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slovo starosty

Vážení spoluobčané,
NEŽ ODJEDETE NA PRÁZDNINY, PŘICHÁZÍ S LETNÍM POČASÍM, TROPICKÝMI
TEPLOTAMI, VYHŘÁTÝMI BAZÉNY A OBČASNÝM HŘÍBKEM, KTERÝ LZE NAJÍT
V LESE, LETNÍ ČÍSLO ROZHLEDŮ.
Probíhající opravy ulice Vrchní jsou už
dlouhé měsíce velkým tématem nejen
v hospodě. Projekt jsme zpracovali tak, aby
podléhal pouze stavebnímu povolení, protože při složitější variantě přes dvoustupňové schvalování bychom pravděpodobně ještě teď vyřizovali a nestavěli. Osobně
jsem nechtěl zažít další zimu s neopravenou komunikací. Jednostupňové povolení znamená, že jsme nemohli zasáhnout do jiných pozemků, než byla stávající
komunikace, tedy poloha obrubníků. Proto
se možná někteří diví, proč je to tak a ne
jinak. Nová řešení křižovatek (vzadu
u bývalého JZD a u hospody) jsou zcela
v souladu s předpisy, které požaduje Policie
ČR. Silnice má šířku 6,1 metru a napojení ulic musí být kolmo včetně potřebných
poloměrů. Jsem rád, že vás stavba zajímá
a nosíte nám nemalé množství podnětů, co
udělat jinak a možná i lépe, nicméně musíme zůstat nohama na zemi a hledat řešení, které je přijatelné pro všechny. Celkové
náklady na tuto rekonstrukci jsou zhruba 10 miliónů korun, asi 4 milióny poskytne Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, zbytek je na obci. Podařilo se nám
také uspět v žádostech o dotace, kde jsme
od Jihomoravského kraje dostali 600 tisíc
Kč. Samozřejmě bychom rádi udělali více,
například točnu, ale prostě a jednoduše nejsou peníze. Pokládka asfaltu je plánována na 15. července, poté bude následovat
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oprava chodníků a vjezdů. Museli jsme také
udělat zbývající kousek dešťové kanalizace,
aby se sem opravdu nemuselo mnoho let
sáhnout.
Dokončili jsme oplocení na dětském hřišti u kostela a zájem rodičů s dětmi nás moc
těší. Co už nás těší méně, jsou „hry“ našich
dorostenců: rozházené sáčky s pískem,
odkryté pískoviště, otevřená dvířka. Proto
vás prosím, zkusme všichni společně hřiště
hlídat, ať nám dlouho vydrží a nenechme si
ho zničit. Zlobivce stačí jen okřiknout, oni
to snad pochopí.
Jak jsem zmiňoval minule, nechali jsme
vypracovat projekt a následně podali žádost na ozelenění obce. Dle konzultací s administrátorem žádosti je velká šance
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slovo starosty

Doprava nápojů do hospody je komplikovaná,
nicméně řešitelná

na úspěch. Realizace by měla proběhnout
ve dvou fázích – pěstební zásah na podzim, výsadba nových stromů a keřů na jaře.
Jedná se o lokality: ulice Vrchní, lokalita u kostela, na Bařině, okolí zátočiny u ulice Vinohrady a ostrůvek v Chaloupkách.
Posílení zeleně si obec určitě zaslouží.
Velkým tématem je plánovaná přístavba
školy. V prvním kole žádosti z MŠMT jsme
neuspěli, nicméně jsme hledali další cestu,
která nebyla jednoduchá. Jak se říká „vyhodili nás dveřmi, vlezli jsme oknem“. A hlavní je výsledek. Celá akce je vysoutěžena
za necelých 22 miliónů korun, což je úspora asi dvou miliónů. A dobrá zpráva je, že
z MŠMT obdržíme dotaci v plné výši, což je
částka přesahující 18 miliónů. V září musíme otevírat mateřskou i základní školu,
www.kobericeubrna.cz

