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Obec Kobeřice u Brna
Vám přeje příjemné prožití 
vánočních svátků a mnoho štěstí, 
úspěchů a radostných okamžiků 
v nadcházejícím roce.
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Vážení spoluobčané, 
máme tu opět advent a  zejména děti už se 
netrpělivě těší na  Vánoce a  spoustu dárečků 
pod stromečkem. Já doufám, že budeme mít 
po letech opět Vánoce bílé, tak jak je to krás-
né a všem se líbí. svatý Martin nám na bílém 
koni sníh ještě nepřivezl, ten ale napa-
dal v  poměrně hojném množství o  několik 
dnů později. A  ani Mikuláš s  čerty nemuseli 
po blátě! A co jsme za podzim zvládli?

Začal bych vítáním občánků, kdy jsme 
po  nuceném výpadku v  loňském roce, 
z  důvodů opatření proti covidu-19, víta-
li jedenáct dětí. popřáli jsme jim vše dobré, 
ať se jim v  kobeřicích dobře žije a  pokud se 
někdy odstěhují, ať na naši obec rádi vzpomí-
nají. Ve  stejný den odpoledne se konal slav-
nostní křest knihy s  názvem kobeřice, jak je 
(možná) neznáte, jejíž autorem je pan ing. Jiří 
slabotinský, csc. na  této knize spolupraco-
vali také paní doc.  rnDr.  Zdeňka Loosová, 
ph.D., pan Mgr. Vladimír Březina, ph.D. a také 
doc. phDr. Jiří pernes, ph.D. V knize se mimo 
jiné píše o  krajině naší obce a  okolí a  vel-
mi zajímavá je historie jednotlivých domů 
v  kobeřicích. samotný křest, za  účasti všech 
autorů, byl hojně navštíven a povídání o kni-
ze bylo velmi zajímavé. kniha měla být vydá-
na již na  sjezd rodáků v  roce 2020. Ten se 
však nekonal z  důvodu pandemie. Bohužel 
ani sjezd rodáků 2021 se nemohl uskutečnit, 

a tak jsme se rozhodli už dále nečekat a kni-
ha je už nyní k zakoupení na obecním úřadu.

Z  kulturního dění proběhl opět cimbál 
s  neodmyslitelným burčákem. Letos byla 
bohužel trošku slabší účast a  jak jsme se 
shodli, „chodí pořád ti stejní“. Ale akce to byla 
opět příjemná a  kdo nepřišel, o  hodně při-
šel. o co méně lidí bylo na cimbálu, o to více 
bylo na  kácení máje. Výborná akce, osobně 
si myslím, že účast byla nejvyšší za  posled-
ní roky. přišla spousta mladých lidí, velká část 
z nich z okolních obcí. To opět svědčí o tom, 
že v  kobeřicích máme výborné hody, vždy 
skvělou partu stárků, a proto je jejich vrstev-
níci rádi přijdou podpořit. Takže ještě jednou 
díky za organizaci. 

slavnostně jsme také rozsvítili vánoční 
strom. Do poslední chvíle jsme zvažovali, zda 
akci zrušit či nikoliv. Ale vzhledem k tomu, že 
jsme neporušovali žádné z  vládních nařízení 
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a  vzhledem k  tomu, že to mohla být také 
poslední společná akce v tomto roce, rozhod-
li jsme se akci uskutečnit. i  když s  redukova-
ným programem, a to zejména neúčastí dětí 
z  mateřské školy. paní ředitelka měla strach 
o  riziko zavlečení nákazy do  školy, následné 
uzavření, dálkové studium dětí atd., proto se 
letos omluvili. což plně respektuji a chápu.

na  podzim jsme také společně s  Tělo vý-
chovnou jednotou sokol kobeřice otevře-
li nové dopravní hřiště. Věřím, že se vám líbí 
a  těší mě, že děti na  hřiště chodí, ať už jez-
dit na  kole, či na  kolečkových bruslích. Je to 
jediné dopravní hřiště na  slavkovsku, tak 
jsme zase v  něčem první. často se nás ptáte 
na  jeho provoz. Hřiště bude otevřeno pořád, 
ale bez dopravních značek. Máme obavu z je-
jích poškození či odcizení. několikrát v  roce, 
zejména v  koordinaci s  naší základní školou 
a školami z okolních obcí, či při konání závo-
dů, budou značky rozmístěny a bude možné 
hřiště využívat plnohodnotně i pro veřejnost. 
nicméně, už teď máme pár případů, kdy děti 
využívají hřiště, jak se nemá. Zkuste prosím 
své ratolesti poučit a  také je hlídat, ať nám 
tento areál vydrží co nejdéle!

