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slovo starosty

jak už bývá v  posledních letech zvykem, 
z  teplého počasí je rázem studený podzim 
plný chmurých dnů. Nicméně sem tam ještě 
zasvítí sluníčko a to je potřeba si užívat plný-
mi doušky. Co se u nás událo? Bylo toho opět 
dost a já to zkusím krátce shrnout.

Díky krásnému počasí bylo na tradičních ho-
dech návštěvníků nad očekávání. Samozřejmě 
k tomu, abychom se dobře bavili přispěla par-
ta stárků, pod vedením hlavního páru v podání 
Romana Jiráčka a Zuzky Lebedové, která i letos 
byla výborná! Jsem moc rád, jak se u nás hody 
drží. Z  okolních obcí slyším, že nejsou stárci, 
nechodí lidé nebo stárci neorganizují neděl-
ní večerní zábavu. To nás zatím v  Kobeřicích 
netrápí a musíme za to být rádi. Už teď se urči-
tě všichni těšíme na  příští rok. Já rozhodně 
ano! Opět se činila naše aktivní kulturní komi-
se, i když například na Drakiádu se nepodařilo 
obstarat silnější vítr. Posezení u cimbálu z bur-
čákem si opět udrželo výborný standard až 
do pozdních ranních hodin a kácení máje pro-
běhlo velice podobně. A  to společenský život 
v Kobeřicích rozhodně ještě nekončí.

Do  konce tohoto roku chceme zrealizovat 
opravu chodníků, v  prvním případě takzva-
né „zkratky“ v  ulici Kedlety a  Na  kopci před 
Husovým sborem. Schválili jsme také zadá-
ní architektonické studie na  prostranství 
před obecním úřadem. Jak už jsem se zmínil 
v minulém čísle, do školní kuchyně bylo inves-
továno takřka 250 tisíc Kč. Byl pořízen nový 
sporák, varný kotel a také myčka, což je oprav-
du veliký přínos pro paní kuchařky, protože 
doteď se myly veškeré nádobí ručně. Věřím, 
že tito pomocníci noví usnadní provoz škol-
ní kuchyně a  ulehčí práci v  ní. Zatím se stále 
nepodařilo najít nájemníka pro místní kavárnu 
a  na  dalším zastupitelstvu se budeme muset 
zabývat, jak s tímto prostorem naložit. Drobné 

turbulence opět zažila naše knihovna, kdy 
po  krátké době musela z  kvůli náročné práci 
skončit Helena Nováková. Naštěstí se přihlásila 
paní Zdeňka Svobodová a věřím, že s ní bude 
knihovna na  nějaký čas stabilizovaná. Co nás 
tročku potrápilo, byl průjezd nákladních aut 
s hlínou přes naší obec polní cestou na Vážany 

nad Litavou. Na  příjezdu od  Vážan probíha-
jí práce na  opravě propustku, tudíž je cesta 
neprůjezdná, od Nížkovice je zákazová značka 
a betonové skruže, které omezují průjezd pou-
ze osobních automobilů. Takže „zbyla“ pou-
ze cesta přes Kobeřice, kde zákazová značka 
najednou zmizela a  vesele se jezdilo. Naštěstí 
se nám podařilo v  rychlém čase zajistit znač-
ku novou, přivezli jsme po  vzoru z  Nížkovic 
betonové skruže a za spolupráce s Policií ČR se 
podařilo průjezd nákladních aut zamezit. Snad 
natrvalo. V polovině září proběhlo také svěcení 
Misijního kříže u kostela Sv. Jiljí.

Chtěl bych také poděkovat všem, kdo při-
šli k  volbám. Volební účast v  Kobeřicích byla 
vyšší než celostátní průměr. Budu se na  vás 
těšit při tradičním Mikuláši, lampiónovém prů-
vodu a  rozsvícení Vánočního stromku. Těšte 
se na  blížící se Vánoce, užívejte si adventu 
a nestresujte se s nákupem vánočních dárků! 

