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léto uteklo jako voda a je zde čas pro vydá-
ní dalšího čísla Koberských rozhledů. Zatím 
vždy jsem začínal zmínkou o  kanalizaci 
a  nebude tomu tentokrát jinak. Čistírna je 
již ve zkušebním provozu a zatím vše běží 
bez problémů. Vás chci pochválit za to, jak 

Vážení spoluobčané,

Počáteční zdánlivá nevýhoda jen šesti 
krojovaných párů a rozkopaných cest se 
nakonec proměnila v přínosný a motivu-
jící základ pro skvěle organizovaný pěk-
ný víkend.

 pokračování na straně 4.
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zodpovědně jste k  připojování na  novou ka-
nalizaci přistoupili. Již je napojena více jak po-
lovina obce, což je skvělý výsledek! Zároveň 
ovšem upozorňuji, že při deštích se zvýšil ná-
tok do čistírny, který způsobil značné problé-
my a při dalších deštích může docházet k vy-
plavení náplně čisticí bakteriální kultury, jejíž 
obnova jde do desítek tisíc korun. Proto bude 
probíhat kontrola a  v  případě napojení deš-
ťové vody do nové splaškové kanalizace hro-
zí pokuta a odpojení. Věřím, že ve většině pří-
padů bude vše v pořádku. 

V  ulici Vrchní byly zahájeny práce na  re-
konstrukci dešťové kanalizace a  E-on zde 
dokončuje přeložení rozvodů do  země. 
Bohužel se z  časových důvodů nezvlád-
ne opravit vozovka v  letošním roce, ale až 
na  jaře. Poté plánujeme zadání zpracování 
projektu na zeleň v této ulici, aby měla uce-
lený tvar a vrátily se sem stromky, které mu-
sely být při výstavbě kanalizace odstraně-
ny. Na  opravu zhroucené dešťové kanaliza-
ce v ulici Dolní nebudou bohužel letos pení-
ze. V ulici Vinohrady byla dokončena oprava 
komunikace, dalo by se říci spíše vybudová-
ní nové, protože tady se povrch za komuni-
kaci nedal považovat. Lidé z této lokality při-
stupovali ke zmíněné investici s povděkem, 
nicméně se zde našli i  tací, kteří se snažili 
stavbu nabourávat. O  koho se jedná, bude 
všem patrné na  první pohled při průcho-
du ulicí. Na Kopci probíhá oprava chodníků 
a zkrášleno bylo i okolí „placu“, kde probíhají 

tradiční hody. Již je hotová také školní za-
hrada s  dětským hřištěm v  přírodním sty-
lu. Bohužel nebylo možné dodržet termín 1. 
září, ale i tak si děti na hřišti při pěkném pod-
zimu ještě vyhrají. Co se ovšem stíhalo, je 
výstavba parkoviště u  školy. Již od  začátku 
školního roku je na první pohled vidět lepší 
stav při parkování aut a hlavně vyšší bezpeč-
nost pro děti.

K  projektové dokumentaci na  rozšíře-
ní mateřské školky se již vyřizují potřeb-
ná povolení. Toto téma bylo také předmě-
tem jednání při návštěvě premiéra Sobotky 
a  ministryně školství Valachové. Snad se 
výsledky dostaví již brzy v podobě schvále-
né dotace! 

Skutečně velikou radost mi udělaly letoš-
ní hody. Po  pár deštivých a  studených le-
tech nám přálo počasí, takže sobotní i ne-
dělní zábavy se konaly venku. Přišlo hod-
ně lidí, všichni se výborně bavili do  pozd-
ních hodin. Ještě jednou děkuji všem stár-
kům, zejména pak hlavnímu páru Monice 
Sedlákové a  Mirkovi Kočovskému za  dob-
rou spolupráci s  obcí při přípravě. Vyšel 
také výběr kapel, hlavně sobotní Vonička 
V-Band zde zanechala velmi pozitivní 
ohlas. Chci také poděkovat vám všem, kte-
ří jste na  hody přišli a  podporujete tradič-
ní kulturu v  obci. Další plánovaná akce je 
10. října v Sokolovně posezení s burčákem 
a cimbálovou muzikou Hudci z Kyjova.