Ještě se zmíním o  svazkové škole ve  slav-
kově u  Brna. příprava se posouvá kupředu, 
nyní bude vypsána soutěž na  architektonic-
kou studii. V  příštím roce se počítá se zpra-
cováním projektové dokumentace. Za  mě 
se podařilo odsouhlasit tu nejlepší vhod-
nou lokalitu ve slavkově, zejména s ohledem 
na  dopravní dostupnost, a  to za  stávajícím 
autobusovým nádražím.

konečně jsme také vysoutěžili firmu, kte-
rá zrealizuje první etapy chodníků v Benešce 
a  kedletech. Hned s  jarem se do  toho pus-
tí. ke konci roku ještě znovu podáme žádost 
na  rekonstrukci sokolovny, snad už napo-
třetí uspějeme. s  ohledem na  aktuální růst 
cen je těch požadovaných 10 mil. kč ještě 
cennějších.

pozemkový úřad vybírá zpracovatele 
pozemkových úprav v našem katastru, my se 
připravujeme a  stále vykupujeme pozemky 
pro realizaci krajinotvorných prvků. Minule 
jsem také zmiňoval podání žádosti na výsad-
bu stromů v intravilánu naší obce. Tady jsme 
uspěli a na konci listopadu jsme vysadili prv-
ních 30 ks v  lokalitách u  hasičského hřiště, 
na ulici Zahradní a také u fotbalového hřiště. 
na jaře budeme pokračovat. 

Jelikož je tohle poslední vydání koberských 
rozhledů v tomto kalendářním roce, dovolte 
mi, abych poděkoval za  práci všem zaměst-
nancům obce a členům kulturní komise, kte-
ří se neúnavně snaží, aby to u nás v obci žilo. 
A také všem těm, kterým není lhostejný život 
v naší obci.

Všem občanům naší obce přeji poklidné 
Vánoce v  kruhu rodinném, dětem bohatého 
ježíška, hodně dárků pod stromečkem a ať se 
všichni ve zdraví a s optimismem opět setká-
me v roce 2022! 

Roman Hanák, starosta

slovo starosty slovo starosty



Všichni máme rádi přírodu, protože z  ní 
pocházíme a  jsme součástí jejího nezasta-
vitelného koloběhu. Ten by se stále ještě 
mohl někomu jevit jako neotřesitelný a  věč-
ný. Jenže se zvyšující se životní úrovní i  spo-
třebním způsobem života produkujeme stá-
le více odpadů. o  to zodpovědněji musíme 
přistupovat k  jejich likvidaci, nejlépe však 
recyklaci. V těchto souvislostech přemýšlejme 
o našem vlastním přístupu k přírodě i v době 
Vánočních svátků a novoročních předsevzetí. 

Komunální odpad 
provozem našich domácností vzniká komu-
nální odpad. Dle platného právního rámce je 
garantem za  správné nakládání s  komunál-
ním odpadem naše obec. Legislativa, kte-
rá dělí komunální odpad na  směsný a  třídě-
ný bude v  budoucnu klást stále větší důraz 
na  zvyšování množství tříděné složky, což 
zvyšuje recyklovatelnost odpadu. Tím pádem 
dojde ke  snižování, nejlépe v  budoucnos-
ti k  odstranění směsné složky, ukládané 
na skládkách nebo spalované ve spalovnách. 
nástrojem k  tomuto vývoji je řízená ceno-
vá politika výkupu odpadu, kde za vyvezené 
tuny směsného odpadu platí obec větší část-
ky než za  tříděný odpad. nařízený vzájem-
ný poměr ve hmotnosti vyvezeného tříděné-
ho odpadu ku odpadu směsnému se neustále 
zvyšuje. obce, které ho nebudou plnit budou 
pokutovány vyšší cenou směsné složky. 

podle celkového hospodaření s  odpady pak 
obec rozpočítává celkovou cenu do  poplat-
ku „za popelnici“ na jednoho obyvatele s tím, 
že obec výslednou cenu ještě částečně dotuje 
z vlastních zdrojů. 