Roman Hanák, starosta

Vážení spoluobčané,

Starosta je pořád v jednom kole
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KOBERSKÁ VOLEBNÍ ÚČAST 
ANI VOLEBNÍ VÝSLEDKY NEKOPÍRUJÍ 
TY NÁRODNÍ.

Výsledky hlasování v říjnových volbách 
v naší obci se od celostátních značně liší, 
Kobeřice by se rozhodně nemohly stát vzo-
rovou obcí pro hlasování. Trvalé a stálé 
podpoře se u nás těší Česká strana sociál-
ně demokratická, což tyto volby opět uká-
zaly. Také KSČM a lidovci získali více pro-
cent než byl jejich celorepublikový výsledek. 
Dokonce suverénní vítěz voleb, hnutí ANO, 
u nás dosáhl pouze něco málo přes polovinu 
svého procentního zisku. 

A rozdíl je i ve volební účasti. Sice pouze 
desetiprocentní, ale nás může těšit, že smě-
rem nahoru. V Kobeřicích tedy žijí uvědomě-
lejší a občansky zodpovědnější občané, než 
je běžný průměr. U nás přišlo hlasovat 66 % 
oprávněných voličů, což je v absolutních čís-
lech 360 ze zapsaných 546. Celková volební 
účast v České republice byla 60 %. 

Volby 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

aktuálně

Minutu před osmou hodinou večer vyráží 
ze Slavkova u  Brna nový spoj linky 631. Přes 
Heršpice a Nížkovice pokračuje až do Kobeřic. 

Díky novému autobusu se (nejen) Kobeřáci 
dostanou po  devatenácté hodině pohodlně 
domů z  Vyškova, ze kterého odjíždí jiný spoj 
stejné linky v  19:15. Ve  Slavkově potom pře-
stoupí a budou pokračovat až do Kobeřic. 

Zjednoduší se také cestování z  Brna 
do Kobeřic. Nový večerní spoj zajistí totiž i spo-
jení od  spěšného vlaku linky R56 s  odjezdem 
z  Brna v  19:28, na  který ve  Slavkově u  Brna 
naváže. Pracující končící směny kolem 19. hodi-
ny tak získávají novou možnost dopravy domů. 

Zpět z  Kobeřic pak bude nový spoj veden 
v  20:53 přes Nížkovice a  Heršpice do  Slavkova 
u Brna a odtud přímo přes Rousínov do Vyškova 
na noční směny. 

Nový 
autobusový spoj

Kobeřice ČR

ČSSD 29 % 7 %

ANO 16 % 30 %

KSČM 11 % 8 %

KDU - ČSL 9 % 6 %

SPD 8 % 11 %

Piráti 6 % 11 %

ODS 5 % 11 %

OD ZÁŘÍ SE ZLEPŠILO VEČERNÍ 
CESTOVÁNÍ DO KOBEŘIC



KOBERSKÉ ROZHLEDY listopad 2017

Deset krojovaných párů 
letos provedlo naši obec hodovou sezónou

Koberská chasa pod vedením Romana Jiráčka 
a Zuzky Lebedové připravila skvělou zába-
vu v tradičním srpnovém termínu. Počasí 
sice nebylo po celý víkend ideální, ale niko-
ho neodradilo a déšť, který všechny překva-
pil před starostovým domem, dívky přečkaly 

v pláštěnkách. Jako obvykle byl nejnáročnější 
poslední týden příprav. „Bylo toho najednou 
strašně moc, co ještě zbývalo udělat, nachys-
tat nebo zařídit, ale zapojili se úplně všich-
ni a navzdory únavě byla nálada výborná,” 
okomentoval fi niš před hodovým víkendem 
Roman Jiráček.

Páteční večerní program zahájilo stavě-
ní máje, což se neobešlo bez drobných kom-
plikací, které bravurně vyřešila mužská polo-
vina stárkovské gardy, zábava pokačovala 
u cimbálu. V sobotu už bylo vše připraveno, 
stárci navzdory horku statečně obešli celé 
Kobeřice, aby všechny pozvali. Občerstvení 
se vrátilo do kompetence dobrovolných 
hasičů, právo vlády nad obcí předal starosta 
Roman Hanák za asitence Marušky Karáskové 
a Jakuba Stohla. Zvláštní pozornosti se při 
přísaze dostalo Lukáši Jedličkovi, který letos 
zakulatil své působení ve stárkovských řa-
dách na celkem deset.