Jménem zastupitelstva zvu také všech-
ny občany na  naše veřejná jednání. Jejich 
termíny jsou vždy předem vyvěšeny na ná-
stěnce naproti Obecnímu úřadu a na webu 
obce a  je to nejlepší místo (lepší než 
Facebook), kde může kdokoliv vyjádřit svůj 
názor, dát podnět na možné investice nebo 
rozvoj. Nehledě na to, že se dozví i o práci 
zastupitelstva, plánovaných projektech, fi -
nanční situaci obce a mnoho a dalšího.
Přeji krásný podzim 

Roman Hanák, starosta

školaslovo starosty

 pokračování z titulní strany Změny jsou 
vždycky k lepšímu
Kromě prvňáků jsou v naší škole i další no-
váčci. Do družiny jako asistentka při vyučo-
vání přišla paní učitelka Mgr.  Lucie Suchá 
a funkci vedoucí stravování převzala od září 
paní Dana Kachlířová. Přes léto se škola vy-
lepšila i o nové parkoviště a krásně renovo-
vaný dvorek. 

Mateřská 
škola
Nejmenším žáčkům se budou věnovat 
Mgr.  Markéta Matyášová a  Hana Štipáková. 
V  rámci školního vzdělávacího programu 
„Jen si děti všimněte, co je krásy na  světě“ 
se chtějí zaměřit na  individuální přístup pe-
dagogů a  podporovat tak jedinečný vývoj 
dítěte. Novinek je hodně. Jednou týdně si 

děti s nadšením chystají samy svačinku, pit-
ný režim si obstarávají také samy. Vyzkouší si 
i práci na  interaktivní tabuli a každý čtvrtek 
přijde zahrát na kytaru Jirka „Bobr” Hromek. 
Chystá se také barevný týden, kdy nejen ob-
lečení, ale i výukové aktivity a dokonce i  jí-
delníček budou v  jedné barvě. Spolu se zá-
kladní školou se i MŠ zapojí do Recyklohraní, 
které zahrnuje hravé třídění odpadu s  vý-
tvarnými úkoly. Kvůli nárůstu špatné výslov-
nosti dětí je zavedena pravidelná logope-
dická péče spolu s rozvojem grafomotoriky, 
slovní zásoby a gymnastiky mluvidel. 

Prvňáci Ríša, Cyril, Eliška a Julie, 
druháci, rodiče a ostatní

Vilémek při rozvíjení 
grafomotorických schopností

Maruška s Terezkou zvítězily nad pomazánkou

Jirka „Bobr” Hromek a jeho nadšení posluchači
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tradiční srpnové hody

Při přijemném a jen urputnými vosami pře-
rušovaném hovoru na dvoře hospody s hlav-
ním párem stárků, Monikou Sedlákovou 
a  Mirkem Kočovským, se ukázalo, že hody 
nejsou samozřejmost, která se vyskytne kaž-
dým rokem v srpnu sama do sebe. Obzvlášť 
letos, kdy ještě během prázdnin nebylo roz-
hodnuto, kdo všechno v  neděli obleče kroj, 
bylo zřejmé, že stárky čeká víc práce a celý ví-
kend bude velmi náročný. „Je potřeba na udr-
žení tradice pracovat. Ve  chvíli, kdy se pře-
ruší, se hrozně těžko další rok zase naváže. 
A  Kobeřice bez hodů určitě nikdo nechce,” 
říká unavený, ale spokojený Mirek. 

Hody začínají několik měsíců předem, kdy 
je třeba domluvit hudbu, bez níž se nelze 
obejít. Letos všechny nadchla nová sobotní 
kapela Vonička, která hrála výborně, ochot-
ně a dlouho. Před prázdninami je také nutné 
se dohodnout na složení stárkovských párů 
a  začít nacvičovat program. Někteří mlad-
ší stárci se musí naučit tančit úplně od  za-
čátku. S  blížícím se hodovým víkendem 

Tradiční srpnové hody 
 pokračování z titulní strany

tradiční srpnové hody

povinností přibývá: víno, výzdoba, kroje, 
vůz, mája, kameraman, rozmarýny, rozvoz 
plakátů a spousta dalších drobností, které je 
potřeba zařídit nebo koupit. „Všichni se sna-
žili, nikdo se nefl ákal,” pochválili své kama-
rády Monika s Mirkem. Bohužel nevyšel pů-
vodní plán, aby funkci máje plnil starý smrk 
od  obecního úřadu. Strom byl už ve  špat-
ném stavu a prakticky nepoužitelný. 