Výše popsaným systémem funguje odpa-
dové hospodářství v  čr. co z  toho plyne 
pro nás občany? Jednoznačně to, že třídit 
odpad se vyplatí. A to jednak finančně, pro-
tože obec má lepší cenu za tunu vytříděného 
odpadu, ten směsný z domovní popelnice je 
dražší. Zatím jde o  rozlišování cen za  odpad 
na úrovni obcí – ta obec, která lépe třídí má 
lepší cenu pro své obyvatele. Do  budouc-
na vývoj směřuje k  vážení směsného odpa-
du (popelnic) u  jednotlivých nemovitostí 
a  nastavení individuální ceny, dle produkce 
směsného odpadu každého domu. V součas-
né digitální době to zřejmě nebude budouc-
nost až tak vzdálená. 

obec kobeřice u  Brna má, dle společnos-
ti respono, která se stará o  naše odpado-
vé hospodářství, v  současné době v  třídění 
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největší problém s  bioodpadem. Hnědé 
popelnice jsou určeny hlavně pro biologicky 
rozložitelné kuchyňské zbytky, které se nyní 
ve  velké míře objevují v  domovních popel-
nicích na  směsný odpad. Dále jsou hnědé 
popelnice využívány na zahradní odpad, kte-
rý může být kompostován původcem s  prů-
vodním benefitem vzniku hnojiva. Do  velko-
kapacitních kontejnerů se také „cpou“ větve 
a  stonky bez patřičného nařezání, což má 
za následek zaplnění objemu, ale auto odve-
ze jen nepatrnou část hmotnostní kapacity. 

V centru obce je umístěn samostatný kon-
tejner na použité kuchyňské oleje. Funguje to 
tak, že v kuchyni použitý olej postupně shro-
mažďujete v peT láhvi a tu pak pevně uzavře-
nou uložíte do  připraveného kontejneru. ne 
Do kAnALiZAce! (viz níže). 

odpadní vody od roku 2015 obec provozu-
je svoji splaškovou kanalizaci, která je ukon-
čena čistírnou odpadních vod (čoV). V  sou-
časné době provoz odborně zaštiťuje náš 
spoluobčan pan Jiří rosypal. s  panem Jiřím 
Hrbkem celý kanalizační systém a čoV udržu-
jí v bezvadném stavu a svoji činnost dokláda-
jí předepsanými laboratorními rozbory, které 

se m. j. pravidelně dokládají různým státním 
úřadům. na  čoV proběhlo několik kontrol, 
které potvrdily profesionalitu vedení i  obslu-
hy. Může nás těšit, že přírodě vracíme zpět 
vodu čistou. 

provoz a  řízení čoV je dlouhodobý pro-
ces, který se v ročním cyklu, zejména v závis-
losti na  okolní teplotě, musí postupně upra-
vovat. nastavení provozu čoV lze však měnit 
jen velmi zvolna, nikoliv skokově. To by ved-
lo ke kolapsu čistícího procesu a projevilo by 
se to na špatném výtoku z čoV. od roku 2015 
je již vypozorováno, že pravidelně na  pod-
zim z  obce nárazově přitečou odpadní vody 
v  kvalitě, která neodpovídá kanalizačnímu 
řádu, který se zavázali v  uzavřené smlouvě 
o  odvádění, čištění a  likvidaci vypouštěných 
odpadních vod dodržovat všichni vlastníci 
a uživatelé napojených nemovitostí. 

odpadní vody nesprávně obsahu-
jí kuchyňské oleje a  tuky, krev, výpalky, 
výplachy a další látky se zvýšeným obsa-
hem cukru a škrobu. do kanalizace nepa-
tří nic z  chovu zvířectva. Uvedené látky 
do  kanalizace nepatří a  je třeba je likvido-
vat jiným způsobem. na  čoV způsobu-
jí velké potíže a  vyžadují provádění dalších 
a dalších technických opatření, jejichž cena 
se musí zákonitě promítnout v  ceně stoč-
ného. na  vypouštění některých výše uve-
dených látek jsme již byli několikrát upo-
zorněni od  spoluobčanů, za  což děkujeme. 
Doposud se k  těmto oznámením přistupo-
valo, jako k  proviněním z  neznalosti, i  když 
neznalost před právem neomlouvá. existují 
metody ke stanovení původce přímo na sto-
kové síti. nejsou zrovna levné, ale jdou pak 
k  tíži přistiženého. Tímto prosíme o  zod-
povědný přístup. skutečně tím pomůžete 
přírodě, obecní zaměstnanci budou moci 
svůj pracovní čas uplatnit jinde a ještě vaše 
peněženka uspoří. 

Petr Baják



zřídila kostel. pro věřící, kteří do té doby míva-
li obřady ve  školní tělocvičně to byl velký 
impuls. Za vlastní prostředky budovu odkou-
pili, zásadně zrekonstruovali a  zprovoznili. 
Z  vlastních prostředků a  obecních příspěvků 
je budova udržována doposud.

