali a  odpoledne jsme 
navštívili olomouckou zoo. Další den nás 
v kobeřicích navštívil Luboš kalouda, vicemis-
tr světa reprezentace čr do 20 let. Ten udělal 
dětem bezvadný trénink, který si všichni užili. 

Srdečně vás zveme na  domácí soutěž-
ní utkání, přijďte podpořit naše nejmladší 
bojovníky!  

Pavel Hloužek

díky a popřát hodně sil a radosti, kterou jim 
práce s dětmi určitě přináší.

kolem samotného fotbalového utká-
ní se pohybuje spoustu dalších dobrovol-
níků, které dnes není lehké zajistit. k  tomu, 
aby vše proběhlo, jak má, jsou zapotřebí lidé 
ke  vstupu, grilu, do  výčepu, pořadatelská 
služba a  čas od  času někdo vyfasuje neval-
ně slavný praporek. Tímto bych Vám všem 
chtěl poděkovat, i když to může brát někdo 
jako samozřejmost, vážíme si toho. Budeme 
nesmírně rádi, když se takových lidí bude 
kolem fotbalu pohybovat více.

Sportovní areál disponuje travnatou plo-
chou a  umělým hřištěm. Slouží široké 

veřejnosti k  rekreačnímu pohybu a  je chlou-
bou naší obce. Snažíme se také o údržbu are-
álu, který nám byl svěřen do  péče. Probíhají 
různé brigády sloužící jak ke zvelebování, tak 
k nutné údržbě. Jak už to tak bývá, dobrovol-
níci jsou pořád ti stejní a určitě bychom oce-
nili početnější účast.

Budeme rádi, když nás přijdete podpo-
řit na  domácí zápasy, které se konají na  hři-
šti u  lesa, kde se hraje vždy první zápas „A“ 
mužstva a  posléze nastupuje naše mužstvo 
„B“. nebudeme se zlobit ani za  podporu při 
venkovních utkáních. 

Miroslav Kočovský
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fotbal

Šest mládežnických 
mužstev v Kobeřicích!

Součástí fotbalového kempu byl trénink 
s vicemistrem světa Lubošem Kaloudou 



Jarní měsíce měl sbor opravdu pestré a nabi-
té. V  dubnu jsme občanům pomohli s  jar-
ními úklidy sběrem železného šrotu a  elek-
troodpadu. Již tradičně jsme také zajistili 
požární dozor při pálení čarodějnic. na začát-
ku května proběhla v  kostele sv. Mikuláše 
v Šaraticích mše za žijící a zemřelé hasiče, kte-
ré jsme se v  úzkém počtu zúčastnili. 8. květ-
na proběhla pietní akce U zlatého jelena, kde 
jsme po  dvouleté pauze připravili občerst-
vení pro příchozí. V květnu také mladí hasiči 
prodávali žluté kytičky pro „Ligu proti rakovi-
ně”, přičemž získali úctyhodných 13 565 kč. 

koncem května jsme uspořádali mimo-
řádnou členskou schůzi. V  uplynulých 
dvou letech bylo v  plánu oslavit 140. výro-
čí založení sboru, což neproběhlo a  my měli 
na  stole 56 různých vyznamenání a  ocenění 

pro naše členy. Proto jsme se rozhodli pro 
tuto formu jejich předání. Všem oceněným 
za  jejich obětavou práci ve  prospěch sboru 
a českého hasičstva děkujeme. 

V červnu naše činnost nepolevila. Pomohli 
jsme s občerstvením při zakončení jízdy trak-
torů a  v  odpoledních hodinách jsme pokra-
čovali s  občerstvením na  dětském dnu. Před 
prázdninami jsme připravili po  čtyři dny 
občerstvení pro návštěvníky letního kina 
na Valech.