V neděli dopoledne se stárci zúčastni-
li mše v kostele sv. Jiljí, odpoledne pak 

hody

Vysvobozování 
ocelového lana

4
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hody

horko vystřídal odpolední liják, ale organiza-
ce klapala i navzdory tomu příkladně. Průvod 
s  kapelou Blučiňáci nakonec vyšel skvěle, 
hodinu před půlnocí pak stárci vrátili právo 
starostovi a rodiče a ženáči překvapili choreo-
grafi cky propracovaným nástupem.

Hodovou sezónu letos řádně ukončilo 
kácení máje poslední říjnovou sobotu, kdy 
tedy nejprve došlo ke skolení máje pod vele-
ním pan Hanačíka a později večer pak k tanci 
a veselí za účasti široké veřejnosti. 

Jako obvykle dovezl nejkrásnější strom pan Urban

Hlavní stárkovský pár zahájil průvod

Stárky po mši v římskokatolickém kostele

Stárci pečlivě dohlédli na odbornou práci 
pana Hanačíka

Stavění máje nakonec dopadlo dobře
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škola

Novinky 
ve škole

Školní rok v naší škole a školce začal 4. září 
za  hojné účasti rodičů. Letos jsme otevře-
li 4 ročníky ve  dvou třídách pro 31 žáků, 
do  mateřské školy je přihlášeno celkem 
40 dětí. Mírně se obměnil také pedagogic-
ký sbor, ve školní družině nyní působí jako 
vychovatelka Petra Sokolová, ve  školce 
pro menší děti učí Natálie Křenková a Lucii 
Suché v oddělení předškoláků vypomáhá 
jako asistentka Karla Pitáková. Na  její pra-
covní místo naše škola získala dotaci z fon-
dů Evropské unie v rámci Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a  vzdělávání. Jeho 
cílem je prostřednictvím personální podpo-
ry malých škol zvýšit kvalitu předškolního 
vzdělávání. 

Mateřská škola
Zajímavý program pro nejmenší školáčky začal 
hned v  září výletem na  výstavu ovoce a  zeleniny 
do Slavkova, oslavami narozenin a několika divadelní-
mi představeními. Vrcholem bylo ovšem téma zdravé 
výživy, v rámci něhož mohly děti samy vyrobit vlast-
ní chutnou pomazánku a pak ji sníst jako svačinku. 

Michalka Mitrusi vyrábí s paní učitelkou 
Lucií podzimní dekorace

Královna 
dne Anička 
Štefanová 
slaví třetí 
narozeniny

Jakákoliv příležitost pro uspořádání zábavy 
v převlecích se hodí

Na představení loutkového divadla Kozlík 
přišli i školáci
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Zápis 
do historie klubu 

zlatým 
písmem 
Podzim už je tady opět v  plném proudu 
a s ním i fotbalová sezóna 2017/2018. Hráčům 
„A” mužstva se začátek nové sezóny ve vyšší 
soutěži nad očekávání vydařil. Svými výkony 
navázali na sérii zápasů bez prohry z minulé 
sezóny a  ukázali tak, že i  v  I.B třídě dokážou 
být pro ostatním nepříjemným soupeřem. 
Historicky první vítězství v  nové soutěži 
nezůstalo bez povšimnutí ani u nejčtenějšího 
deníku na  Vyškovsku. Následnou komplikací 
se ale stalo zranění golmanské jedničky Pavla 
„Čoly” Hloužka, který sice se zlomenou nohou 
dohrál zápas ve  Vilémovicích až do  konce, 
ale další k dalším třem utkáním už nenastou-
pil. Nebyl však zdaleka jediným hráčem, kte-
rý si musel dát pauzu kvůli zranění. Oslabené 
mužstvo potom doplňovaly mladší posily 
z dorostu a díky tomu jsme mohli vidět i krás-
ný emotivní moment v  podobě parádního 
vyrovnávacího gólu teprve 15letého Vítka 
Svobody v  důležitém utkání proti silným 
Pačlavicím. Dlouhou řadu 32 zápasů bez pro-
hry dokázal zastavit až tým z Vysočan, i přes-
to se ale Kobeřice stále drží na předních příč-
kách tabulky. 