Avšak poslední statický posudek ke  stavu 
objektu Husova sboru konstatoval, že násled-
kem horké a  suché poslední dekády došlo 
k  lokálním poklesům základů, ne příliš hlu-
bokých. V  budoucnosti bude třeba zákla-
dy podchytit mikro injektáží a  objekt kot-
vami sepnout. předpokládané náklady jsou 
cca 2 mil. kč. cčsH s  obcí prověřovali zdro-
je financování. V  tomto případě by i  obec-
ní spoluúčast byla příliš vysoká na  to, že se 
jedná o  investici do  cizího majetku. po  třech 
letech jednání mezi cčsH a  obcí dochá-
zí nyní k  bezplatnému převodu Husova sbo-
ru zpět do  vlastnictví obce kobeřice u  Brna. 
při rozhodování zastupitelstva bylo přihléd-
nuto také k celospolečenskému poklesu věří-
cích a k tomu, aby se v budoucnu tato budo-
va, která je neodmyslitelně spojena s  historií 
i současností naší obce, nedostala do soukro-
mých rukou a obec nemohla ovlivnit její stav. 
V  investicích má obec samozřejmě jiné pri-
ority, ale bez převzetí vlastnických práv by 
nemohla o sanaci ani uvažovat.

Husův sbor bude i nadále sloužit pro potřeby 
církve československé husitské, ale také bude 
v  souladu s  křesťanskými hodnotami zapo-
jen do veřejného života. pod patronátem obce 
bude k  dispozici pro svatby či pohřby, vítání 
občánků či pořádání zvláštních kulturních akcí.

obec chce hledět do budoucnosti se vzty-
čenou tváří, proto musí dbát o  své památ-
ky. V  dnešní době developerských zámě-
ru a  aukčních prodejů nejvyšší nabídce není 
tak těžké si představit, že bychom tuto budo-
vu později buď draze odkupovali nebo o  ni 
nenávratně přišli.

budova husova sboru
Architektonické řešení Husova sboru s  oblou-
kovými otvory, hladkou bílou fasádou, str-
mou sedlovou střechou a  jednoduchým inte-
riérem navozuje románský sloh a  dobře 
zapadá do okolní vesnické zástavby. stavebně 
je Husův sbor samostatně stojící, nepodskle-
pená stavba s  pravidelným, obdélníkovým 
půdorysem souměrným v ose východ – západ.

Dle dostupných údajů jde o původní objekt 
staré obecní školy s  bytem a  hospodářstvím 
učitele z roku 1811. Tehdy byla škola budová-
na společně s myslivnou (od roku 1875 je to 
fara). V  té době se jednalo společně s  koste-
lem sv. Jiljí a statkem o jediné 4 objekty v obci 
z  „tvrdého“, nikoliv z  kotovic. Škola tu byla 
umístěna až do otevření nové školní budovy 
v roce 1886.

V letech 1886-1924, zde byla umístěna rad-
nice s  bytem obecních zaměstnanců (obec-
ní hlásný, porodní bába, nádeníci… v  té 
době měla obec také svůj chudobinec, ale 
na  č.p.183, kde bydleli ještě v  roce 1921 dvě 
žebračky. Ten po roce 1924 zanikl a pozemek 
původního chudobince odkoupil Vincenc 
Škvařil, hajný z hájovny Bílý vlk).

V  roce 1924 radnice po  zásahu bleskem 
vyhořela a po opravě byla upravena na nový 
chudobinec pro ubytování potřebných.
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husův sbor

s  koncem roku nastává čas bilancování, ale 
i zklidnění. radosti i rozjímání. Všichni křesťa-
né a  myslím, že i  ostatní lidé, si připomenou 
narození pána Ježíše krista. Dříve, v  méně 
příznivých časech, kdy lidé tolik necestova-
li a museli trávit více času obstaráváním své-
ho chleba vezdejšího, byli sousedé více spo-
lu, ve  větší společenské závislosti a  byli více 
pevni ve víře. spolu navštěvovali chrám páně. 
To patřilo k  dennímu životu a  k  tomu vedli 
po generace rodiče své děti.

nyní je naše životní úroveň na  nebývalé 
výši. odvrácenou stranou pohodlného živo-
ta je však samota, útlum společenských vazeb 
a  duchovní prázdnota. Je na  každém z  nás, 
jakým způsobem, anebo jestli vůbec, tomu 
chceme vzdorovat. Vánoce však přímo vybí-
zejí k vyhledání společnosti blízkých a k náv-
štěvě chrámů. Alespoň v aktuálním, hygienic-
ky omezeném, rozsahu. V  kobeřicích máme 
hned dva vysvěcené kostely.

na  vršku u  hřbitova stojí románský kos-
tel sv. Jiljí římskokatolické církve – starobylý, 
památkově chráněný objekt. Je unikátní např. 
svým oknem v  apsidě, freskou panny Marie 
ochranitelky nebo zvonem o 30 let starším, než 
byla objevena Amerika. pro každého je jedineč-
ný něčím jiným, ale všichni jsme na  něj hrdí. 
Během Vánoc proběhnou v kostele sv. Jiljí mše: 
v pátek 24. 12. 2021 od 15:30, v sobotu 25. 12. 
2021 a v neděli 26. 12. 2021 od 11:00, v sobotu 
1. 1. 2022 a v neděli 2. 1. 2022 od 10:30.

