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redakce vám děkuje 
za přízeň i tomto roce! 
Přejeme vám krásné 
a klidné Vánoce, 
odpočiňte si  svátcích 
od každodenního 
shonu. A nový rok 2017 
ať vám přinese samé 
štěstí a úspěchy!

Milé čtenářky 
a milí čtenáři, 

ROZHLEDY
KOBERSKÉ 
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slovo starosty

čas neúprosně běží, a i když to venku za okny 
nevypadá, za  pár dnů jsou tu Vánoce. Děti 
se těší na dárečky pod stromečkem a dospě-
lí na to, že si pár dnů odpočinou a stráví pří-
jemné chvíle v  rodinném kruhu. Podzim 
v  Kobeřicích byl velmi hektický, nejvíc prá-
ce bylo kolem školy. Ale nakonec se všechno 
povedlo a myslím, že výsledek stojí za to.

Největší novinkou je samozřejmě nová tělo-
cvična. Od  ledna nového roku se můžou hlá-
sit zájemci o její pronájem. Tělocvična má per-
fektní parametry pro provozování badmintonu 
nebo stolního tenisu, ale určitě se bude hodit 
i  na  ostatní sporty, jako je například fl orbal, 
sálová kopaná nebo různá cvičení. Věřím, že 
všichni návštěvníci budou zodpovědní, nebu-
dou zařízení tělocvičny poškozovat, budou se 
vzorně přezouvat a  vůbec se chovat tak, aby 
nám tělocvična dlouho vydržela.

Na  zasedání zastupitelstva jsme po  projed-
nání technických bodů programu hovořili také 
o pronájmu pozemků pro Tělovýchovnou jed-
notu Sokol Kobeřice, jež má zájem vybudo-
vat v  areálu stávajícího fotba-
lového hřiště nové venkovní 
sportoviště s  umělým povr-
chem, které bude doplně-
no o  nové venkovní posilo-
vací stroje. Pokud Sokol získá 
dotaci z  Ministerstva školství, 
mládeže a  tělovýchovy, obec 
přislíbila spolufi nancování no-
vého sportoviště ve  výši 800 
tisíc korun. Celkové náklady 
jsou odhadovány na necelých 
6 miliónů korun. 

Schválili jsme také realizaci 
pěstebního zásahu v evropsky 
významné lokalitě Polámanky, 

která se nachází za  mysliveckou chatou. 
Správcem projektu je Jihomoravský kraj 
a  plán je nyní vypracován na  pět let, během 
nichž bude postupně upraveno celé území. 
Primárním cílem je chránit vzácné druhy teplo-
milných rostlin a hmyzu pravidelným kosením 
a odstraňováním náletových dřevin.

Co se týče kulturního života, myslím, že 
jako obvykle vydařenou akcí bylo podzimní 
posezení s  burčákem a  cimbálovou muzikou. 
Hudci z Kyjova vytvořili příjemnou atmosféru. 
Neméně úspěšnou akcí bylo také Kácení máje 
a  osobně jsem byl překvapen z  vysoké náv-
štěvnosti. Vonička V-band v Kobeřicích prostě 
táhne. Na první adventní neděli jsme rozsvíti-
li nový vánoční stromeček před obecním úřa-
dem, poslechli si písničky a básničky v podání 
žáků z  naší školy, popovídali si a  připili sva-
řeným vínem od  našich hasičů. Další víkend 
k nám do obce zavítali také čerti s Mikulášem 
a musím opět poděkovat pořadatelům za vel-
mi pěknou akci. V polovině listopadu jsme také 
vítali nové občánky, tentokrát 9 dětí, 5 chla-

pečků a 4 dívky. A  jak už jsem 
zmínil v  blahopřání novopo-
čeným rodičům, nemusí se 
nijak obávat na dalších dětech 
pracovat, škola i  školka jsou 
připraveny!

Vážení spoluobčané, chci vás 
také touto cestou pozvat k ště-
drovečernímu setkání u  obec-
ního vánočního stromku, chci 
vám poděkovat za  společně 
strávený rok 2016 a popřát vám 
krásné a  požehnané Vánoce 
a hodně štěstí a zdraví do roku 
2017! 