Novinkou letošní sezóny je odehrává-
ní domácích zápasů Áčka vždy v  sobotu 
odpoledne, namísto neděle, jak tomu bylo 
doposud, za  účelem přilákání návštěvníků 
i z okolních vesnic, ve kterých se fotbal hraje 
většinou v neděli. Nedělní odpoledne na hři-
šti nyní patří „Jedině Béčku”. 

Pro ty nebyl vstup do  nové sezóny tak 
veselý, jako tomu bylo u  Áčka. Úvodní pro-
hra v  Šaraticích sice zamrzela, ale následují-
cích pár utkání už dokázali odehrát bez ztrá-
ty bodů. 

Podobně na  tom byl i  dorost, který také 
zahájil svou sezónu prohrou, ale další zápa-
sy už kluci zakončovali výherním pokřikem. 
Z důvodu nedostatku týmů byla zrušena vyš-
kovská soutěž dorostu, a tak si naši dorosten-
ci nyní měří své síly proti soupeřům z okresu 
Brno-venkov, což se jim daří.

A ani letos na hřišti nechybí naši nejmladší 
fotbalisté z přípravky, kteří se také snaží dávat 
góly, vyhrávat a užívat si fotbal.  

Monika Krahulová

fotbal

Hráči Áčka si ve vyšší 
soutěži museli rychle 

zvyknout na větší 
důraz a tvrdší hru

Nejtvrdší pořadatelská služba v I.B třídě
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z regionu

OD ČERVENCE 2016 FUNGUJE 
V HRUŠKÁCH CENTRUM SPOLEČ-
NÝCH SLUŽEB MIKROREGIONU 
ŽDÁNICKÝ LES A POLITAVÍ. POSKY-
TUJE ADMINISTRATIVNÍ A DOTAČNÍ 
SERVIS ČLENSKÝM OBCÍM. 

Kancelář mikroregionu 

Ždánický les 
a Politaví

Hlavní náplní práce dvou zaměstnan-
ců centra je kromě odborného poraden-
ství v  oblasti veřejné správy také podpo-
ra obcí při zadávání veřejných zakázek, 
dotační poradenství, pomoc při přípra-
vě a  realizaci projektů jednotlivých obcí 
a  realizace společných projektů celého 
mikroregionu.

Od  zahájení činnosti před rokem bylo 
uskutečněno téměř 540 aktivit. Na  pra-
covníky kanceláře se obrací nejen před-
stavitelé obcí, ale i  občané a  zástupci 
spolků, zejména se žádostmi o konzultace 
v oblasti dotací, jako je například dotační 
program „Dešťovka“.

Pracovníci kanceláře v  roce 2017 také 
pomáhali jednotlivým obcím s  přípra-
vou žádostí o dotace, zejména z rozpočtu 
Jihomoravského kraje a z národních zdro-
jů. Celkem bylo takto podáno 26 projektů 
s celkovými náklady 11 853 000 Kč, z nich 
bylo doposud podpořeno 19 a  celkové 
získané dotace činí 4 537 000 Kč. 

JIŽ TŘINÁCTOU SEZÓNU MOHOU 
MILOVNÍCI CYKLISTIKY SOUTĚŽIT 
V RÁMCI AKCE ZA POZNÁNÍM REGIONU.

Na kole kolem

Večírek na  ukončenou se slavnostním vyhlá-
šením vítězů hostily Vážany nad Litavou, kam 
se do Dolní hospody sjeli nejen ocenění spor-
tovci. Program obstaral především stylově 
cyklistický krasojezdec Arnošt Pokorný a jeho 
žáci, nechybělo ani Oranžové kolo nadace 
ČEZ, na  němž dobrovolníci šlapali do  pedá-
lů o  fi nanční příspěvek pro mateřskou ško-
lu. Do soutěže se letos zapojilo 244 lidí, což je 
zase více než loni. 