Blíž k  obci stojí novorománský Husův sbor 
církve československé husitské (cčsH) – prostý 

objekt, bez památkové ochrany, který k  obci 
neodmyslitelně patří. Zde je středem pozor-
nosti freska pána Ježíše krista v Getsemanské 
zahradě na úpatí hory olivetské za přítomnos-
tí usínajících apoštolů, noc před svým zatče-
ním a  ukřižováním. protože právě o  Husově 
sboru od  roku 2018 jednala obec kobeřice 
s cčsH, budeme se mu věnovat níže podrob-
něji. během vánoc se v husově sboru konají 
bohoslužby: v sobotu 25.12. 2021, v neděli 
2.1.2022, vždy od 10:30.

husův sbor po 66 letech opět 
obecní
od  roku 1990 si všechna obecní zastupitel-
stva, která právě obec spravovala, uvědomo-
vala, že v  naší obci máme dva kostely. Jejich 
stavební stav jim nikdy nebyl lhostejný a za tu 
dobu bylo vykonáno na  všech církevních 
stavbách v  obci mnoho prací tak, aby jejich 
vzhled byl vždy dostatečně reprezentativní. 
Veškeré tyto stavební činnosti obec finanč-
ně podporovala. kostel sv. Jiljí spadá pod 
památkovou ochranu státu. To přináší spous-
tu úskalí, avšak také jednu dobrou věc – pro-
středky z  památkového fondu Ministerstva 
kultury na spolufinancování oprav. Tuto výho-
du Husův sbor nemá.

Husův sbor je původně obecní objekt 
z roku 1811, který byl postupně školou, radni-
cí a chudobincem. V roce 1954 jeho havarijní 
stav obec vyřešila převodem na náboženskou 
obec církve československé husitské, kte-
rá v obci fungovala od roku 1922, aby si zde 

Ten vánoční 
čas, dočkali 
jsme zas…

husův sbor



16. října se v ohradě u lesa setkali koňáci z okolí, 
aby se po loňské pauze, která kvůli epidemiolo-
gické situaci nastala, zúčastnili již 22. projížďky 
koberskými lesy. pořadatelka kamila karásková 
společně s  panem Josefem Urbanem všech-
ny přivítala a  připnula všem krásné kokardy. 
poté už všichni účastníci, tento rok především 
s  povozy, vyrazili přes vesnici směrem k  lesu 
a  užili si krásnou podzimní projížďku. počasí 
vyšlo opravdu na jedničku. setkání bylo zakon-
čeno výtečným občerstvením – kotlíkovým 
gulášem, jehož přípravou se vyznamenal Lukáš 
Hrabovský. stejně jako v předchozích ročnících 
šlo o  příjemné setkání a  symbolické uzavření 
jezdecké sezóny. poděkování patří všem, kteří 
se podíleli na přípravách tohoto krásného dne 
a  také účastníkům, kteří neváhali a vážili cestu 
k nám do kobeřic! 

Kamila Černá

přechod z léta do podzimu se přilepšuje zvěři, 
aby na zimu zesílila. rozváží se po revíru krm-
ná řepa, proto ji můžete vidět při procházkách 
okolo polních cest a  remízků. připravuje se 
krmivo na  přikrmování zvěře v  zimních měsí-
cích. Dále se myslivci připravují na  společné 
lovy. V zarostlých částech revíru dělají tzv. prů-
seky, taky proto, aby bylo možné projít křovím 
a houštím se zbraní. ne vždy je toto dostaču-
jící, a  tak i  myslivec musí při společném lovu 

na  kolena a  prolézt toto houští jako drob-
ná zvěř. V dnešních dobách není v našich kra-
jích mnoho drobné zvěře jako je zajíc a bažant, 
a  proto se loví s  větším důrazem tzv. škodná, 
což je liška či kuna nebo zvěř černá, což je pra-
se divoké.

