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Obec Kobeřice u Brna 
Vám přeje klidné 
a pohodové prožití 
svátků vánočních, 
hodně štěstí, zdraví 
a úspěchů v novém roce.
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Vážení spoluobčané, 
právě se vám do  rukou dostalo nové vydání 
koberských rozhledů, první v  novém voleb-
ním období 2022–2026. rozdali jste pomy-
slné karty a  na  jejich základě bylo ustaveno 
nové zastupitelstvo, ve  kterém proběhly tři 
změny. Ještě jednou chci poděkovat těm, kte-
ří k volbám přišli a vyjádřili svůj názor na dosa-
vadní fungování a  směřování obce. nikdy 
jsem zde nepolitikařil a nebudu ani nyní, pře-
sto považuji za  slušné, zmínit zde nově zvo-
lené kompetence jednotlivých zastupite-
lů. Místostarostkou byla nově zvolena Lenka 
Hromková, předsedou výboru finančního 
ing. petr Baják, předsedou výboru kontrolního 
ing. Hynek spáčil. předsedové komisí: staveb-
ní a  životního prostředí Dagmar svobodová, 
sociální a  školská Mgr.  Markéta Matyášová 
a  kulturní ing.  Lenka Hanačíková. přeji všem 
nově zvoleným hodně sil, nadhledu a  chuti 
v této „někdy“ nelehké volené funkci.

Zvolením postů to začíná a  nejinak tomu 
je i  u  nás v  kobeřicích. ihned jsme se pusti-
li do  práce. Řešili jsme návrh rozpočtu naší 
základní a  mateřské školy. Všichni jsme si 
v  minulosti zvykli na  jakousi předvídatelnost 
a stabilitu, a ta je najednou ta tam. náklady letí 
prudce nahoru, spousta zboží není dostupná 
a na hodně věcí se musí čekat. nejinak tomu je 
i na obci, či ve škole. Jak nastavit náklady např. 
na energie na příští rok? Zvolili jsme nakonec 
konzervativní přístup a budeme raději s rezer-
vou pro školu počítat ještě v  rozpočtu obce. 
Uspěli jsme také s žádostí o zpracování „Místní 
energetické koncepce“, kde celkové náklady 
jsou 407 tis. kč a dotace kryje 90 % z této část-
ky. Tento materiál má být zpracován do konce 
března 2023 a bude podkladem pro další návr-
hy optimalizace nákladů na obecním majetku, 
ale i v naší obci vůbec. Účelem je provázanost 
a  celistvost, aby to nebylo, jak se říká, „každý 
pes, jiná ves“. sám jsem zvědav na výstupy - co 

bude doporučeno, mimo např. solárních elekt-
ráren na střechách budov.

V  tomto volebním období je naší priori-
tou kulturní dům, a  ten prostě dotáhneme! 
stávající projektová dokumentace je již něko-
lik let stará a je potřeba ji posunout do aktuál-
ní doby a požadavků. s ohledem na původně 
plánovanou hospodu v  podkroví se nákla-
dy šplhaly přes 40 mil. kč. čas plynul a zejmé-
na kvůli covidu lidé přestali do hospod chodit. 
nejinak tomu je i  u  nás. proto je neefektivní 
budovat takto velkou hospodu, která za  spl-
nění přísných hygienických norem bude stát 
nemalé finanční prostředky. A  proto chce-
me znovu oživit tzv. klub pod radnicí a  hos-
podu s trvalým provozem na kulturním domě 
– sokolovně neřešit. Bude tam pouze bar, 
který bude využíván při kulturních a  spole-
čenských akcích. Těch změn je samozřejmě 
více, důležitým požadavkem zůstává 250 míst 
k sezení a snížení nákladů na nějakých 20–25 
mil. kč. Vybrali jsme tedy architekta, se kte-
rým už máme zkušenosti. Dělal projektovou 
dokumentaci na  rekonstrukci školy, radnice 

slovo starosty

Zastávka Na kopci se stala novou turistickou 
atrakcí
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aktuálně

Výsledky komunálních 
voleb 2022

při letošních komunálních volbách bylo 
do  volební urny vhozeno celkem 347 obá-
lek, což značí volební účast 61,96 %. A jak jsme 
hlasovali?