Během všech měsíců probíhá údržba 
výstroje a výzbroje, je sečeno hřiště, dětem se 
dle potřeby opravují hadice, přenosné moto-
rové stříkačky apod. Dle potřeby se provádí 
také údržba vozidel, což je v  jejich stáří dost 
náročné, ale chlapi se snaží, co to jde. V říjnu 
loňského roku nám navíc stala nemilá věc. Při 
zásahu v  naší obci v  ulici kedlety, kde došlo 
k enormnímu úniku oleje z nákladního auto-
mobilu, naše cisterna utrpěla vážnější poško-
zení těsnění pod hlavou motoru. nastala 
otázka, co s tím? Cisterna má své roky a patří 
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Činnost sdh 
v jaře a létě

hasiči

V květnu hasiči připravili občerstvení při pietní 
akci U Zlatého jelena 

V červenci koberští hasiči zasahovali mimo jiné 
i u požáru osobního automobilu 



již spíše do muzea než k zásahům. Vyřadit ji, 
nebo opravit? Bohužel, na  nové auto není 
snadné dosáhnout. Tak se naši šikovní chlap-
ci domluvili, že do  toho půjdou a  opraví to. 
nikdo jim moc nevěřil. Ale borci to zvládli, cis-
ternu zprovoznili, a  tím ji uchránili od  kovo-
šrotu. Úsilí a  financí je potřeba dost, děkuje-
me tímto obci za  schválený příspěvek. naše 
našetřené a hlavně vydělané peníze z akcí by 
vše nepokryly.

Přes prázdniny jsme si dali volno a  nyní 
hodláme aktivně pokračovat. na začátku září 
proběhl nábor mladých hasičů ve  věku 3 až 
13 let. Pokud se i v průběhu roku najde někdo 
z  dětí nebo i  dospělých, kdo by chtěl naše 
řady rozšířit, vždy bude vítán.

o naší zásahová jednotce zase příště. Přejeme 
všem čtenářům hezký slunečný podzim. 

Lenka Hanačíková
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Do  dnes již uplynulé sezóny 2021/2022 se 
úspěšně pustilo jen družstvo mladších hasičů 
s pár členy přípravky. Starších bohužel nebyl 
takový počet, aby složili celé družstvo. o  to 
úspěšnější mladší byli, posuďte sami.

S  velkým náskokem jsme získali celkové 
první místo v soutěži „Vyškovský Soptík“, kte-
rá probíhá formou několika soutěží od  dub-
na do června. Děti závodily v požárním útoku 
a štafetě 4 x 60 metrů s překážkami. V měsí-
ci květnu jsme se zúčastnili také pěti závodů 
a  okresního kola „Hry Plamen“. Po  čtvrtém 
místě z  podzimního kola v  závodě požární 
všestrannosti jsme posbírali opět nějaká prv-
ní a  druhá místa v  jednotlivých disciplínách, 
což v konečném výsledku znamenalo krásné 
druhé místo.  

3 závody měli letos také jednotlivci v běhu 
na  60 m. V  kategorii přípravky se jedno-
ho závodu zúčastnil karel Hrbek, který zís-
kal krásné 3. místo. V  mladších dívkách to 
byla velice úspěšná Michaela Mitrusi se dvě-
ma prvními a  jedním třetím místem, dal-
ší úspěšnou byla Eliška kučerová, která se 
pohybovala na hraně třetích a čtvrtých míst. 

Ve výsledkové listině se vysoko pohybovala 
i  Amy Vaculíková, nikola Blažková a  Tereza 
kučerová, dále to byla Anežka karásková 
s  prvním místem mimo vyškovský okres. 
čtyři první zmiňované dívky postoupi-
ly do  krajského kola, kde Michaela Mitrusi 
vybojovala nádherné druhé místo a  úspěš-
ně zabojovala i Amy Vaculíková s konečným 
šestým místem. Tyto dvě dívky nás budou 
díky svému umístění reprezentovat 25. září 
na Mistrovství čr v Benešově. Holkám děku-
jeme a přejeme rychlé nohy bez karambolů 
s  dobře spojenými a  rozvinutými hadicemi. 
Velký dík patří i jejich trenérům za tak úspěš-
nou přípravu. 