„My hodnotíme hody jako parádní, ni-
kdy jsme si to neužili jako letos. Atmosféra, 

pomoc starších při nedělním zvaní a průvo-
du, spolupráce s  obcí byly daleko před na-
ším očekáváním,” shoduje se hlavní pár a do-
dává: „Ano, bylo to hodně práce zvládnout 
všechno jen v šesti párech, v neděli praktic-
ky nebylo možné si chvíli sednout a odpoči-
nout, ale stálo to za to.”  

Polibek před nedělní mší v kostele sv. Jiljí

Hlavní pár se sklepníky Zuzanou Lebedovou 
a Tomášem Cenkem

Ještě kousek Také starostovy je třeba řádně provést v kole

Poslední zkouška

Jedeme!
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sokol

Sportovní cíl našeho mužstva A, dlouho-
době působit v nejvyšší okresní soutěži, se 
nám daří naplňovat. Tým vedený Josefem 
Svobodou a Petrem Matyášem se v posled-
ních dvou sezonách umístil na pěkném tře-
tím a pátém místě. Vysoko nastavenou lať-
ku bychom rádi udrželi i v začínajícím roč-
níku 2015/2016.

Rezervní tým „jedině Béčko“ obsadil 
loni a  předloni skvělé třetí a  sedmé mís-
to. Hlavním úkolem trenéra Miroslava 
Kočovského je udržovat hráče A týmu, kte-
ří se nevejdou do  základní sestavy, v  opti-
mální sportovní formě. K  tomu je zapotře-
bí, aby neztráceli herní praxi. Na kontinuitě 
obou týmů musíme ještě hodně pracovat. 
Zvláště někteří hráči by se měli nad sebou 
hluboce zamyslet a přehodnotit svá ega. 

Radost nám dělá naše mládežnická aka-
demie. Přípravka srdnatě bojuje na  ma-
lém hřišti 2x20minut v rozestavení 4+1 pod 

taktovkou Pavla Fischera a  Jiřího „Bobra“ 
Hromka. Mladší žáky trénuje Vítek Pokorný 
a  Karel Hrabovský. Svá mistrovská utkání 
hrají na polovině hřiště 2x30miniut v roze-
stavení 7+1.

Družstvo starších žáků, okresních mis-
trů, doznalo jen minimum změn. Trenérům 
Viktorovi Svobodovi a  Petru Matyášovi se 
jej podařilo vhodně doplnit, aby se obhajo-
ba titulu zdařila. Doufáme, že našim kano-
nýrům Filipu Svobodovi (37 branek) a Vítku 
Svobodovi (34 branek) hostujícím v MS Brno 
nezvlhne střelecký prach. Do  věkové ka-
tegorie již nepatří Nikola Krahula a  Roman 
Rychtecký, proto hostují v  dorosteneckém 
týmu Rousínova v  krajské soutěži a  budou 
nastupovat i za naše mužské týmy.

V tomto roce jsme bohužel utrpěli obrov-
skou ztrátu. Poslední sezónu v našem dresu 
dobojoval pan Zdenek Ondráček st. Těžko 
si budeme zvykat na  to, že již není mezi 
námi. Čest jeho památce jsme vzdali přímo 
na hřišti minutou ticha.

Za  výbor TJ Sokol Kobeřice všechny zvu 
na  mistrovská klání všech týmů. Přijďte se 
občerstvit a  strávit příjemné chvíle v  krás-
ném sportovním areálu U  lesa. Těšíme se 
a zase někdy „Sportu zdar!“ 

Martin Urban

hasiči

Oslava
11. července proběhly oslavy 135. výro-
čí založení sboru dobrovolných hasičů 
v Kobeřicích u Brna. Hlavní částí oslav byla 
slavnostní schůze, kde byli vyznamená-
ni zasloužilí členové. Také zde vystoupilo 
mnoho významných hostů z  ústředí, kra-
je, okres a spřátelených sborů. Všichni sbo-
ru gratulovali k významnému výročí, děko-
vali za  dosavadní práci a  především přáli 
do dalších let hodně úspěchů ve všech ob-
lastech činnosti sboru.