Roman Hanák, starosta

Vážení spoluobčané,
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Přístavba 
školy 
dokončena

Škola se kromě dvou nových tříd mateřské 
i  základní školy rozrostla ještě o  podkrovní 
nástavbu a  přístavbu tělocvičny. Místo půdy 
teď vznikla nová krásná učebna pro výuku 
hry na  hudební nástroje a  moderní knihov-
na, bezbariérovost zajišťuje výtah. Tělocvičnu 
bude využívat nejen škola pro tělesnou 
výchovu žáků, ale samozřejmě také všichni 
obyvatelé Kobeřic.

Projekt za  24 milionů korun se podařilo 
dokončit během pěti měsíců a  spolufi nanco-
valo jej Ministerstvo školství mládeže a  tělo-
výchovy, Jihomoravský kraj a obec Kobeřice. 

SLAVOSTNÍHO OTEVŘENÍ OPRAVENÉ 
ŠKOLY SE SPOLU S PŘEDSTAVITELI OBCE, 
ŠKOLY, OBČANŮ KOBEŘIC A DALŠÍCH 
HOSTŮ ZÚČASTNILA TAKÉ MINISTRYNĚ 
ŠKOLSTVÍ KATEŘINA VALACHOVÁ. 

Novou tělocvičnu budou děti využívat 
co nejdříve

Vystoupení žáků paní ministryni pobavilo

Tělocvična se stala dominantou 
celé školní budovy

Slavnostní stříhání pásky



KOBERSKÉ ROZHLEDY prosinec 2016

Mikuláš a jeho lidé

Protože jsou prý všechny koberské děti hod-
né, čerti  v družině svatého Mikuláše chyběli. 
Aby ovšem byla tradici učiněno zadost, paní 
učitelky je spolu s ostatními nahradily. 

Nejmladší žáci, Námořníčci, si v  mateřské 
škole rychle zvykli a teď už táhnou za jeden 
provaz. Za  dopoledne toho musejí každý 
den spoustu stihnout. Například obhlížet 
zvířata nebo si zajít do knihovny. 

škola

Školáci v záběhu

Divadlo s příběhem o tom, co dokáže Krakonošova 
mlha se líbilo mateřáčkům i velkým školákům

Lilianka Kreutzerová vykrajuje vánoční cukroví 
pod dohledem svých spolužáků

4



5www.kobericeubrna.cz

Zimní 
poločas
Podzimní polovina sezóny je u  konce, hráči 
i trenéři si dopřávají zaslouženého odpočinku 
a nabírají síly na důležitá jarní utkání. Podzim 
byl pro všechna naše mužstva velmi vydaře-
ný, o čemž jasně vypovídá tabulka s výsledky.  

Pokud se A-týmu podaří udržet si vítěznou 
formu i v jarní části sezóny, mohl by se poku-
sit o postup do vyšší soutěže. Nyní záleží jen 
na hráčích, jejich týmových výsledcích a  tré-
ninkové morálce, jak se k této výzvě postaví.

V  čele tabulky přezimuje „jedině Béčko“, 
a  to o  3 body před Nížkovicemi, i  starší žáci, 
kteří by na  jaře jistě rádi získali mistrovský 
hattrick. Dorost je po první společné polovi-
ně sezóny přesně ve středu tabulky.

Zimní příprava našich týmů by měla začít 
v  lednu v  nově zrekonstruované tělocvičně 
základní školy v Kobeřicích. 

Všem hráčům, trenérům i fanouškům přeje-
me krásné prožití vánočních svátků a  hodně 
štěstí do nového roku 2017. Těšíme se na vás 
koncem března na hřišti! 

Monika Krahulová

Mužstvo Umístění v tabulce Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body

Muži „A“ 1. 13 10 3 0 41:14 33

Muži „B“ 1. 9 8 0 1 35:13 24

Dorost 3. 8 4 1 3 15:17 13

Starší žáci 1. 8 6 1 1 38:10 19

Přípravka x 11 2 1 8 50:108 x

Společný trénink mužů a dorostu

Trenéři a přípravka během strategické porady

sokol

Mužstvo starších žáků nastupuje k zápasu
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hasiči

Úspěšná hasičská sezóna
Podzimní závodní období ukončil koberský 
hasičský sbor špičkově, s  dostatkem bodů, 
které jim zajistí dobrou výchozí pozici pro jar-
ní část.

Dvě hlídky mladších žáků získala na soutěži 
v Kozlanech vynikající druhé  a dvanácté mís-
to ze 32 přihlášených. Starší doběhli na páté 
pozici z  25, také ve  štafetě dvojic koberská 
omladina zabodovala. V  dorostenecké kate-
gorii se dařilo Veronice i Stázce. Výsledky jsou 
součástí celoročního bodování a  na  jaře se 
budou hodit. 