a  také na  novou autobusovou zastávku 
v  kedletech. V  kobeřicích navíc koupil 
dům, má tedy k obci vztah a to je, si mys-
lím, velký bonus! pustil se hned do práce 
a již jsou vidět první výstupy. studie bude 
předána obci do konce tohoto roku k při-
pomínkování a následně bude pokračovat 
ve  zpracování projektové dokumentace. 
Už se na to osobně moc těším!

chci touto cestou také poděkovat bri-
gádníkům, kteří si udělali v sobotu 19. lis-
topadu čas a  pomohli s  výměnou strom-
ků, které bohužel vlivem velmi suchého 
roku, i  přes pravidelnou zálivku, uschnu-
ly. Myslím si, že i v tomto směru, ozelenění 
obce, se udál velký posun a další generace 
se budou mít na co dívat.

proběhly také již tradiční akce, jako je 
rozsvěcení vánočního stromku a mikuláš-
ská nadílka. Účast byla opět hojná, bohatý 

název strany počet hlasů

česká strana sociálně 
demokratická

1338 58,66 %

nezávislí kandidáti 
kobeřice u Brna

520 22,80 %

kDU-čsL 423 18,54 %

jméno navrhují-
cí strana

počet 
hlasů

Bc. roman Hanák čssD 263

Lenka Hromková čssD 213

ing. petr Baják čssD 203

Mgr. Markéta Matyášová čssD 188

Dagmar svobodová čssD 157

ing. Hynek spáčil kDU-čsL 113

ing. Lenka Hanačíková nk 111

program a čertovsky dobré občerstvení. nová kul-
turní komise se do toho pustila s vervou, tak přeje-
me hodně sil a nápadů.

s většinou z vás se asi osobně uvidíme u vánoč-
ního stromu na  Štědrý den, nicméně chci využít 
i  této možnosti a  popřát vám krásné a  požehna-
né svátky vánoční a do nového roku hlavně zdraví, 
štěstí a také velký kus životního optimismu!

Těším se na viděnou! 

Roman Hanák, starosta
Vysázeny byly dvě desítky nových stromků 



Do  školy v  září nastoupilo 37 žáků. poprvé 
do lavic zasedlo 9 prvňáčků. první ročník pro-
šel adaptačním týdnem s  podporou starších 
ročníků ve  školním prostředí, což stmeluje 

úzký kolektiv v  naší škole. poslední zářijový 
den jsme strávili na dopravním hřišti. po celý 
podzim provázel vybranou skupinu začínají-
cích plavců povinný plavecký výcvik. 

Významnou akcí pro všechny žáky byl pro-
jektový den hrazený z  dotace eU. projekt 
Zdravá strava měl několik etap, teorii, mode-
lování, soutěžení a  praktickou přípravu stu-
dených pokrmů spojených s  následnou 
ochutnávkou.

V  podzimním čase jsme si s  žáky připomí-
nali nejen atraktivní zvyky přicházející k  nám 
z anglosaských zemí, tedy Halloween, ale také 
tradiční oslavy tohoto období z  jiných kon-
čin světa, například z  číny. Hlavní pozornost 
jsme však soustředili na svátek Všech svatých 
– našich Dušiček. 

prosinec se již nese v  duchu adventních 
zvyků a  předvánočního období. Žáci si sami 
vyzkoušeli roli andělů a čertů. Možná se v nich 
ale projevila malá dušička, když mezi nás přišla 
skutečná a  nefalšovaná trojice Mikuláš, anděl 
a  čert. připravili jsme pro děti také korálko-
hraní, při kterém si vyráběly andílky, náušnice 
a přívěsky. 
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Školní družina spolu se základní školou v září 
připravila 1. ročník velké sportovní soutěže 
pro děti a  rodiče. Akce měla za  cíl umožnit 
dětem nejen závodit, ale také zlepšit si kon-
dici, běžet s  mámou nebo tátou, potkat se 
mimo školu s kamarády a podat obdivuhod-
ný výkon. Tituly nejrychlejších běžců z  kate-
gorie mladších získali Filip Hanák, David 
Zouhar a karolína kadlecová, z kategorie star-
ších poté Amy Anna Vaculíková, Michal Fiala 
a Anežka karásková. 

běh
o perníkové srdce

škola

Podzim  
a předvánoční období 
v základní škole
V ADVenTníM čAse se neJen DěTské 
MyŠLenky UBírAJí Vánoci A TěŠeníM 
nA JeŽíŠkA, ALe TAké HoDnoceníM 
čAsU JiŽ proBěHLéHo. co se TeDy 
Ve ŠkoLe ZATíM UDáLo?