Po slavnostním obědě se šlo průvodem 
na  hasičské hřiště, kde byla již nachysta-
ná ukázka techniky, o  kterou se náš sbor 
stará. První částí programu bylo divadelní 
představení mladých hasičů, následované 
ukázkou koňské stříkačky.

Poslední prázdninové dny prožili mladí 
hasiči prožít na  soustředění, které pro ně 
přichystali vedoucí na  hasičském hřiš-
ti. Od  čtvrtka do soboty spaly děti ve sta-
nech, na  hřišti jedly, sportovaly a  hrály 
různé hry. Každý den pro ně byl nachystán 
zábavný večerní program: kino, diskotéka, 
táborák se špekáčky a zpíváním s kytarou.

V  sobotu se posnídalo, sklidily stany 
a děti se rozešly vstříc novému soutěžnímu 
ročníku, na  který jsou díky těmto dnům 
dobře připravené. Aleš Krahula

Potom si útok vyzkoušely nejmenší děti, 
pak aktuální družstvo žen, mužů a  výběr 
z maminek a tatínků. Sbor z Uhřic si připravil 
několik ukázek se starou i novou technikou. 

Tečkou za  sportovním odpolednem byl 
běh na 60 metrů s překážkami dětí i našeho 
nejlepšího závodníka Martina Kamenského. 
Během ukázek nechybělo dobré občerstve-
ní, moderování a  hudba, která nám dělala 
pohodu až do ranních hodin. 

Aleš Krahula

Dobrodružství 
pro děti

V uplynulé sezoně 
byli koberští 
Sokoli úspěšní

Oslavy 135. výročí ozdobily všechny naše dámy

Účastníci prázdninového soustředění

Červencový požár pole 
za Kobeřicemi

Mistrovský tým z loňské sezóny
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rozhovorněmecký voják

Červnový nález ostatků německého vo-
jáka vzbudil velkou pozornost, navíc nad 
okolnostmi jeho smrti stále visí otazník. 
Mezi místními obyvateli se traduje, že si vo-
ják musel hrob vykopat sám a  poté byl za-
střelen. Všeobecný názor obyvatel potvr-
dil i pamětník tehdejších událostí pan Karel 
Kreutzer. Pan Kreutzer nám popsal vývoj 
tehdejších událostí: „U  kovárny jsme tehdy 
se sousedem spatřili houf lidí, jak stojí kolem 
německého vojáka. Lidé se dohadovali mezi 
sebou, jak s vojákem naložit. Mezi přihlížejí-
cími byl i jeden Rus, který vojákovi nařídil, ať 
si klekne a poté ho zastřelil,“ řekl Kreutzer. 

Sled událostí tak, jak nám je popsal pan 
Kreutzer, se částečně shoduje i  s  informa-
cemi, které nám poskytl antropolog Jiří 
Kala. Jednalo se o  vojína německé armá-
dy, zajatce, který byl 26. dubna 1945 zastře-
len. Důvodem tohoto činu bylo údajně to, 
že nechtěl dovolit hasit hořící stodolu. Jestli 
ho zastřelil zmiňovaný Rus, nebo zda to 
bylo na žádost někoho z místních občanů, 
nelze potvrdit, ani vyvrátit. Faktem zůstá-
vá, že příčinou smrti německého vojáka byl 
průstřel lebky, konkrétně pak vstřel v  týle. 
Tento způsob popravy byl typický jak pro 
vojáky z  řad německé, tak i  ruské armády, 
nicméně to nelze považovat za usvědčující 
skutečnost. 

Vzhledem k  tomu, že u  vojáka byla na-
lezena celá řada osobních věcí (boty včet-
ně ponožek, knofl íky z  uniformy, čepice, 

dýmka, tabatěrka a  peněženka s  drobný-
mi mincem), loupež příčinou smrti nebyla. 
Zajímavý byl také nález jedné poloviny vo-
jákovy identifi kační známky. Je tedy otázka, 
kam se poděla druhá polovina a proč došlo 
k  jejímu odlomení. Zda ji odlomili ostatní 
vojáci, nebo je stále ještě někde ukryta pod 
zemí, se nedá s  jistotou potvrdit. Kromě 
těchto věcí byl nalezen i ruční granát M39. 
Podle slov archeoložky Blanky Mikulkové 
byl funkční, proto bylo místo nálezu dočas-
ně uzavřeno až do příjezdu specialisty, kte-
rý střelivo odvezl k odborné likvidaci. 

