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nikdo za nic nemůže všichni využívají všech
výhod a pěkných platů v klidu a pohodě.
Přitom řešení je tak jednoduché - stačí začít
každý u sebe, zamést si před svým prahem,
plnit řádně i své povinnosti a nejen se
dožadovat svých práv.

Letošní rok je opět rokem, kdy se
pořád něco děje. Proběhly volby do
krajských zastupitelstev.
Metylalkoholová
aféra způsobila a ještě stále způsobuje
neuvěřitelné množství úmrtí a v návaznosti
na to se dějí věci, které normální občan
nechápe. Stát se staví do role "já nic, to
všechno ti druzí". Přitom by stačilo, aby
každý dělal jen to základní, co má v náplni
práce. Všude jen bují neochota a poukazuje
se na to, jak se vládnoucí garnitura nemůže
s opozicí domluvit. Pravdou ale je, že se
neumějí domluvit ani na tom jestli je den
nebo noc a to je velice špatné pro stát i
občany. Naši poslanci si neuvědomují, že
jsou voleni do svých funkcí pro blaho tohoto
státu. Vlastně si to uvědomují, ale vždy jen
v předvolební kampani. Tam nám říkají, jak
se co má dělat a jak by to mělo být, ale že
oni jsou ti zodpovědní, co sedí několik let ve
vládě, jim asi nedochází.
Pořád tu máme nějaké aféry. Jednou
s posypovou solí, podruhé s nekvalitním
zbožím,
které
je
k nám
dováženo.
Nedovedu si představit
to, že pozvu
přátelsky někoho na štamprličku, zaplatím
nemalý peníz a v lepším případě oslepnu
nebo v horším skončím život. To je snad už
nemožné co se děje a státní aparát si neví
rady. Všichni vědí, co máme mít za osvětlení
ve třídách, co ve školních kuchyních, jaká
má být strava pro děti, to vědí hned jaké
postihy dávat, pokud je něco jen maličko
jinak! Ale když nastanou problémy tak
nemáme ani vakcínu na rychlý zásah a
čekáme na okolní státy, až nám pomohou.
Naší smutnou vizitkou je, jak nic nefunguje,
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Usnesení zastupitelstva obce Kobeřice u Brna
z 6.veřejného zasedání dne 27.02.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.
4.
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Volbu ověřovatelů
zapisu:
Gabriela
Dokulilová, Petr Havránek
Volbu zapisovatele zápisu: Bronislava
Hradilová
Rozpočtové opatření č. 5/2011 a 6/2011
Hlavní inventarizační zápis a způsob
provedení inventarizací k 31.12.2011

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Usnesení zastupitelstva obce Kobeřice u Brna
z 7.veřejného zasedání dne 23.05.2012

Závěrečný účet obce za rok 2011 bez
výhrad
Převod přebytku hospodaření PO zš a
MŠ za rok 2011 pro účetní období 2012
do Fondu rezerv ve výši 89 394,85 Kč
Uvolnění částky 89 394,85 Kč z Fondu
rezerv zš a Mš pro potřeby oprav
sociálního zařízení v zš
Rozpočtový výhled na období 2012-2015
Výroční zprávu za rok 2011
Udělení výjimky zš a MŠ Kobeřice u Brna
pro školní rok 2012/2013
Příspěvek ve výši 52888,- Kč církvi čs.
husitské pro financování změny systému
vytápění v Husově sboru
Příspěvek ve výši 70 000,- Kč pro
potřeby TJSokol
Příspěvek ve výši 70 000,- Kč pro
potřeby financování mládeže SDH
Rozpočet PO zš a MŠ na rok 2012
Rozpočet obce na rok 2012
Kupní smlouvu na pozemek p.č. 68 p.
Evy Jeřábkové za cenu 15 000,00 Kč
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě s
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na stavbu realizovanou pod
názvem
"kabel+NN
na p.č.
178
Svoboda"
Smlouvu o pronájmu části pozemku p.č.
506 o výměře max. 5 m2 p. Tomáši
Elederovi
Dohodu o zrušení před kupního práva
(manželé Jagošovij a převod bytové
jednotky na Milana a Lucii Smékalovi

6.