Vítězové z kategorie mladších žáků



V  prvních podzimních měsících probíha-
la v  MŠ adaptace nových dětí, ale ani tak 
jsme nezaháleli. navštívili jsme výstavu ovo-
ce a  zeleniny ve  slavkově, uspořádali jsme 
dílničky s  rodiči a  nezapomněli jsme ani 
na školkovou drakiádu.

konec října se nesl v  duchu strašidýlko-
hraní, Halloweenu a  Dušiček. navštívili jsme 
i  místní hřbitov a  zapalovali svíce u  opuště-
ných hrobů.

V  listopadu jsme oslavovali svátek svaté-
ho Martina a  pekli svatomartinské rohlíčky. 
Do každé akce se zapojují i naše skvělé paní 
kuchařky, které dětem s  láskou připravují 
tematické svačinky a  tradiční pokrmy – ten-
tokrát husu se zelím a knedlíkem. 

Jsme velice rádi, že jsme obnovili pravi-
delné zpívání s  panem Hromkem. ke  kon-
ci listopadu jsme se opět zapojili do  projek-
tu Mandala dětem, jehož výtěžek pomáhá 
nemocným dětem. Také jsme s  dětmi daro-
vali plyšáky do  dražby pro psí útulek. Již 
4.  rokem vyrábíme přes 100 ks vánočních 
přáníček pro domov seniorů v olomouci.

Adventní období jsme zahájili veřejným 
vystoupením při rozsvícení obecního vánoč-
ního stromu. Také proběhl čertovsko-anděl-
ský den a navštívil nás Mikuláš. připravujeme 
vánoční posezení s  rodiči spojené s  dílnič-
kou. A  samozřejmě proběhne i  vánoční 
nadílka, koneckonců, dopis Ježíškovi jsme 
s dětmi poslali.

Děkujeme obci a  kulturní komisi za  nově 
obnovenou spolupráci. A  všem přejeme 
krásné prožití svátků vánočních a  v  novém 
roce hlavně zdravíčko. 

Za kolektiv MŠ, Iveta Tomanová
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školka

Třída duháčků se soutěžní mandalou 

Pestré pololetí
v mateřské škole

naše škola letos žádala 
nadaci čeZ o  poskyt-
nutí nadačního pří-
spěvku na  zlepšení 
vzdělávacích podmí-
nek pro děti. Byl nám 
schválen projekt s  názvem „Zlepšení 
podmínek výchovy a vzdělávání“ v gran-
tovém řízení podpora regionů ve  výši 
120  000 kč. prostředky jsme použili 
na modernizaci herny pro rozvoj kompe-
tencí dětí, zakoupili jsme koberec a skříně 
na  ukládání pomůcek. pro žáky základní 
školy jsme zakoupili počítače pro zlepšení 
přístupu k  novým technologiím. Ve  škol-
ní jídelně zlepšíme pracovní podmínky 
pro vaření. Děkujeme touto cestou všem 
rodičům a  občanům obce za  podporu 
a  vysoutěžení 250  000 bodů v  aplikaci 
epp – pomáhej pohybem. 

Příspěvek 
od Nadace Čez
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hasiči

Dne 24. března v 15:20 hodin přišla výzva pro 
dopravní automobil. cílem byl domek na  uli-
ci Újezd i. Ve  zprávě bylo zdůrazněno, že jde 
o  zavřené dvouleté dítě a  rodiče již čeka-
jí na  terase. protože naše auto stálo přímo 
na téže ulici, bylo otázkou pouze okamžiku sjet 
k  adrese. průzkumem jsme zjistili, že se malý 
chlapec zavřel za prosklenými dveřmi a žádná 
rada mu k jejich otevření nepomohla. na násil-
ný vstup bylo dost času, neboť nehrozilo přímé 
ohrožení života dítěte. posléze jeho otec přišel 
na možnost prolézt do domu křidlicí a půdou, 
což ihned vykonal a tím se dostal dovnitř. Vše 
tedy skončilo šťastně. Dávejte prosím pozor 
na své ratolesti a hlídejte si, kde máte klíče.