V  zimních měsících můžete do  krmného 
zařízení přinést něco dobrého pro zvěř i  vy. 
Můžete donést zrní, kukuřici, žaludy, kaštany či 
jablíčka. Vše dejte pod přístřešek, tak aby bylo 
co nejvíce zamezeno plesnivění krmiva. 

Myslivecký spolek kobeřice u  Brna pře-
je všem krásné prožití svátků vánočních 
a do nového roku jen to nejlepší. 

Lubomír Hanačík, předseda MS Kobeřice
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z koberských lesů

Až já pojedu přes ten 
les, jen ty mě, koníčku, 
pěkně nes… 

Podzim 
s myslivci

V  roce 1954, na  základě popudu čs fará-
ře br. Jana čecha a souhlasu tehdejšího MnV 
v  kobeřicích ze dne 4. února 1954 byl pro-
veden odkup zdevastované budovy ve  pro-
spěch náboženské obce církve českoslo-
venské husitské. rekonstrukce vlastními 
silami věřících započala a  slavnostní otevře-
ní Husova sboru proběhlo 18. září 1955. Ten je 
zde doposud.
1811–1886 škola (75 let)
1886–1924 radnice (38 let)
1924–1954  chudobinec (30 let)
1955–doposud (2021) Husův sbor (66 let)

Církev československá 
husitská (CČsh) v Kobeřicích
po  vzniku čsr se mezi lidmi šířil odmítavý 
postoj ke  katolické církvi jako zdiskreditova-
nému nástroji habsburské moci a obnovila se 
snaha o její reformu zevnitř, zejména u moder-
nistických kněží z Jednoty katolického ducho-
venstva. Duchovní usilovali také o užívání češ-
tiny v  liturgii a  nový postoj k  náboženským 
problémům českých dějin (např. Mistr Jan 
Hus). Vyvrcholením jejich snažení a  opozi-
ce k  církevnímu vedení byly o Vánocích 1919 
bohoslužby v  češtině, čímž však nedosáh-
li uznání u  vedení církve, ale opaku. Jednota 
katolického duchovenstva byla rozpuštěna. 
Vznik nové církve byl vyhlášen 10. ledna 1920, 
státem byla uznána 15. září 1920.

V  kobeřicích vznikla nová církevní obec 
v  létě 1922. na  hody 3. září 1922 se na  náv-
si konaly první bohoslužby. Hned na začátku 
přestoupilo přes 100 občanů, včetně rodiny 

řídícího učitele Aloise procházky, významné-
ho občana kobeřic. Drobné nepokoje dopro-
vázející nejistotu z  neznámého byly pře-
konány soudržností rodáků tak, že hned 
od  začátku nebyly problémem manželství 
napříč církvemi nebo pohřby na jednom hřbi-
tově. Avšak, ku škodě celé obce, se po  konci 
školního roku 1923/24 uznávaný řídící učitel 
Alois procházka přestěhoval do černčína.

V  srpnu 1923 má náboženská obec cčsH 
v kobeřicích 371 duší, což je více než 1/3 oby-
vatel obce. Bohoslužby po celé období 1922–
–55 probíhali ve školní tělocvičně kde se vždy 
na dřevěný stupínek nachystal stůl s ubrusem 
„pravda vítězí“, bible a  kříž. po  tělocvičně se 
rozmístili židle jinak složené v koutě a z chod-
by se pod okno přemístilo harmonium. Tak 
probíhaly i svatby a křty. pohřby byly z domu 
do hrobu.

V roce 1954 byl proveden odkup zdevasto-
vaného chudobince ve prospěch náboženské 
obce církve československé husitské. re kon-
strukce vlastními silami věřících započala ih-
ned. Z části se jednalo o stejné srdcaře, kteří 
v letech 1946/47 za vlastní prostředky odkou-
pili a přestavěli sokolovnu. slavnostní otevře-
ní Husova sboru proběhlo 18. září 1955 za pří-
tomnosti brněnského biskupa Luďka Janoty.

Husův sbor je také dílem faráře br. Jana 
čecha, vzácného člověka, jež v  kobeřicích 
působil 52 roků (1939-91)! V  současné době 
je farářkou cčsH v  Husově sboru Mgr.  et 
ing.  iveta Hušková. právě díky jejímu osvíce-
nému a  aktivnímu přístupu, za  spolupráce 
paní Zdeny Hrabovské, která zastupuje slav-
kovskou náboženskou obec cčsH u  brněn-
ského diecéze, se podařilo všechna jednání 
kolem darování Husova sboru obci kobeřice 
u Brna dotáhnout do zdárného konce. cílem 
tohoto úsilí je širší otevření Husova sboru pro 
občany kobeřic tak, aby obětavá práce před-
ků nepřišla vniveč a sloužila i budoucím. 