Usnesení zastupitelstva obce Kobeřice u Brna
z 8.veřejného zasedání dne 22.08.2012

7.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Volbu
ověřovatelů
zápisu:
Roman
Hanák, Ing. Petr Baják
Volbu zapisovatele zápisu: Bronislava
Hradilová
Rozpočtové opatření č. 1/2012
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o
místních poplatcích
Smlouvu Č. 39 o nakládání s biologicky
rozložitelným
odpadem-Respono
a.s.
Vyškov
Smlouvu s E.ON Distribuce, a.s., České
Budějovice
o
zřízení
práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
stavbu
realizovanou
pod
názvem
"Kobeřice kabel+NN na p.č. 727/1
Marhefka"
Zařazení záměru na udržení a rozšíření
pečovatelské služby pro seniory a
zdravotně
postižené
občany
do
komunitního
plánu sociálních služeb
města Slavkov u Brna
Poskytnutí
finančního
příspěvku
z rozpočtu obce ve výši 5 000,- Kč na
akci Den dětí "Pohádkovým lesem"

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Volbu
ověřovatelů
zápisu: Jaromír
Ondráček, Ivan Musil
Volbu zapisovatele zápisu: Bronislava
Hradilová
Rozpočtová opatření Č. 2/2012 - 3/2012
Veřejnoprávní smlouvu na projednávání
přestupků Mú Slavkov u Brna
Veřejnoprávní smlouvu o odchytu psů
Městskou policií Slavkov u Brna
Smlouvu Č. 13601/12/0KH o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK-výstroj a výzbroj
JSDH
Smlouvu
15382/12/0KH o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK-oprava školní
kuchyně, včetně dovybavení
Kupní smlouvu s p. Jitkou Vavrouchovou
na pozemky, kde se nachází místní
skládka za cenu 172 920,- Kč
Mandátní
smlouvu
Č.
02-12
na
zpracování žádosti o podporu na akci
"ČOV a kanalizace Kobeřice u Brna",
mandatář ENVI Agentura Trunda, s.r.o.
Olomouc

8.
9.

10.
11.

č.

12.

Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
1.

2.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

Informace o stavu skládky, o kontrolním
zjištění ČIŽPBrno a následném dosavadním
opatření dle požadavků ČIZP

Usnesení zastupitelstva obce Kobeřice u Brna
z 9.veřejného zasedánf dne 21.11.2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
I.
2.

Výsledek hospodaření obce za rok 2011
bez výhrad
Hospodářský výsledek PO zš a Mš za rok
2011

1.

Pořízení retardérů v ulici Újezd II.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
4.
1.

Prodej části pozemku p.č. 336/10 výměře
245 m2 žadatelům Františkovi a Stanislavě
Kovářovým

5.
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Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o
místních poplatcích
Smlouvu s E.ON Distribuce, a.s., České
Budějovice
o
zřízení
práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
stavbu
realizovanou
pod
názvem
" Kobeřice kabel NN na p.č. 1050/1 ČOV
OÚ Kobeřice"
P. Radmile Krejčí snížení nájmu budovy
pohostinství o 20% na I.čtvrtletí 2013
Veřejnoprávní
smlouvu
s městem
Slavkov u Brna o zabezpečení provedení
zápisu údajů do RÚIAN
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK-výstavba skladovací haly
Se zařazením správního území obce do
území působnosti Integrované strategie
území regionu MAS Za humnama na
období 2014-2020
Poskytnutí
finančního
příspěvku
z rozpočtu obce ve výši 2000,- Kč na
pořádání Mikulášské besídky

Volbu ověřovatelů zápisu: Ing. Petr
Baják, Petr Havránek
Volbu zapisovatele zápisu: Bronislava
Hradilová
Rozpočtové opatření Č. 4/2012, 5/2012
a k 31.12.2012
Rozpočtové provizorium
na období
leden - únor 2013
Příkaz starosty
obce
k provedení
inventarizace k 31.12.2012
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S prodejem části pozemku p.č. 518/1 a
s prováděním výstavby a stavebních úprav
na pozemku
Se zřízením příjezdové cesty na pozemku
p.č. 752 k pozemku p.č. 754/1

palspEvKV

Všichni účastníci obdrželi při příjezdu
nezbytnou "kokardu" a jejich přípravy a
odjezd se již tradičně těšil velkému zájmu
veřejnosti. Mezi přítomnými jsme zde mohli