následujícího dne, 25. března v 15:58 vyhlá-
šen další výjezd, a to požár pole na ulici U mlý-
na v rozsahu 100 × 110 m šířící se dál. Vyrazili 
jsme dopravním autem, neboť naše cisterna 
byla v té době nepojízdná. po příjezdu na mís-
to události byla vidět zčernalá tráva a hranice 
požáru, který se šířil třemi směry. V autě jsme 
měli práškové přístroje a  jednoduché hasi-
cí prostředky, kterými jsme se vybavili a začali 
zabraňovat šíření fronty požáru směrem k blíz-
kému pásu keřů a  stromů. postupně dorazily 
i okolní sbory a vodou z cisteren uhasily všech-
na možná ložiska. po likvidaci požáru a pouče-
ní majitele pole o  dohlídce se jednotka vráti-
la zpět na základnu. k této události nemuselo 
dojít, kdyby lidé dbali nařízení zákazu pálení 

a vypalování travních porostů v období sucha! 
Z  takového jednání hrozí veliké škody a  také 
peněžité tresty.

po  celé jaro pracovala jednotka na  opra-
vě cisternového automobilu cAs 25 rTHp. 
postupně se zapojilo 10 členů jednotky, kte-
ří strávili nad opravou 70 pracovních hodin. 
oprava skončila v  půli dubna a  vozidlo bylo 
zařazeno opět do výjezdu.

Dne 30. dubna před 15 hodinou byl vyhlá-
šen poplach pouze mezi členy. Šlo o  zaho-
ření popelnice na  komunální odpad v  ulici 
Újezd ii., do které byl umístěn popel v domně-
ní, že již dostatečně vychladl. popelnice se zce-
la roztekla a plameny ošlehly i blízko ležící HUp 
a  do  výšky 2,5 m i  fasádu. kromě přítomné-
ho plynového uzávěru hrozilo i nahřátí dřevě-
né stříšky. naproti bydlící člen duchapřítomně 
použil hadici D s proudničkou nataženou přes 

zásahy a činnost 
jednotky sdh 
Kobeřice u brna za rok 2022

V průBěHU LeToŠníHo rokU nAŠe 
JeDnoTkA DoBroVoLnýcH HAsičů 
VyJíŽDěLA nA poMoc k někoLikA 
neŠťAsTnýM UDáLosTeM.

Shořel víc než hektar pole

Požár popelnice ohrožoval i uzávěr plynu 



komunikaci, proudem vody zlikvidoval požár 
a ochladil jeho okolí. plastové zbytky popelni-
ce byly odstraněny lopatou. opět plyne pona-
učení z  tohoto minizásahu, že popel je třeba 
nechat zcela vyhasnout. obzvlášť teď v topné 
sezóně je třeba mít tuto zásadu na paměti!

Dne 14. července v 15:11 jsme obdrželi pro 
naši jednotku mimořádnou výzvu k  požá-
ru dopravního automobilu na  silnici směrem 
na  Šaratice. Měl to být požár po  nehodě se 
zraněním. s  opravenou cisternou jsme dora-
zili na  místo události jako první. průzkumem 
jsme zjistili, že hoří osobní automobil. Byl již 
zcela v  plamenech, které nesahaly až k  blíz-
kému lesu, takže se oheň nešířil dále od  ces-
ty. postavili jsme cisternu do krajnice jak to jen 
šlo, aby neblokovala další vozy HZs. Byli jsme 
připraveni použít proud c a chránit tak dřevi-
ny v  těsné blízkosti, když dorazila slavkovská 
posádka, která pomocí vysokotlaku požár uha-
sila. Mezitím velitel zásahu s policií zkontakto-
vali řidiče a předali jej do péče záchranné služ-
by. nás s cisternou poslali zpět na základnu.

5. září se na  hasičském hřišti uskutečnil 
výcvik obsluhy požární stříkačky, při kterém 
jsme si vyzkoušeli sání pomocí savic z blízké-
ho zdroje vody a práci s proudnicí.