Petr Baják

husův sbor



povedla. i  přes drobné zpoždění mája v  páteč-
ním odpoledním čase stála na svém místě. Večer 
pak k poslechu a zpěvu zahrála cimbálová hud-
ba Hradisko. Ačkoliv proběhla páteční veselice 
v sokolovně, tak nálada i účast byla skvělá.

Jako Damoklův meč visela tmavá mrač-
na plná vody nad stárky i  v  sobotu, což čás-
tečně ovlivnilo zvaní na  sobotní a  nedělní 
hodové zábavy. Toto zvaní z různých zdravot-
ních důvodů nedokončili všichni stárci a stár-
ky. Do večera jsme se v  rámci možností však 
dali do  kupy a  sobotní zábava v  režii kape-
ly Vonička V-Band mohla začít. A  byla to tra-
dičně velká jízda, korunovaná velice pove-
deným půlnočním překvapením, které mělo 
jako vždy velký úspěch obecenstva. Toho 
se na  našich hodech sešlo neobvykle velké 

množství, lidé se holt po   covidovém šílen-
ství chtěli pořádně bavit, což bylo vidět nejen 
na hodech v naší krásné obci. 

Hodová neděle začala tradičně v  11 
hodin mší svatou v  místním kostele sv. Jiljí. 
Ve  13  hodin následoval průvod za  doprovo-
du kapely, jež je opravdovou špičkou ve svém 
oboru a po naší zkušenosti, nutno říci, že zce-
la oprávněně! Do  kobeřic u  Brna totiž poprvé 
zavítala DH Mistříňanka. nic lepšího v českých 
a hlavně moravských luzích a hájích nenajdete! 
Letošní průvod poznamenal kdo jiný než déšť, 
takže se cesta poněkud protáhla a nemohla se 
bohužel projít úplně celá vesnice, jako tomu 

bývá v jiných letech. naštěstí ale kapky v průvo-
du byly těmi posledními. Velká pochvala patří 
kapele, která hrála téměř celou cestu a poměr-
ně tak ulevila hlasivkám stárkům, které byly 
po nezvykle chladném víkendu už značně zde-
cimované. při vší úctě k  předchozím kapelám 
musíme uznat, že takto energickou a  profesi-
onální dechovku jsme tu opravdu ještě nemě-
li. po  průvodu následoval odpolední program 
- nástup, sólo pro stárky a  rodiče, zpěv tradič-
ních koberských písní a  focení. po  večeři při-
šel na řadu zlatý hřeb celých hodů, a to večer-
ní nedělní zábava. i přes chladnější ovzduší se 
konala venku (jinak by to při účasti lidí, kte-
ří se došli pobavit na Mistříňanku a při stávají-
cí kapacitě naší sokolovny ani nešlo). Déšť už 
se přesunul kamsi na  slovensko, a  tak zábava 
probíhala do brzkých ranních hodin. Ještě před 
tím následovalo vrácení práva panu starosto-
vi a tradiční půlnoční vynášení stárků. Toho se, 
stejně jako v letech předchozích, zúčastnili pře-
devším naši bývalí stárci. Ze židlí nikdo nespadl, 
ženáči se při vynášení zase tolik neunavili, a tak 
mohl proběhnout zase jejich kulturní program. 
podle nálady všech zúčastněných a  počtu 
lidí juchajících do  rána, můžeme opět letošní 
koberské hody považovat za velice úspěšné!

Hody 2021 nebyly z nejjednodušších, ale to 
nejsou v podstatě žádné. čím více problémům 
se musí čelit, tím větší se ukáže charakter lidí, 
kteří je zvládnou překonat! To platí dvojnásob 
o  letošní stárkovské partě. Ale nejen o  nich, 
nýbrž i o dobrovolnících, kteří se spoustou věcí 
pomohli, za  což jim moc děkujeme a  vždycky 
si velice vážíme každé dobré duše, která přidá 
ruku k dílu. V neposlední řadě děkujeme panu 
Hrbkovi za každoroční neúnavnou pomoc, též 
našim skvělým hospodským za výborné občer-
stvení, panu starostovi za  domluvení tak výji-
mečné kapely, jakou Mistříňanka beze sporu 
je, a vůbec všem za hojnou účast, krásné hody 
a zase za rok na viděnou! 