POLEMI'"
Blankytně modrá obloha, krásné podzimní
počasí a chuť a elán organizátorů, udělat
něco pro sebe i ostatní, byly hlavním
pojítkem již 14. ročníku Hubertovy jízdy
v Kobeřicích.
V sobotu 20. října 2012 dopoledne se
do Kobeřic sjelo 39 koní pod sedlem a 19
potahů, aby se jejich jezdci i "kočí" opět
sešli, popovídali si, předvedli své koníčky.
Každý se předvedl po svém a v rámci svých
možností. A tak jsme mohli vidět vedle
obyčejných postrojů, oděvů a povozů i ty
parádnější, nákladnější a svátečnější. Stejně
tak bylo možno vidět koně různých vzrůstů
od poníků počínaje. O to ale nikomu nešlo.
Hlavním důvodem zůstalo, stejně jako

spatřit i starosty obce p. Milana Pitáka. Ten
posléze prostřednictvím místního rozhlasu
zpestřil průjezd obcí pěknými písničkami a
popřál všem účastníkům krásnou a spanilou
Hubertovu jízdu. A jízda to byla opravdu
spanilá. V čele průvodu se tentokrát dívaly
z koňského sedla na desítky přihlížejících
Marcela Sedláková a Kamila Havránková,
zatímco jeden z hlavních organizátorů, pan
Josef Urban, třímal v rukou opratě svého
potahu. Velký zájem mnoha občanů, hostů i
přespolních, kteří při průjezdu obcí zdravili
účastníky, bylo pro organizátory jistě velmi
potěšující a příjemnou odměnou za jejich
snahu a úsilí, uspořádat pěknou akci pro
sebe i pro ostatní. Byla to jedním slovem
prostě nádhera. Po průjezdu obcí pak
následovala projížďka okolními, podzimem
krásně zbarvenými lesy.
Stejně jako v uplynulých ročnících,
bylo velmi příjemným zakončením i letošní
Hubertovy jízdy, občerstvení v prostředí
myslivecké chaty a jejím krásném okolí.
Není
cílem
tohoto
příspěvku
vyjmenovat všechna jména, jejichž nositelé

v předchozích ročnících, vzájemné setkání a
symbolické uzavření jezdecké sezony.
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Takových možností už moc nemáme, proto
si toho važme. Takže ještě jednou - děkuju!

se zasloužili
o zorganizovanr
tohoto
krásného setkání, poděkování jim však
rozhodně patří. Přidali tak jistě další, pěkný
kamínek do pestré mozaiky kulturního
života v Kobeřicích. Byl to svátek chovatelů
koní i jejich koníčků.
-oz-

Milan Piták

První sněhulák

Studánka v Ořínové

Ke svatému
Martinovi
se váže
spousta lidových pranostik a zvyků. Většina
z nás si asi vybaví svatomartinskou husu, u
vinařů je svátek tohoto světce spojen
s ochutnávkou prvního vína, známé jsou
také Martinské hody v širokém okolí. Jedna
z nejznámějších lidových pranostik říká, že
svatý Martin
přijíždí na bílém koni.
V letošním roce však přenechal sv. Martin
toto své privilegium neděli 28. října, kdy
jsme si díky přechodu na zimní čas mohli
pospat o hodinu
déle, spatřili
ještě
podzimní okolní krajinu, pokrytou prvním
letošním
sněhem.
Větve
stromů
se
prohýbaly pod váhou nespadaného listí,
obaleného byť jen malou vrstvou sněhu. Na

Až se vydáte na procházku po cestě za
Dřínovou, určitě nepřehlédnete obnovenou
studánku. Místo je nově upraveno, přírodní
posezení a hrnečky vás zvou k odpočinku a
osvěžení.
Můžeme
za to
poděkovat
skupince mladých lidí z Kobeřic Jiřímu
Hrbkovi ml.a Lukáši Hrabovskému, kteří ve
svém volném
čase studánku
vyčistili,
zpevnili hrázku, kolem vysadili nové rostliny
a udělali vše pro to, abychom se tu rádi
zastavili a ochutnali čerstvé vody přímo od
matičky přírody.
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V týdnu před hody, vlastně už od
středy, se stěhuje na náves mobiliář, májky,
chystá se "plac". V pátek stárci přiváží máju
na postavení. Letos jeřáb přijel dříve, a tak
se stalo, že někteří diváci přišli a mája už
byla postavená. Bylo z toho od některých
"akurátních"
přihlížejících
trochu
pochmurnosti, ale jinak se to snad obešlo
bez duševních následků.
V sobotu po obědě stárci obešli
dědinu a pozvali občany na hodové zábavy
na oba dva dny. Večer byl slavnostní nástup
s předáním práva starosty obce a taneční
zábava, na které nás doprovázela kapela
Relax. Po půlnoci nám drobně začalo pršet,
ale vše nadále pokračovalo do ranních
hodin.
Horší bylo probuzení pro stá rky zjistili po sedmé hodině ranní, že mája leží
na zemi. No nic naplat, mája se musela
pospravovat a znovu s ní na místo, kam
patří. Když jsem viděl ochotu tolika lidí a jak
jsme máju opět usadili do jámy, tak mne
napadla myšlenka, že bychom v příštím roce
mohli postavit máju tak, jak se tradičně
stavěla - tedy pomocí lan, žebřů, háků a lidí,