není tedy čas otálet a hned 1. července se
rozbíhají veškeré práce. Celá realizace bude
probíhat takřka do konce roku, kdy se bude
dodělávat tělocvična, výtah a podkroví. Celý projekt je řešen nadčasově a naše
Kobe si opravenou školu, novou knihovnu
a velkou tělocvičnu určitě zaslouží!
Získali jsme i drobnější dotace na nové
regály a počítač do knihovny ve výši
25 tisíc Kč a dotaci na splátky z úvěrů
ve výši 67 tisíc. A každá koruna se počítá.
V červnu jsme také řádně zkolaudovali novou čistírnu odpadních vod, čímž byl
ukončen zkušební provoz. Všichni občané
měli dostatek času na připojení, přesto je
zde pár nemovitostí, které dosud připojeny nejsou. Budeme nuceni předat seznam
nepřipojených na odbor životního prostředí do Slavkova u Brna, který bude situaci řešit, což nejspíše znamená pokutovat.
Děkuji vám všem svědomitým, kdo jste se
již připojili. I když vím, že připojení bylo
v v některých případech velmi náročné,
a to nejen finančně.
Na co se už moc těším, jsou tradiční krojované hody v srpnu. Věřím, že vyjde počasí, budou výborné kapely a hlavně přijdou
lidé, kteří se chtějí bavit! Kulturní komise připravuje opět promítání starých fotografií na hřišti, na začátku září k nám zavítá
Kinematograf bratří Čadíků a 28. září u nás
proběhne slavnostní ukončení letošní cyklistické akce Za poznáním Ždánického lesa
a Politaví. Chystáme bohatý program včetně příjemné hudby.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem
popřál krásné léto, pohodovou dovolenou
a dětem krásné prázdniny!
Roman Hanák, starosta
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škola

Mateřská škola
plná zážitků
Taneční vystoupení děvčat bylo jako vždy plné půvabu

Jaro začalo pro mateřáčky odemykáním
stromů a nacvičováním pásma a písniček
s kytarou na besídku pro maminky. Velkou
zkušeností byl výlet na bučovický zámek,
kde byl pro děti připraven báječný program
včetně prohlídky zámku a divadelního představení. V červnu jsme pasovali osm budoucích školáků a ti, kdo se nebádli, mohli přespat ve škole.

Pepa Javůrek si v pohádce O zlaté rybce zahrál
hlavní roli rybáře

Budoucí cirkusáci v akci
Svačina v zoo

Všechno, co může být hnědé, zkoumají Liliana
a Vilém v rámci Barevného týdne
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Poslední dny v mateřské škole byly ve znamení
loučení s budoucími prvňáky
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Více dětí
do mateřské školy

Cestu na mysliveckou chatu ušly děti bez fňukání

Myslivecká
chata

Protože se podařilo získat dotace na rožšíření školy, do 18. července probíhá ještě dodatečný zápis dětí do školky. Rodiče
si mohou vyzvednout žádost o přijetí v mateřské škole nebo si ji stáhnout na
www.zskoberice.info. Odevzdat ji mohou
také ve škole nebo poslat poštou.

Každoročním vrcholem školního roku
je pěší výlet na mysliveckou chatu.
Myslivecké sdružení již po několik let připravuje pro malé i velké děti vzrušující dopoledne se soutěžemi a poznáváním
lesa. Také letos se mohly děti setkat s některými divokými zvířaty, zkusit myslivecké dovednosti, prokázat znalosti o přírodě
nebo sportovní zdatnost.