Z policejního hlášení ministerstva národ-
ní obrany z roku 1948 vyplývá, že se nemu-
sí jednat o nález poslední. Uvádí ještě deset 
padlých německých vojáků a  zdaleka ne-
musí jít o  konečný počet. Někteří občané 
totiž padlé vojáky sami pohřbívali, a  to jak 
z hygienických důvodů, tak někteří bohužel 
i z důvodu osobního obohacení. Vzhledem 
k  rozsáhlým stavebním pracím v  regio-
nu lze očekávat, že bude k  podobným ná-
lezům docházet častěji. Navíc ostatky pad-
lých vojáků byly nalezeny i  v  okolních ob-
cích na Vyškovsku. Přímo ve Vyškově na sta-
veništi byly 18. srpna nalezeny lidské ostat-
ky. Bagrista při práci zahlédl v nabrané hlí-
ně kosti. Přivolaná archeoložka Blanka 
Mikulková následně potvrdila, že se oprav-
du jedná o hrob nacistického vojáka z dru-
hé světové války. 

Martina Pinkasová

Ostatky 
německého 
vojáka 
ve výkopu kanalizace

Kostel sv. Jiljí 
má krásnou 
atmosféru

Jaké cesty zavedly člena řádu premon-
strátů do naší farnosti?

V  dnešní době bývá kněz ve  farnos-
ti na  určitý čas, je to součást přirozeného 
vývoje. Před příchodem sem jsem působil 
ve Věteřově a Želeticích u Kyjova, v Lysicích 
na  Blanensku. Teď se naskytla příležitost 
navázat po 216 letech na tradici, kdy tento 
úřad býval svěřen někomu z  našeho řádu. 
Od střední školy jsem měl jasno, že chci být 
knězem. Měl jsem štěstí, že můžu dělat, co 
jsem vždycky chtěl, i když první rok pasto-
race na  farnosti mimo klášter byl náročný. 
Jednou za měsíc se do kláštera vracím. 

Popíšete nám své první dojmy z  tří no-
vých farností?

Práce je tady poměrně hodně, ale pro 
kněze platí, že jí má především tolik, kolik 
se sám rozhodne mít. Máme určité množ-
ství povinností, které musíme splnit, na-
příklad vedení matrik, katecheze nebo růz-
ná hlášení. Ale minimálně třetinu agendy 
si můžu naplánovat sám. Můj předchůdce, 
otec Marek byl akční, stíhal toho opravdu 

hodně. Hodně pracoval s  mládeží, což 
bych chtěl zachovat, nicméně to považu-
ji jen za část aktivit kněze. Mládí je naděje, 
je hezké být mezi mladými lidmi a  dětmi. 
Podle mě je ale potřeba se věnovat i  star-
ším generacím.

Přijel jste s nějakými konkrétními plány?
Těžká otázka. Kněz má vždycky plán 

duchovní činnosti, ale je potřeba jej 

OD SRPNA PŮSOBÍ V KOBERSKÉ ŘÍMSKOKATOLICKÉ 
FARNOSTI NOVÝ KNĚZ, ČLEN ŘÁDU PREMONSTRÁTŮ, 
OTEC VÍT MARTIN ČERVENKA. NA MILÉHO 
A OTEVŘENÉHO MLADÉHO MUŽE UDĚLAL 
VELKÝ DOJEM KOBERSKÝ KOSTEL, LIDI POZNÁVÁ 
POSTUPNĚ. PLÁNUJE OBNOVIT ZANIKLÉ TRADICE 
I POKRAČOVAT V PRÁCI SVÉHO PŘEDCHŮDCE.