Zástupci Kobeřic na slavnostním vyhlášení výsledků

Krasojízdu svěřenců vicemistra světa diváci sledovali s obdivem
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z regionu

V ZÁŘÍ DOSTALI FARNÍCI ŘÍMSKOKA-
TOLICKÉ CÍRKVE NOVÝ MISIJNÍ KŘÍŽ.

Misijní kříž

Slavnost posvěcení Misijního kříže u koste-
la sv. Jiljí v Kobeřicích se konala za deštivé-
ho počasí, které ale sváteční náladu nezka-
zilo. Farníci a  hosté se shromáždili vedle 
vchodu do  kostela před novým Misijním 
křížem, jenž krátkou modlitbou posvětil 
Jeho Milost Marian Rudolf Kosík, O.Praem., 
opat novoříšského kláštera a rodák z neda-
lekých Šaratic.

Nový Misijní kříž věnovali farnosti 
manželé Zdeňka a Vít Svobodovi z Kobeřic 
u Brna, vyrobil jej Radim Kamnenský a díl 
zásluhy patří i  Petru Friesovi. Všem zmí-
neným i  panu faráři Červenkovi, který je 
duchovním otcem myšlenky misijního 
kříže, patří velký dík.

Po  žehnání se všichni odebrali do  kos-
tela k děkovné pontifi kální mši svaté, kte-
rou celebroval pan opat o to slavnostněji, 
že právě 17. září v roce 1933 byl biskupem 
Mons. Josefem Kupkou konsekrován faní 
kostel sv. Jiljí, a naše farnost si toto výročí 
každoročně připomíná. 

Výzva MAS 
Slavkovské 
bojiště

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO ZÍSKÁNÍ 
DOTACÍ NA PODNIKÁNÍ SE OTEVÍRAJÍ 
JIŽ OD TOHOTO PROSINCE.

Místní akční skupina Slavkovské bojiště v příš-
tích 5 letech pomůže ministerstvům do naše-
ho regionu přerozdělit cca 117 milionů Kč 
z  Operačního programu Zaměstnanost, Pro-
gra mu rozvoje venkova a Integrovaného re-
gio nálního operačního programu. Pře roz-
dě lování fi nančních prostředků se bude dít 
prostřednictvím vyhlašování výzev na podpo-
ru konkrétních projektů. Již za pár dní  bude 
vyhlášena výzva z Operačního programu 
Zaměstnanost pro zájemce na založení a pro-
vozování dětské skupiny, školního klubu nebo 
příměstských táborů. Protože se jedná o ope-
rační program Zaměstnanost budou mít žada-
telé možnost z této dotace zaplatit především 
osoby pečujícío svěřené děti.  Koncem letošní-
ho roku budou mít možnost žádat podnikatelé 
v zemědělství a získat nové zázemí nebo zaří-
zení pro živočišnou nebo rostlinnou výrobu či 
pro zpracování produktů. První výzva se bude 
týkat také nezemědělců na přestavbu, moder-
nizaci nebo novou výstavbu své provozovny, 
kanceláře, pořízení strojů, technologií a další-
ho vybavení, jako je nákup zařízení, užitkových 
vozů, hardware a software. 

První seminář pro žada-
tele se bude konat v pon-
dělí 11. prosince 2017 
v  15:30 hodin v  Hruškách 
v sále obecní hospody. 
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Oslavit jeden z našich nejdůležitějších stát-
ních svátků je nejlepší prací. A  to prací pro 
příští generace. Z  více než dvou desítek 
vysázených stromů se určitě budou těšit 
nejen dnešní děti, které pomáhaly kopat 
jámy. Pracovní skupina pod vedením staros-
ty nejprve obnovila uschlé stromky z  loň-
ska u cesty na hřiště, potom došlo i na stro-
mořadí k  altánku nad bývalou skládkou. 
Vybrány byly tradiční druhy ovocných stro-
mů, ořešáky a lípy. 