Volné místo učitele/ky

Amálka Bartalosová zkouší, jaké je být jelenem

www.kobericeubrna.cz

ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna hledá učitele/ku
do mateřské školy
kvalifikace: podle právních norem,
nejméně SŠ s pedagogickým zaměřením
úvazek 0,5
uvítáme hru na klavír, znalost anglického
jazyka, práce na PC
nástup v září 2016
kontakt: zskoberice@centrum.cz
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sokol
Mužstvo A
Mužstvo A uzavírá sezónu ztrátou pouhých tří bodů
na třetího v tabulce. Na jaře padlo hodně červených
karet, tým ztratil několik zápasů se slabšími soupeři.

Petr Švancara
v Kobeřicích

V květnu měli možnost začínající fotbalisté
potrénovat s vynikajícím útočníkem Zbrojovky
Petrem Švancarou. Přijel speciálně kvůli žákovským tréninkům, rozdal spoustu rad a podpisů.
Starší členové koberského fotbalového týmu
doufají, že návštěva slavného hráče bude děti
motivovat k fotbalu a trénování.

Mužstvo B
Jedině Béčko dokonale plní úlohu zálohy A týmu, problémy jsou především s nedostatkem hráčů. Trenéra
Miru Kočovského mrzí prohrané derby v Nížkovicích.

Mladší žáci
Trenéři Vít Postránecký a Karel Hrabovský se školákům věnují s velkým nasazením. Výkony jsou
zatím kolísavé, ale první místo v tabulce je skvělý
konečný výsledek.

Mladší přípravka
Nejmenší fotbalisté zatím jenom zkoušejí své možnosti. Občas se výhry nedaří, ale díky trenérům Pavlu
Fischerovi a Jiřímu „Bobrovi“ Hromkovi, kteří trpělivě
pracují ze všech sil, jsou výsledky solidní.

Starší žáci
Naše velké naděje letos obhájily mistrovský titul
a nechaly daleko za sebou mnohem větší města
a obce. Fotbal kluky moc baví, jsou motivovaní se
zlepšovat a je to znát. Trenéři Petr Matyáš a Viktor
Svoboda odvádějí skutečně dobrou práci.
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Den proti rakovině
Během květinkového dne 11. května jedenáct dětí a dva vedoucí prodali 184 kytiček.
Na sbírku Ligy proti rakovině jsme přispěli
4 742 Kč, což je zase o něco více než loni.

Skvělá sezóna
Letošní ročník soutěží byl pro koberské
hasiče velmi úspěšný. Mladší i starší děti získaly v rámci hry Plamen vynikající bronzové medaile.

Ohniváci Mates, Simona, David a Antonie závodí v Pustiměři

Pustimřské horko aneb
ochlazení Stázky Dokulilové
Družstvo Ohniváků se raduje z třetího místa v okresním koley hry Plamen

www.kobericeubrna.cz
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na výlet do okolí
LÉTO JE TADY! JESTLI SE NECHYSTÁTE DO VZDÁLENÝCH KRAJŮ, ZKUSTE
NĚKTERÝ Z NAŠICH TIPŮ NEDALEKO KOBEŘIC.
Mikroregion Ždánický les a Politaví

Návštěva papouščí zoo
a koupání
Bošovice, Uhřice, 9 km autem

Za zvířaty na Ekofarmu
Jalový dvůr
Heršpice, 7 km autem

Ve voliérách unikátní papouščí zoo
v Bošovicích jsou k vidění především africké
a jihoamerické druhy papoušků. Občerstvení
je k dispozici buď přímo v prostorách zoo,
nebo v restauraci U džbánku. Odpoledne
pak můžete strávit relaxací u vody v aquaparku Uhřice, který nabízí množství atrakcí
(tobogán, masážní lavice, skluzavky).

Celodenní a nenáročný výlet pro celou
rodinu. Na ekofarmě najdete velké
množství domácích zvířat – koně, osly,
lamy, volně pobíhající čínská prasátka
a další. Seznámíte se s fungováním ekologického hospodářství a výborně se najíte v hostinci U Hříbka. Nezapomeňte také
na letní kino, kde se každoročně koná
EkoFilmFest Jalovák bratří Čadíků.