Pan farář při uvítací řeči 
v našem kostele

P. Vít Martin Červenka 
O.Praem.
Pochází z  Frýdky-Místku z  havířské 
rodiny, má sestru a  malou neteř 
Anetku, která chodí do  třetí třídy. 
Do kláštera premonstrátů v Nové Říši 
vstoupil v  roce 1996 jako velmi mla-
dý, později studoval v  Praze, v  roce 
2003 byl vysvěcen na kněze. Poté ně-
kolik let zastával funkci převora kláš-
tera, podílel se na  náročné rekon-
strukci a  opravách. Nyní má v  péči 
farnosti Šaratice, Vážany a Kobeřice.

Zbytky osobních věcí nalezeného vojáka
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Martina Pinkasová

Ostatky 
německého 
vojáka 
ve výkopu kanalizace

Kostel sv. Jiljí 
má krásnou 
atmosféru
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OD SRPNA PŮSOBÍ V KOBERSKÉ ŘÍMSKOKATOLICKÉ 
FARNOSTI NOVÝ KNĚZ, ČLEN ŘÁDU PREMONSTRÁTŮ, 
OTEC VÍT MARTIN ČERVENKA. NA MILÉHO 
A OTEVŘENÉHO MLADÉHO MUŽE UDĚLAL 
VELKÝ DOJEM KOBERSKÝ KOSTEL, LIDI POZNÁVÁ 
POSTUPNĚ. PLÁNUJE OBNOVIT ZANIKLÉ TRADICE 
I POKRAČOVAT V PRÁCI SVÉHO PŘEDCHŮDCE.

Pan farář při uvítací řeči 
v našem kostele

P. Vít Martin Červenka 
O.Praem.
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kolik let zastával funkci převora kláš-
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farnosti Šaratice, Vážany a Kobeřice.

Zbytky osobních věcí nalezeného vojáka
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přizpůsobit místu a zvyklostem. Každá far-
nost je jiná a chci, aby lidé byli spokojení. 
Rád bych měl více času na návštěvy nebo 
organizoval více zájezdů nebo poutí pro 
všechny tři farnosti. Na  květen příštího 
roku mám naplánován výlet na nějaké za-
jímavé poutní místo.

Co se vám zatím nejvíc líbí v Kobeřicích?
Na  první pohled mě oslovil liturgický 

prostor kostela, jeho starobylost a  jedno-
duchost, má krásnou atmosféru. Poslední 
úpravy byly povedené, architektonicky 
cenné. Kostel sv. Jiljí je jeden z nejstarších 
v  našem regionu a  samotné místo, kde 
stojí, je  úchvatné. Pokračujeme na  opra-
vě střechy a doufám, že seženeme peníze 
na další rekonstrukci. Chci také obnovit mi-
sijní kříž, který stával vedle kostela. Plánuji 
uspořádat tři dny katecheze, duchovní ob-
novy a rozhovorů s  lidmi, jejichž vyvrcho-
lením by pak bylo vztyčení kříže s letopoč-
tem. Kříž vnímám jako symbol duchovní 
obnovy a apoštolské práce.

Jaký bude duchovní život do Vánoc?
Hlavním bodem jsou samozřejmě 

Dušičky. V neděli na Všechny Svaté po mši 
chci vést dušičkovou pobožnost přímo 
na hřbitově i s vykropením hrobů. Pomod-
líme se společně a přimluvíme za duše ze-
mřelých, pak se lidé rozejdou vzpomínat 
nebo se modlit na  své hroby. Začátkem 
prosince chci vykonat návštěvy nemoc-
ných, kteří budou mít zájem, a  spojit je 
s donáškou svatého přijímání, pohovorem 
nebo zpovědí. Nemyslím, že v  Kobeřicích 
bude takových lidí hodně, ale považuji to 
za  hezkou a  užitečnou tradici, kterou je 
dobré dodržovat.  

Obecní knihovna v  Kobeřicích chystá pro 
své čtenáře na podzim řadu novinek. Svou 
pozornost zaměřujeme především na  na-
še nejmenší, kteří se s  písmenky a  slovy 
teprve seznamují. A  právě pro ně bude 
v prostorách knihovny probíhat  vyprávění 

a čtení pohádek. Přijďte si se svými  dětmi 
poslechnout pohádky o  Křemílkovi a  Vo-
chomůrkovi, Beránkovi a ovečce, Malé ča-
rodějnici a  další. Vyprávění a  čtení pohá-
dek bude probíhat každou středu v  době 
od 16:00 do 16:30 hodin. Další novinkou je 
zavedení online vyhledávacího knižního 
systému, který zvýší komfort našim věr-
ným čtenářům při rezervaci oblíbených ti-
tulů. Čtenáři ho budou moci začít použí-
vat během podzimu, termín ještě upřesní-
me.  Knihovna je otevřena každou středu, 
v době od 15:30 do 17:30 hodin.  