tom by ale možná nebylo nic zas až tak
zvláštního. Jsou mezi námi jistě lidé, kteří
takové rozmary přírody pamatují. Poněkud
kurioznější byl však sněhulák, který již
v dopoledních hodinách vyrostl ten den
v Dolní ulici. Jeho stavitelům stačilo k jeho
vytvoření i těch pár centimetrů prvního
sněhu. A nebyl to sněhulák nijak maličký.
Jeho výšku odhaduji jistě kolem jednoho
metru. Dílo opravdu zdařilé. Jeho autorům
blahopřejeme.
-oz-

kteří se u toho budou bavit jako před
mnoha léty naši předci.
V neděli ve 13.00 hodin zahájili stárci
průvod a šli si pro své stá rky. Průvod byl
zakončen nástupem na parketě na návsi,
kde se tancovalo a zpívalo do odpoledních
hodin. Následně se rozešli stárci do domovů
s muzikanty na večeři. Ve 20.00 hodin" byl
nástup a večerní zábava pokračovala sólem
pro stárky přes mašličkové sólo až po
předání práva opět starostovi. Počasí nám
přálo a všichni se bavili až do ranních hodin.
V pondělí se muselo znovu po vyspání
všechno uklidit, zamést, prostě dát do
pořádku. Myslím si, že i po drobných
nezdarech byly letošní hody opět pěkné a

Hody 2012
V letošním roce se nám podařilo
uskutečnit tradiční krojované hody pod
záštitou obecního úřadu a stárků. Také
tento rok o týden dříve ve dnech 25. a 26.
srpna. V těchto dnech nám počasí více přeje
a vše máme přizpůsobeno pro konání na
návsi.
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můžeme se znovu těšit na příští rok, že se
ve zdraví zase na hodech sejdeme.

Již koncem září připravila zejména pro
děti Dračí olympiádu. Svátek sv. Václava
nám přinesl krásné slunečné i teplé počasí.
Společně jsme se sešli na Hasičském hřišti.
Přál nám vítr, který všechny dračí jezdce
vynesl nad hlavy všech přihlížejících. Ocenili
jsme
nejkrásnější,
nejvytrvalejší
i nejrychlejší piráty vzdušných vírů a dětem
dopřáli sladkou odměnu.
Koncem října jsme vobci připravili
divadelní odpoledne. Nejprve jsme dětem
představili
netradiční
pojetí
pohádky
Dlouhý, široký a krátkozraký. Dílo Karla
Jaromíra
Erbena
v úpravě
tvůrců
Cimrmanova divadla sehrály koberským
divákům
děti z Lovčiček. Poté se již
představil amatérský divadelní spolek DŽO
z Velatic. Tentokrát si pro nás připravil
improvizované pásmo s námětem známým
z televizní obrazovky. Ve svém IMPRO
DŽOW zvládli řadu netradičních disciplín
v zábavných scénkách. Své úkoly zvládli
bravurně a opět nás přesvědčili o svém
talentu a smyslu pro humor. Koncem
listopadu na divadelní odpoledne navázalo
představení
se skutečně
pohádkovou
tématikou
Nebojsa v čarovném
lesem
s účinkujícími z umělecké Agentury Aleny
Bastlové
z Opavy.
Hra
s písničkami,
krásnými
kostýmy
i kulisami
potěšila
zejména nejmenší.
Další porci zábavy pro menší i dospělé
přinesl první listopadový
víkend. Začal
lampionovým průvodem v pátek. K vidění
byly různé druhy lampiónů. Ti odvážnější
zvolili klasiku se svíčkou, jiní modernější se
žárovkou. Po té, co okolo školy ani autem
nešlo projet, vyrazili všichni průvodem
Kobeřicemi
a svou pouť
ukončili
u
Hasičského domu, kde Sbor dobrovolných
hasičů měl připraven zábavný program pro
děti plný her a úkolů se zaslouženou

starosta obce

J
Za kulturními
i společenskými

zážitky v obci

Rok se přehoupnul do své poslední
třetiny, dětem skončily letní prázdniny a
většině z nás i doba dovolených. Období
zábavy i odpočinku zakončily v obci tradiční
hody. Své starosti a síly jsme opět zaměřili
na studium ve škole a povinnosti v práci.
Kulturní komise se snažila po celý tento
podzimní čas zpestřit všední i sváteční dny
několika zajímavými i tradičními akcemi.
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odměnou v podobě cukrovinek a popcornu.
Nejen pro děti, ale i pro dospělé bylo
připraveno
posezení
u
ohýnku
s občerstvením pro malé i velké, jako je
klobáska, párek v rohlíku, čaj, svařáček a
jiné. Další den se konala tradiční zábava
s názvem "Po"kácení máje, se kterou se
rozhodla Kulturní komise pomoci místním
stá rkům a navázat tak na skvělé letošní
hody. Kulturní komise zařídila kapelu Lord a
stárci připravili tom bolu plnou krásných
cen. Pak už nebránilo nic tomu si celý večer
příjemně užít.