9. září proběhla společná odborná přípra-
va našeho okrsku Hostěrádky-rešov pod 
vedením profesionálů ze stanice slavkov 
u  Brna a  pod odborným dohledem ředite-
le územního odboru Vyškov plk. ing. Václava 
kováře. Byly procvičeny tyto okruhy: nasá-
ní z přírodního zdroje přenosnou stříkačkou, 
zásady radioprovozu, bezpečnost při práci 
s motorovou pilou, práce s proudnicí při vstu-
pu do  budovy a  první pomoc – resuscitace 
a použití AeD. Teorie i praxe probíhaly u ryb-
níka v Hostěrádkách až do tmy. poté jsme při 
malém občerstvení akci zhodnotili, podě-
kovali všem školitelům (pily měl na  starost 
Zdeněk ondráček) a  vyjádřili přání na  zopa-
kování podobné akce.

1. října se tři členové jednotky účastnili roč-
ního školení velitelů na  stanici Vyškov. nový 
člen naší jednotky Martin kamenský bez chy-
by zastoupil svého indisponovaného otce. 
Školení vedl mjr. ing. Antonín Bastl a probra-
nými tématy bylo: zával, zásah na včely a jiný 
obtížný hmyz, bezpečná práce s  motorovou 
a  rozbrušovací pilou, kalová a  jiná čerpadla 
ve  výbavě jednotek, slaňování pomocí půl-
lodního uzlu a  karabiny a  záchrana tonoucí-
ho pomocí vrhacího lana v sáčku.

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát 
za  sDH kobeřice u  Brna šťastné a  veselé 
Vánoce, pohodu a  klid v  novém roce a  nám 
hasičů výjezdy jen ty výcvikové tak, aby se 
nikomu nic nestalo a všichni se ve zdraví vrá-
tili ke svým rodinám. 

Aleš Krahula, velitel jednotky SDH
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hasiči

Zásah u požáru osobního automobilu

Uhašeno bylo během chvíle, přesto toho z auta 
moc nezůstalo



po podzimní části sezóny se naše „A“ mužstvo 
umístilo na pěkném 2. místě v okresním pře-
boru. na  vedoucí tým křenovic ztrácíme 
9  bodů. „B“ mužstvo navzdory nedostatku 
hráčů přezimuje na 10. místě.

Jak už je v kobeřicích zvykem, do soutěžního 
ročníku jsme přihlásili dva oddíly mužů, které 
čítaly 28 členů. Takový počet je dosti hraniční 

na dva týmy, ale říkali jsme si, že se to zvládne. 
Bohužel se nám rozhodnutí zanechat dva týmy 
nevyplatilo. potýkali jsme se s  četnými zra-
něními a v jednu chvíli bylo na marodce až 11 
hráčů, kdy bylo velice těžké plně obsadit obě 
mužstva. někteří hráči absolvovali dva zápa-
sy za sebou v jeden den, aby se podzim dohrál 
s hlavou nahoře, za což jim patří velké díky.

Momentálně jsme v  situaci, kdy zvažuje-
me veškeré alternativy pro další pokračová-
ní „B“ mužstva. prioritně bychom chtěli přes 
zimu doplnit mužstvo minimálně pěti čle-
ny. Bohužel, poslední variantou je i  odhlá-
šení ze soutěže a  zanechání jednoho oddílu 
v okresním přeboru.

Byl to náročný podzim, který nám všem 
ukázal, že obhospodařování areálu, zajiště-
ní soutěžních zápasů a starost o chod tělový-
chovné jednoty je v počtu lidí, kteří se aktiv-
ně zapojují, velice náročný. pokud by měl 
někdo chuť nám s čímkoli pomoci, či je mezi 
Vámi někdo, kdo by se chtěl aktivně zapo-
jit do zápasů, určitě budeme rádi a přivítáme 
Vás s otevřenou náručí.

Za  TJ sokol kobeřice Vám všem přeji krás-
né prožití vánočních svátků, pohodu a  klid 
do nového roku. 