Na vaši návštěvu se těší 
Martina Pinkasová.
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Podzimní novinky 
obecní knihovny 
v Kobeřicích

Na dvoře
V  sobotu 26. září přijel do  Kobeřic před-
seda vlády Bohuslav Sobotka. Přivítali 
jej starosta Roman Hanák, místostaros-
ta Petr Havránek a  místopředseda sená-
tu Ivo Bárek. Starosta premiérovi předsta-
vil plány na rekonstrukci Sokolovny a roz-
šíření školy, řeč byla i o výstavbě kanaliza-
ce. Po občerstvení ve  školní jídelně se za-
stupiteli a  paní ředitelkou došlo k  hlavní-
mu bodu programu: slavnostnímu ote-
vření nového přírodního dětského hřiště. 
Premiér Sobotka a  senátor Bárek sice ani 
skluzavky, ani houpačky nevyužili, ale slí-
bili pomoci s  fi nancováním rekonstrukce 
školy. Děti si ihned po otevření brány hřiš-
tě zabraly pro sebe a odlákalo je až večer-
ní opékání špekáčků. Starosta Hanák velmi 
děkuje kulturní komisi a  zaměstnancům 
školy za bezvadnou organizaci.

Autorkou hřiště je Ing.  Petra Pokludová 
z  Mouřínova, realizaci uskutečnila fi rma 
Ing. Evy Hegerové z Jihlavy.  Starosta, místostarosta a místopředseda 

Senátu vítají premiéra

Pásku slavnostně a profesionálně stříhají premiér, 
starosta, ředitelka a místopředseda Senátu

Herní prvky odolaly prvnímu náporu spolehlivě První zkušební zažehnutí ohně
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plánované akce

Plánované akce
sobota 10. října
Burčákový pochod slováckými vinohrady 
a večerní posezení u cimbálu v Sokolovně. 

sobota 17. října
Hubertova jízda, na kterou se sjedou 
koňáci z celého okolí.

sobota 31.října
Kácení máje 

pátek 6. listopadu
Uspávání broučků aneb lampiónový 
průvod.

sobota 5. prosince 
Jako vždycky bude chodit Mikuláš. 
Pozvěte si ho domů, ale nestraště děti 
zbytečně a moc!

Letní kino
Několikadenní návštěva Kinematografu 
bratří Čadíků v Kobeřicích byla nejen zábav-
ná, ale i přínosná. Celkem se vybralo 11 000 
korun, které dostane Konto Bariéry. Hlas ko-
berského lidu volá po opakování! 

Texty jsou redakčně upravovány.
Vydává obec Kobeřice u Brna, Dolní 54, 684 01, 
e-mail: koberske.rozhledy@seznam.cz
Redakce: Mgr. Almíra Pitronová, Martina Pinkasová
Autoři fotografi í: Lenka Javůrková, Monika 
Krahulová, Roman Janský, Petr Havránek, Kamila 
Karásková, Vítězslav Horký
MKČR E13059

Vzpomínkový 
večer
V červenci uspořádala Kulturní komise další 
vzpomínkové setkání nad starými fotkami. 
Na hřišti bylo napřed vedro, pak zase bouř-
ka, ale náladu si nikdo pokazit nenechal. 

Znáte tyto urostlé hezké mladé muže?

Drakiáda
V  neděli 20. září jsme vypustili draky. 
Většinu z  nich hodně daleko a  hodně vy-
soko, někomu moc nelítali, jiní potřebovali 
lepicí pásku na drobné úpravy, občas bylo 
nutné rozmotávat provázky, ale zábava to 
byla veliká. Odměna byla sladká a dokonce 
dvojnásobná pro největší vytrvalce. 

Horňákovi přemlouvají draka k letu