To, že nám družstvo mladších bude dělat 
radost ve  všem, do  čeho se pustí, bylo 
po  branném závodě jasné. A  dokázali to 
hned na  první listopadové uzlové soutěži 
v  Drnovicích, kde hlídka A  skončila čtvrtá 
a  nejmenší přípravka Šnečci čtvrtá. O  čtr-
náct dnů později si mladší počínali nemi-
losrdně a  do  nejlepší čtyřky pustili jen dva 
soupeře. Radost nám udělali i  osmí starší, 
kterým jde nejen o výsledek jako takový, ale 
i  o  celkový součet bodů a  případný postup 
do superfi nále pro nejlepších osm družstev. 
V  jednotlivcích pak Lucie Cagášková získala 
skvělé třetí místo. 

Sportu si během podzimi užili i  dospě-
lí na  závodu TFA – nejtvrdší hasič přeži-
je, který se každoročně běží v  Šaraticích. 
V  zásahovém obleku s  dýchacím přístro-
jem na  zádech se musí uběhnout trať, 
na  níž číhají fyzicky náročné disciplíny. 
A  tak kromě horka, nedostatku dechu 
a  sil bojuje člověk hlavně s  možností to 
vzdát. Proto každý, kdo dokončí, vlastně 
vyhrál. Přesto je to stále soutěž a  Lenka 
Hanačíková skončila čtvrtá, v  silné kon-
kurenci devíti  žen a  Vlasta Lebeda byl 
dvacátý. 

Aleš Krahula
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na výlet do okolí

Tipy 
na zimní výlety

Dinosauři na řetězu
Technické muzeum v  Brně připravilo uni-
kátní výstavu robotických modelů dinosa-
rů. Šedesát různých druhů dinosaurů vypadá 
skutečně živě, na některé je dokonce možné 
si sáhnout. Součástí výstavy, která je otevřena 
do poloviny března příštího roku, je i 3D kino.

ANI KDYŽ POČASÍ NENÍ NEJLEPŠÍ A DNY 
JSOU KRÁTKÉ, NEMUSÍ NIKDO SEDĚT 
DOMA. MÁME PRO VÁS PÁR OVĚŘENÝCH 
TIPŮ. NUDIT SE ROZHODNĚ NEBUDOU 
MALÍ ANI VELCÍ.

Lenka Štefanová

Lyžování za Olomoucí
Velice blízko je do nového moderního lyžař-
ského areálu Hrubá Voda. Dojet se dá vla-
kem nebo autem. V  malebném údolí řeky 
Bystřice je k  dispozici sedačková lanovka, 
několik vleků, dětský pás a  lyžařská škol-
ka. Celková délka trasy je 851 m, převýšení 
52 metry.

VIDA! 
Science centrum Brno
Zábavný vědecký park v  areálu Výstaviště 
zabírá plochu téměř 5000 m2 a  nabízí přes 
170 interaktivních exponátů. Stálá expozi-
ce je rozdělena do  čtyř tematických oblas-
tí:  Planeta, Civilizace, Člověk a  Mikrosvět. 
V Divadle vědy pak můžete sledovat nebo se 
účastnit napínavých pokusů. Počítejte mini-
málně se čtyřmi hodinami, které vám utečou 
velice rychle.



8 KOBERSKÉ ROZHLEDY prosinec 2016

vánoce

Vánoční zvyky 
za hranicemi Česka

Do Německa 
za vánočními pyramidami
V  Německu si místo betlémů staví vánoční 
pyramidy. Jsou vyrobené ze dřeva a  najde-
te v  nich klasické postavičky jako v  čes-
kých betlémech. Ve  spodní části jsou 
umístěné svíčky, jejichž teplo otáčí vrtu-
lí umístěnou v  horní části pyramidy. Ježíšek 
má v  Německu podobu mužíčka s  rezavý-
mi vlasy a  vousy, který k  cestování použí-
vá divoký vítr. Děti obdarovává 1. prosince 
adventními kalendáři, aby si otvíráním oké-
nek zkrátily čekání na Štědrý večer.

Nejoblíbenější vánoční pochoutkou našich 
západních sousedů je husa s červeným zelím, 
bramborovým knedlíkem s  jablky a slaninou. 
O sladkou tečku se postará vánoční štola. Má 
podobu jablečného závinu, do  něhož jsou 

přidané kompotované třešně. Na  celém úze-
mí se peče vaječné cukroví, tzv. „Springel“, 
jehož tradice sahá až do 18. století.