V krajském kole běhu na 60 m byly koberské 
dívky velmi úspěšné, v září jedou na MČR!

Úspěchy mladých 
hasičů v sezóně 

hasiči
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hody

Krojovaný víkend
plný tance, zpěvu a dobrého vína

Samotné přípravy na  hody byly letos o  to 
složitější, že se sešlo pouze 5 párů a  k  tomu 
jeden sklepnický. Hlavní pár Simona 
Postránecká a Filip Svoboda měl kolem sebe 
letos hodně omlazenou sestavu, to ovšem 
vůbec neubralo na  kvalitě a  stárci se s  tím 
skvěle vypořádali a zařídili pro všechny účast-
níky skvělý víkend plný tance, zpěvu a dobré-
ho vína. 

Hody začaly v  pátek postavením máje, 
po  kterém se doladily poslední detaily 
a mohlo se jít na to. Páteční zábavu obstarala 
cimbálová muzika Hradisko, kteří nás navští-
vili už potřetí za sebou. Sobotní deštivé ráno 

stárkům na  dobré náladě neubralo, a  tak se 
mohli po obědě vydat na zvaní a dále se pak 
přesunout na  večerní zábavu na  place, kde 
jim k  tanci už tradičně hrála kapela Vonička 
V-Band. Skvělé počasí se odrazilo i  na  účas-
ti, kdy se na  parketu bavilo přes 400 lidí. Ti 
mohli vidět slavnostní předávání práva sta-
rosty obce a dále pak například půlnoční pře-
kvapení, které stárci každoročně pilně tré-
nují. V neděli ráno se stárci vydali do kostela 

PoSLEDní SrPnoVý VíkEnD, TEDY 
26.–28. SrPnA, SE V nAŠí oBCI oPěT 
konALY TrADIční kroJoVAné HoDY, 
kTEré SE I DíkY PěknéMU PočASí 
STárkůM VYDAřILY. 



na  mši, po  které následoval ze začátku deš-
tivý, poté už ale slunečný průvod s  hojnou 
účastí veřejnosti, za což všem moc děkujeme. 
Celým nedělním dnem nás provázela skvěle 
hrající dechová hudba Šardičanka. Po  nároč-
ném víkendu následovala ještě večerní zába-
va s  více než 200 účastníky, kterou ukončilo 
předání práva zpět panu starostovi a kreativ-
ně vymyšlené vynášení stárků. 

Chtěl bych poděkovat všem stárkům, kte-
ří se na letošních hodech podíleli a dále bych 
také rád poděkoval všem zúčastněným a těm, 
kteří nám po celý víkend pomáhali a bez kte-
rých by to taky nešlo. Tak zase za rok, ahoj! 

Filip Svoboda
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hody
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V  červenci u  nás proběhl ročník malého, 
zato obsazením zcela honosného festiva-
lu rockové a metalové hudby. Příští ročník 
je již připravován! 

aktuálně

Indiánská stezka

Při příležitosti oslav dne dětí přichystala kul-
turní komise ve  spolupráci s  hasiči dobro-
družnou stezku. Děti se tak vydaly po  sto-
pách náčelníka Apačů a  cestou plnily 
množství zábavných úkolů. 

Jízda traktorů 
Později, ale přece! květnová jízda trak-
torů letos proběhla až v  červnu, to však 
nic nezměnilo na  kvalitě celé akce. 
kobeřicemi slavnostně projely více než 
dvě desítky traktorů. 

Na co se můžeme těšit?

 drakiáda 2. října 2022 

 soutěž ve vaření gulášů 8. října 2022  

 hubertova jízda 15. října 2022 

 Kácení máje – datum bude upřesněno

  lampionový průvod – datum bude 
upřesněno 