Sázení 
stromů

Knihovna jede!
Od  září je zase pravidelně otevřená 
knihovna. Provozní doba je zatím kaž-
dé úterý od  13 do  15 hodin a  od  16 

do 18.30 hodin.

akce

Defi nitivní začátek zimy byl potvrzen tradič-
ním uspáním hmyzu všeho druhu. Díky dlou-
hému průvodu lampiónů i rozsvícených světý-
lek na domech v celých Kobeřicích se jim bude 
spát určitě dobře. 

Uspávání broučků

Cvičení
školní tělocvična
PILATES: pondělí od 19 hodin 
(podložka na cvičení a pohodlné oblečení)
cvičitelka: Eva Lebedová

KRUHOVÝ A  INTERVALOVÝ TRÉNINK: 

úterý od 18 hodin
(sportovní oblečení, sálová obuv)
cvičitelka: Ivana Sotolářová

Nové stromořadí k altánku pod hřištěm

Sehraná rodina Smékalova
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Nádherné počasí je na  podzimní vyjížď-
ku Ždánickým lesem už vlastně obvyk-
lým jevem. Letos už po  devatenácté se 
do Kobeřic sjeli koňáci z okolí, aby si společ-
ně užili nejkrásnější pohled na svět. 

Hubertova jízda

Dva nerozluční spojenci podzimní společen-
ské sezóny v  Kobeřicích zase dokázali svou 
moc nad prostým lidem. Hudci z  Kyjova už 
tuto akci zařadili do  svého pravidelného iti-
neráře. Kulturní komise vymyslela, připravila 
a s úsměvem a písní na rtu se aktivně účastnila 
až do pozdní noci. 

Burčák 
a cimbál

akce

Hudce z Kyjova uvítal starosta

Koberští zástupci v koňském průvodu

Nejdůležitější spřežení

Ve farním kostele sv. Jiljí
24. 12. 2017 v 16 hod.
25. 12. 2017 v 11 hod.
26. 12. 2017 v 10.30 hod.

Vánoční 
bohoslužby

V Husově sboru CČSH
24. 12. 2017 ve 22 hod.
půlnoční bohoslužba 
ve Slavkově u Brna
25. 12. 2017 v 10.30 hod.
bohoslužba v Kobeřicích 
26. 12. 2017 v 9 hod.
ekumenická bohoslužba 
s CČE v Újezdě u Brna
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akce

Drakiádu sice letos pronásledovala nepřízeň 
větru, to ale vadilo jenom málo, smutek zahna-
la cukrová vata. Někteří draci nakonec přece 
jen vzlétli, na  hasičském hřišti je totiž průvan 
i v naprostém bezvětří. 

Draci vs. vítr

Na první adventní neděli 3. prosince odpo-

ledne společně rozsvítíme vánoční stro-

meček před Obecním úřadem. O program 
se postarají děti ze mateřské a základní ško-
ly s Jiřím Bobrem Hromkem, žáci Jaroslava 
Bajáka, Monika Sotolářová a koberský pěvec-
ký sbor. Kdo zapomene odeslat dopis s přá-
ním k Vánocům, bude mít možnost jej vhodit 
do speciální schránky Ježískovy pošty.

Milovníci historie se dočkají pokračová-

ní přednášky docenta Jiřího Pernese 

o Habsburcích v českých dějinách, a to ve 
čtvrtek 7. prosince od 18 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu.

5. a 9. prosince navečer se musí schovat 
všechny neposlušné děti, aby je Mikuláš 
nedovolil čertům odnést do pekla. 

Na  Štědrý den odpoledne se všichni 

sejdeme u stromečku, abychom si společně 
zazpívali a popřáli si hezké Vánoce.

Na Boží hod 25. prosince se do Kobeřic sje-
dou hudební přátelé Bokomary na  tradiční 
Vánoční koncert.

Ekumenický vánoční koncert bude 
letos v  římskokatolickém kostele sv. Jiljí 
na Štěpána 26. prosince v 16 hodin.

Na co se můžeme těšit:

Nejlepší drakovůdci nakonec své stroje 
do vzduchu dostali

O cukrovou vatu byl mimořádný zájem
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