Rakouské Vánoce začínají 
na trhu
Adventní trhy zahajují vánoční svátky již 
18. listopadu, kdy se otevírají jejich brány.  
Vzhledem k  tomu, že Rakousko s  námi kdysi 
tvořilo jedno území, nejsou oslavy příliš roz-
dílné od těch našich. Rakušané stejně jako my 
vyrábí adventní věnce, velké oblibě se těší 
pražené mandle nebo pečené kaštany. 

Na  Štědrý večer pak přichází Ježíšek, kte-
rého přivolají, stejně jako u  nás, cinkáním 
zvonečku. O  balení dárků se většinou stará 
otec jako hlava rodiny. Rakušané milují hud-
bu, proto jsou celé vánoční svátky sledem 

TRADIČNÍ RITUÁLY NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ K VÁNOČNÍM SVÁTKŮM: ZPÍVÁNÍ KOLED, 
ŠTĚDROVEČERNÍ VĚŠTĚNÍ NEBO RYBÍ ŠUPINKY V PENĚŽENCE. TYTO A DALŠÍ ZVYKY 
JSOU SOUČÁSTÍ VÁNOC U NÁS A VĚTŠINA Z NÁS NĚKTERÉ Z NICH DODRŽUJE, NEBO 
O NICH ALESPOŇ SLYŠELA. NAŠI BLÍZCÍ SOUSEDÉ DĚLAJÍ O SVÁTCÍCH OBČAS NAPROS-
TO EXOTICKÉ VĚCI.
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vánoce

koncertů. Původ vánoční koledy „Tichá 
noc, svatá noc“ byste našli právě zde, 
v rakouském Oberndorfu. 

Do Polska na večeři 
o dvanácti chodech
Málokterá země se může pochlubit tako-
vým množstvím vánočních tradic jako 
Polsko. Nejoblíbenějším zvykem je lámá-
ní posvěcené oplatky, která zahajuje velmi 
bohatou štědrovečerní hostinu. Sestává 
z dvanácti chodů jako počet měsíců v roce. 
Jako první se podává boršč z červené řepy 
nebo zelí. Nepostradatelné jsou také ryby, 
zejména kapr se švestkovou omáčkou, 
jeseter nebo sleď. Specialitou je pak mle-
té rybí maso podávané v  rosolu. Večeři 
zakončuje moučník v podobě tzv. makův-
ky, což je žemle s  mákem nebo rozinka-
mi máčená v mléce. K pití se podává grog 
nebo tamní kořalka zvaná „vařonka“. 

Slovenská kapustnica 
místo rybí polévky
Na  Štědrý večer se na  Slovensku nejí rybí 
polévka nýbrž tzv. kapustnica. Jedná se 
o polévku na způsob naší zelňačky. Místo 
vánočky Slováci pečou bábovku, koláče 
a oplatky, které jedí s medem a česnekem. 
Stejně jako u  nás nechybí bramborový 
salát, jen kapra nahrazují jiné druhy ryb. 

Martina Pinkasová

Koberští faráři Iveta Hušková a Vít M. Červenka 
přejí všem v  Kobeřicích radostné a  požeh-
nané Vánoce naplněné pohodou a  vše dob-
ré v  novém roce. Zároveň děkují za  modlitby 
a podporu. 

Vánoce 
v kostele

Husův sbor CČSH
24. 12. 2016 ve 22 hodin 
Půlnoční bohoslužba v Husově sboru 
ve Slavkově u Brna
25. 12. 2016 v 10:30 hodin 
bohoslužba v Kobeřicích
26. 12. 2016 v 8:30 hodin 
bohoslužba v Husově sboru 
ve Slavkově u Brna
1. 1. 2017 v 10:30 hodin 
bohoslužba v Kobeřicích

Římsko-katolický kostel sv. Jiljí
Vigilie slavnosti Narození Páně
24. 12. 2016 v 16 hodin 
Slavnost Narození Páně 
– Boží hod vánoční
25. 12. 2016 v 11 hodin
Svátek sv. Štěpána
26. 12. 2016 v 10:30 hodin 
Slavnost Matky Boží Panny Marie
1. 1. 2017 v 10:30 hodin 
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Od  úterý 10. ledna bude konečně zase ote-
vřená místní knihovna. Kromě nádher-
ných nových prostor a  moderního vyba-
vení je největší novinkou delší otevírací 
doba. Knihovnice Martina Pinkasová se těší 
na všechny čtenáře každé úterý od 13 do 15 
hodin a středu od 16 do 18 hodin. 