Miroslav Kočovský
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ohlédnutí za první 
polovinou sezóny

sokol

„A“ mužstvo

„B“ mužstvo
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Mé jméno je Lenka Hanačíková a  byla jsem 
zvolena novou předsedkyní kulturní komise 
(dále kk). Jedná se o post, který k sobě potře-
buje co nejvíce osob ochotných angažovat 
se při různých akcích, ať již jsou to akce pro 
dospělé, či pro děti.

nyní krátce k  jednotlivým členům. Hana 
křížová byla již členkou bývalé komise a všich-
ni víme, že je to člověk na  svém místě. Má 
představu, graficky umí vyšperkovat kaž-
dou akci a  umí také zacházet s  ozvučením. 
kamila karásková má, co se nápadů týče, tah 
na branku už od začátku a spolu s další člen-
kou petrou Šanclovou jsou velmi zručné. Jana 
Šmerdová (rozená oslíková) a Alena Musilová 
jsou ochotné pomoci s  čímkoliv a  jakkoliv. 
Jana Mitrusi (rozená Duráková) má již půso-
bení v  kk za  sebou před několika lety, takže 
ví, o  čem to je. karina Lamačová (přítelkyně 
romana Fiese) již v  loňském roce s  kk spolu-
pracovala a  ráda by pokračovala, za  což jsem 
jí velice vděčná. pomocnou ruku nám podáva-
jí také manželé Lenka a Tomáš elederovi, které 

tu určitě nemusím představovat, všichni je 
dobře znáte. pokud by měl i někdo z vás zájem 
připojit se k nám a pomoci, ať neváhá a ozve 
se komukoliv z nás, bude vítán. Mým cílem je 
zapojit do akcí všechny spolky v obci, základní 
i mateřskou školu a věřím, že se to podaří.

první naší organizovanou akcí bylo rosvě-
cování vánočního stromu, které se mys-
lím podařilo. Děkuji všem účinkujícím za svá 
vystoupení. Vystupovali starší děti z mateřské 
školy, petra Šany šanclová se svými svěřenky-
němi a pěvecký sbor Hlahol. Hasičům děkuje-
me za připravené tekuté občerstvení.

Za kulturní komisi přeji klidné a radostné svát-
ky vánoční a do nového roku pevné zdraví. 

Lenka Hanačíková

dovolte nám představit 

novou kulturní 
komisi

kulturní komise

V pořadí druhou pořádanou akcí nové KK byla 
Mikulášská nadílka 
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akce

drakiáda

první říjnovou neděli proběhla drakiáda. 
Ujali se jí hasiči, kteří připravili pro všechny 
účastníky občerstvení. To odpoledne sice 
nebylo optimální počasí, ze začátku popr-
chalo, ale naštěstí to účastníky neodradilo 
a přišlo přibližně 60 dětí. některé měly dra-
ka sami pro sebe, jiné byli ve skupince, a tak 
draků létalo ke třem desítkám. Zájem o tuto 
akci byl, a proto příští rok na viděnou! 

Lenka Hanačíková

Vaření  
kotlíkových gulášů

V  říjnu se uskutečnilo v  pořadí již třetí vaře-
ní kotlíkových gulášů. Zúčastnilo se celkem 6 
týmů, které měly chuť se zapojit, každý si zajis-
til vlastní kotlík, dřevo, ingredience a vše pro-
běhlo podle plánů. nakonec si všech cca 80 
zúčastněných osob pochutnalo na  uvařených 
guláších. A  já věřím, že příští rok budeme mít 
zase chuť prožít hezké odpoledne ve  společ-
nosti přátel a dobrého jídla. 

Lukáš Hrabovský

Na dolině se vařily guláše v šesti kotlících!

Uspávání broučků
V  sobotu 5. listopadu vyrazil do  ulic lam-
pionový průvod, který doprovodil všech-
ny broučky k  dlouhému zimnímu spánku. 
na cestu mu svítily svíčky, dýně a další roz-
manitá světýlka. soutěž o  nejkrásněji roz-
svícenou ulici ani letos neměla jasného 
vítěze! 