Tomáš Jedlička

poslední srpnový víkend již tradičně patřil míst-
ním stárkům. Těch se letos sešlo sedm párů. 
konečné složení párů se dávalo dohromady 
o  něco delší dobu, než je obvyklé, i  problémů 
se řešilo nezvykle moc, ale nakonec vše dobře 
dopadlo, jako ostatně vždy na  našich hodech! 
největším letošním strašákem však bylo poča-
sí. předpověď nevypadala vůbec hezky a  ačko-
liv to v  poslední době meteorologům ne vždy 
přesně vychází, tak na  náš hodový víkend jim 
vyšla bohužel do  puntíku. A  tak sluníčko sví-
tilo vlastně jen ve středu, kdy část stárků s pan 
Hrbkem stavěla podium pro kapelu. čtvrtek tra-
dičně patřil březovým májkám a že ani náš vel-
ký les není bezedná studna, museli si letos stárci 
vystačit s  omezeným množstvím májek, jelikož 
břízky v  okolních lesích prostě nejsou. naštěstí 
máme v  obci schopné lidi a  na  ohrazení pla-
cu, kde obvykle velká část májek bývá, zajis-
til pan Baják speciální oplocení, za což mu patří 

velký dík. Břízek se tudíž spotřebovalo jen nutné 
minimum. po  přípravě placu stárci zatloukly ty 
nejhezčí májky svým stárkám, jež si je mezitím 
nazdobily. nutno podotknout, že toto zatlou-
kání bylo jako obvykle velice veselé a končilo se 
v  pozdních hodinách. „Večer šohaj, ráno šohaj“ 
– tak praví staré rčení a  toto se táhne v  pod-
statě celým prodlouženým hodovým víken-
dem. nejinak tomu bylo i  v  pátek ráno, kdy se 
vyráželo pro máju. Jak již bývá tradicí, tak pro 
máju nejezdí jen stárci, ale i  početná družina 
dobrovolníků. Ti se probudili opět do  promo-
čeného dne. Vody bylo tolik, že do lesa nemoh-
ly ani povolané milešovské koně, a  tak místo 
jednoho tradičního traktoru pana Hrbka, vyjel 
 narychlo ještě patrik Divácký, bez kterého, jak 
se později ukázalo, by to letos asi dopadlo vše-
lijak. V  letošním roce jsme dostali od  Lesů čr 
nové místo pro výběr smrků – až za pátým ryb-
níkem. nutno podotknout, že jsou zde opravdu 
krásné kousky. co čert nechtěl a jistě ani Martin 
„čert“ Hobza, tak se smrk, i  přes brilantní práci 
řezače, při kácení zlomil, a  to hned nadvakrát. 
Hajný nám druhý strom nedal, a  tak se muselo 
vyřešit, co s tím. nakonec nezbyla jiná možnost, 
než že se strom vezme a uřeže se nějaký menší, 
kterým se to nastaví. Šikovné ruce nejen radima 
kamenského se zasloužily o  to, že se celá akce 
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hody hody

Prší, prší, jen 
se leje, aj tak si 
hody užijeme
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Územní studie 
krajiny so oRP 
slavkov u brna

hlahol děkuje!
Městský Úřad slavkov u  Brna v  součas-
nosti zpracovává Územní studii krajiny 
pro správní obvod orp slavkov u  Brna. 
cílem studie je vytvořit komplexní doku-
ment umožňující řešení problémů kra-
jiny, zejména v  nezastavěném území. 
Účelem je vytvořit základní podklad pro 
zkvalitnění plánovací a  rozhodovací čin-
nosti v  krajině. Prosíme vás o  vyplně-
ní on-line dotazníku, který nalez-
nete na  webových stránkách www.
iri.cz, případně je možné jej vyplnit 
v  tištěné podobě na  obecním úřadě 
v Kobeřicích. 

chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, 
kteří nám přispěli do sbírky 1. adventní nedě-
li na návsi. Získané peníze použijeme na tech-
nické vybavení a další věci do naší amatérské 
pěvecké skupiny. Těšíme se na  další setkání! 
Děkujeme. 

aktuálně

oznámení 
ze školní jídelny
připomínáme možnost odebírání obě-
dů pro seniory za  cenu dotovanou obcí. 
Školní jídelna má v  současnosti kapacitu 
až pro 10 nových strávníků. 

Vánoce v kostele
Vánoční bohoslužby Bohoslužby v kostele sv. 
Jiljí se budou konat v rámci možností podle 
vývoje epidemiologické situace a s respek-
továním aktuálních vládních nařízení a proti-
pandemických opatření.

24. 12. 15:30   Vigilie slavnosti narození páně
25. 12. 11:00   slavnost narození páně
26. 12. 11:00    svátek sv. Štěpána
1. 1. 10:30   slavnost Matky Boží panny Marie
2. 1.  10:30    Druhá neděle po narození páně
6. 1. 17:00   slavnost Zjevení páně