Knihovna opět 
v provozu

Předposlední listopadovou sobotu soutěž 
o  nejlepší guláš nevyhrál nikdo, ochutnáva-
čům se líbily všechny. Navzdory nepříznivému 
počasí 8 týmů uvařilo nebo upeklo vše nutné 
předem doma a  dorazilo do  Sokolovny brzy 
odpoledne. Na  fotografi i Lenka Hanačíková 
a Milan Buriánek roztápí pod kotlem.  

Kotlíky místo hrnců 

Serena a Vivien vedou konvoj Hubertovy jíz-
dy. Také letošní projížďce Ždánickým lesem 
přálo počasí a jedci, vozatajové i pasažéři byli 
spokojení.  

Hubertova jízda

Odolnější jedinci se po Hubertově jízdě vyda-
li večer do  Sokolovny na  burčák a  skvělou 
cimbálovku Hudci z  Kyjova. Jedna z  nejoblí-
benějších podzimních akcí se stává úspěšnou 
tradicí především díky kulturní komisi.  

Burčáková sezóna 
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Vyslanci nebe letos před hasičkou děti prově-
řovali speciální bránou, která pomocí bílého 
nebo červeného světla okamžitě signalizova-
la, zda ten, kdo prošel skrz, je hodný nebo ne. 
Nakonec si čerti nikoho v pytli neodnesli, ale 
občas to bylo tak tak.  

Hasičský Mikuláš

Mikuláš, čerti a andělé, kteří rozdávali nadíl-
ku dětem doma, zjistili, že statisticky nej-
častějším koberským hříchem je nenošení 
papuček. Zdá se, že to ovšem není provině-
ní tak veliké, aby za  to někdo přišel do  pek-
la. Takže i  v  pondělí navečer zůstaly všech-
ny děti hezky na svém místě. Ondra, Monča 
a  Sisi, Martin, Milan, Nikola, Dan i  Lukáš 
odvedli skvělou práci!  

Mikuláš na doma

Nejplnohodnotnější prací na  světě moh-
li významný státní svátek oslavit všichni, kdo 
se přidali 28. října k sázení třešní, višní a slivo-
ní na cestě k fotbalového hřišti. Zdá se, že jest-
li budeme takto pokračovat, Kobeřice budou 
za pár let obklopeny překrásnými sady a stro-
mořadími. 

Lepší oslava

Na  lampionovém průvodu slavnostně osvět-
lenými Kobeřicemi letos sice pořádně foukalo, 
ale účast více než sta světlonošů byla rekord-
ní. Děti dostaly za odměnu lentilkové motýlky 
z dílny Hany Křížové. 

Uspávání broučků
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První listopadovou sobotu uspořádali stár-
ci kácení máje. Na  docela odvázaný večírek 
dorazila více než stovka lidí. Pád máje byl letos 
tak rychlý, že nebylo možno jej zachytit na cit-
livý fotografi cký materiál, na  obrázku je oka-
mžik opačného procesu. 

Kácení máje

24. prosince v 16 hodin
Ani letos nebude chybět příjemné štedrove-
černí setkání u nového obecního stromečku. 

25. prosince v 19 hodin
Tradiční vánoční koncert Bokomary a  přá-
tel bude tentokrát spojený s  křestem nové 
desky.

26. prosince v 16 hodin
Sváteční podvečerní koncert bude letos hos-
tit Husův sbor Církve československé husitské.

31. prosince
V 9 hodin startuje 1. společný běh koberskými 
lesy na tratích 10 a 18 km kolem Horáčku. Sraz 
účastníků je na Újezdě I, č. 271.

20. ledna 2017
Místní organizace ČSSD zve všechny své čle-
ny a příznivce na svůj reprezentační ples.

Termín dětského maškarního plesu zatím 
není upřesněn, ale princezny a ninjové o něj 
rozhodně nepřijdou.

Zimní společenská 
sezóna

V neděli 13. listopadu jsme na obecním úřa-
dě přivítali do  života nejmladší koberské 
občany, kterých se letos narodilo devět. Jak 
to tak vypadá, krize porodnosti se Kobeřic 
netýká.  

Vítání nové generace