Vítání občánků

V  neděli 6. listopadu jsme na  obecním úřadě 
v  kobeřicích přivítali naše nejmenší občánky 
ondráška, emmičku, karolínku a Štěpánka. 
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akce

když podzim zaklepal na  dveře, nastal čas 
zakončit jezdeckou sezónu, jak se sluší a  pat-
ří. A  tak se u  nás v  kobeřicích už po  třiadvacá-
te sjeli koňáci z okolí, aby si užili projížďku pod-
zimně zbarvenými lesy. Tradiční jízda se konala 
15. října. počasí nebylo příznivé, a tak se v ohra-
dě u fotbalového hřiště sešli odvážlivci a otužil-
ci, které neodradily ani padající kapky deště. 
pořadatelka kamila karásková společně s  pa-
nem Josefem Urbanem všechny přivítali štam-
prdličkou na  zahřátí a  na  památku připnuli 

koním krásné kokardy. poté se v čele s Mateou 
a  Montanou vyjelo do  okolních lesů, kde si 
účastníci užili poklidnou projížďku. ne nadarmo 
se říká, že pohled na  svět je nejkrásnější, když 
prochází mezi ušima koně. i  déšť se nakonec 
umoudřil, a tak jsme si na závěr mohli vychutnat 
výborný gulášek, který nám po tréningu na kot-
líkových guláších připravili Lukáš Hrabovský 
a  Miloš karásek. Již tradičně nesměla chybět 
ani sladká tečka - věnečky od  Milady cenkové. 
Děkujeme vám za  pomoc s  přípravami a  také 
děkujeme všem účastníkům za příjemné setká-
ní! Tak snad zase za rok v kobeřicích! 

Kamila Černá

Pořadatelky tradiční akce

Mikulášská nadílka

Mikuláš se svou družinou ani letos neo-
pomněl zastávku před hasičkou, kde 
vyslechl básničky od  dětí a  na  oplátku 
jim rozdal sladké odměny. 

hubertova jízda

Hasiči připravili čertovsky dobré občerstvení

Vivien svezla koberskou posádku 



Děti z mateřské školy navštívili knihovnu 
v adventním čase
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Na co se můžeme těšit?

z knihovny…

V  neděli 18. prosince 2022 zahraje kape-
la Bokomara Trio spolu s  petrou Šany 
Šanclovou vánoční koncert v Husově sboru 
v kobeřicích. Začátek je v 16 hodin. 

V  podvečer Štědrého dne, tedy 24. prosin-
ce 2022 se v  rámci Štědrovečerního kole-
dování setkáme u  rozsvíceného stromečku 
a  společně naladíme tu správnou, pohodo-
vou vánoční atmosféru. 

poslední den letošního roku, tedy 31. prosin-
ce 2022 zahájíme dopoledním společným 
během koberskými lesy. odpoledne téhož 
dne nás čeká již tradiční setkání „na kanálu” 
na křižovatce ulic Újezd ii. a Zahradní. 

sobota 25. února 2023 bude vyvrcholením 
masopustního období a ulicemi kobeřic pro-
jde ostatkový průvod. 

na  sobotu 25. března 2023 připravujeme 
posezení se seniory.

Malé i  větší děti se mohou těšit, že v  nedě-
li 26. března 2023 je čeká dětský maškar-
ní ples. 

a  čarodějnice roztočí svá košťata v  neděli 
30. dubna 2023. 

podrobnosti k  jednotlivým akcím budou 
upřesněny. Těšíme se na Vás!

V  letošním roce jsme se po  covidu začali 
vracet k normálnímu životu. pomalu začala 
fungovat i knihovna. Byla jsem ráda, že při-
jala mé pozvání na vánoční povídání mateř-
ská škola. Děti se aktivně zapojily a  bylo 
vidět, jak moc se na adventní i vánoční čas 
těší. Doufám, že jim Ježíšek nadělí nějakou 
krásnou knihu a třeba se z nich stanou pra-
videlní čtenáři a návštěvníci knihovny. přeji 
všem krásné, klidné Vánoce. 

Zdeňka Svobodová

aktuálně

Vánoční 
bohoslužby
24. prosince 2022, 15:30 hod. 
Vigilie slavnosti narození páně

25. prosince 2022, 11:00 hod. 
slavnost narození páně

26. prosince 2022, 10:30 hod.  
svátek sv. Štěpána

1. ledna 2023, 10:30 hod. 
slavnost Matky 
Boží panny Marie