Štědrý den

Z LIDOVÝCH PRANOSTIK
A STOLETÉHO KALENDÁŘE

Zatím poslední akce, již s nástupem
zimního počasí, se uskutečnila
teprve
nedávno. Děti ve středu naší vesnice přivítal
Mikuláš
se svými anděly.
Ojedinělou
atmosféru zpestřilo i nespočet čertů, kteří
zanechali u těch nejvíce nezbedných dětí
jen malou dušičku. Spoustu přihlížejících
přivítalo Mikuláše s anděly zvonečkama.
Svatý muž rozdal dětem malé dárečky a na
oplátku si od nich vyslechl básničky i
písničky. Tradiční
předvánoční
setkání
připravil
spolu s Kulturní
komisí Sbor
dobrovolných hasičů a mnoho zúčastněných
přispělo ke krásnému sobotnímu večeru.

Když v prosinci mrzne a sněží,
úrodný rok na to běží

Vám všem drazí přátelé, přeji z celého srdce
příchod pohody, míru a štěstí. Neboť nejen
v tento den žije člověk touhou po lásce a
porozumění, ale je mnoho dní příštích,
v nichž člověk potřebuje blízkost druhých.
Setkáme se v pondělí 24.12.2012 od 16.00
u vánočního
stromu
před
obecním
úřadem. kde společně zazpíváme několik
koled a popřejeme si pěkných svátků
vánočních a potom se v klidu a pokoji
rozejdeme k štědrovečerním večeřím. Vy
kteří se nemůžete zúčastnit koledování tak
vám přejeme vše co si v dalším životě
představujete a abychom se opět za rok
v tyto dny všichni sešli.

Kdykoliv slyšíme slovo Vánoce - vždy se nás
zmocňuje zvláštní nálada. V našich myslích
se vynořuje představa vánočního stromku,
ozářeného svícemi na kterých se třpytí
různé ozdoby a kolem něj jsou shromážděni
všichni ve zvláštní slavnostní náladě.
Vždyť jsou vánoce, svátky radosti, klidu a
míru, svátky lásky a přátelské pohody,
naplněné starými pověstmi a bájemi, zvyky
a koledami.
Žádné svátky nenaplňují
lidská srdce
takovou pohodou, jako právě vánoce.
Domnívám se, že člověk, který prožívá krásu
vánoc, dovede dát druhým také lásku a
navzájem si pomáhat.

Na svatého Mikuláše
už je zima celá naše
starosta obce

Když Kateřina po ledě už chodívá,
Eva potom blátem oplývá

Přijemné pro:'tí I'ónočníc/t I'álklt
pevné zdral'í oprimi mu
a Vl'Otní pohodu I' roce 2013

Jasná noc o Štědrém dnu,
mrazy lezou ke dnu

Na všechny vydařené akce navážeme i
v příštím kalendářním roce a třeba se nám
podaří zpestřit kulturní život v obci i novými
nápady. Touto
cestou bychom
chtěli
poděkovat všem, kteří nám pomáhají, i těm,
kteří nás podporují.
Velice nás těší
spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů
a to zejména akcemi pro děti. Do blížícího
se nového roku přejeme Vám všem hodně
osobního štěstí a zdraví a taktéž krásné
prožití Svátků vánočních.

přeje redakce časopi

II

o vánocích

obloha čistá a hvězdná
bude úrodný rok

Vydává

obec: Kobeřice

tel./fax:
Odpovědný

redaktor:

Datum vydáni:

Za všechny členy kulturní komise
Filip SpáčiI a Lenka Hanačíková

Zaslaně pfísp~vky

Redakce:

Obecní úf-ad Kcbeřice

• e-mail: oukoberice@politavl.C1

u Brna

•

•

Dolní 54

•

PSČ 684

01

www.kobericeubrna.a

Milan Piták

12.12.2012
pokud

pllspěvky se honoráře

9

u Brna

S44 222 520

nejsou vyUdány

MK ČRE 13059
se nevracejí.

Pfíspěvky

otiskujeme

nevyplácejí.

10

v původním

měnl,

bez jazykových

úprav. Za

otlštěné