Zaniklé vesnice Ždánického lesa
Krátký výlet

Delší vyjížďka

Ždánice nebo Bučovice,

Ždánice nebo Dambořice,

asi 10 km na kole nebo pěšky

asi 25 km na kole nebo pěšky

Nejznámější zaniklá osada Konůvky leží
nedaleko Rašovic a dostanete se k ní
po modré a žluté značce od bývalé hájenky U Zlatého jelena. Někdejší obyvatelé tu
hospodařili na polích a zřejmě se účastnili loupeživých výprav. Násilný zánik osady
mají možná na svědomí husitská vojska, jisté je, že od 15. století zde nikdo nebydlel.
O kousek dál na severozápad najdete zbytky hradiště Kepkova.

Chcete-li si udělat okružní trasu také
po dalších zmizelých osadách a hradištích ve Ždánickém lese, začněte třeba
u Dambořice, kde nad nynějších rybníkem
stála osada Skřípov. Od ní směrem k rybníku Horáček narazíte na Mezilesice. Od rybníka váš modrá značka zavede ke rozcestí
U Andělíčka, odkud je blízko ke Konůvkám,
Kepkovu nebo hradištím Kvášov a Újezd
u Ždánic.
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na výlet do okolí
Vyškov a okolí

Dinopark a zoopark
Vyškov, autem nebo autobusem
Při návštěvě zooparku si nenechte ujít
báječný Dvoreček naší babičky postavený
jako typický hanácký statek. Děti mohou
nakrmit, pohladit a pochovat všechna
domácí zvířata. Ze zooparku vás odveze
Dinoexpres mezi veleještěry. Občerstvení
nabízí hotel Selský dvůr vedle zoo.
Oba parky jsou otevřeny od 9 do 18 hodin
od května do září, společné vstupné je 180 Kč
pro dospělé, děti od 3 do 15 let 120 Kč, děti
do 3 let zdarma. Parkoviště stojí 20 Kč/den.

Cyklistickým
rájem
Ždánický les je cyklisty považován
za jedno z nejlepších míst na Moravě.
Málo lidí, členitý terén a nádherná příroda poskytují ideální podmínky pro
víkendové výlety s dětmi i seriózní
trénink.
Dvacet sedm obcí a měst Politaví
a Ždánického lesa pořádá i letos
www.kobericeubrna.cz

Rozhledna Chocholík
u Drnovic
Drnovice, pěšky nebo na kole
Rozhledna se tyčí do výšky 26 m a pro
její zdolání musíte vyšlapat 144 schodů.
Odměnou vám bude nádherný výhled
na Drahanskou vrchovinu, Chřiby, Pálavu,
Ždánický les a Hostýnské vrchy.

Větrný mlýn Ruprechtov
Větrný mlýn poháněný Halladayovou turbínou je jediný svého druhu na světě. V tamních prostorách se pořádají akce, výstavy
i svatební obřady. Mlýn je přístupný veřejnosti od října do dubna. I v době uzavření
mlýna mají návštěvníci možnost dozvědět
se základní informace a vždy uvidí unikátní Halladayovu turbínu. Za vstup zaplatí
dospělí 30 Kč, děti a studenti 15 Kč.

soutěž pro vyznavače šlapání do kopce.
Až do konce srpna je možné sbírat razítka do speciální průkazky, jež je k vyzvednutí na obecních úřadech. Kdo získá všech
27 razítek, dostane dárek a bude pozván
na závěrečnou oslavu, která se bude
letos konat poslední zářijový víkend
v Kobeřicích. Speciální
odměna navíc je připravena
pro všechny, komu se bude
chtít odpovídat i na nepovinné
soutěžní
otázky.
Za platná jsou považována
razítka místních úřadů, spolků, hospod, obchodů, živnostenských provozoven, firem
a podobně.
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hasiči

Ukliďme Česko

Skupina uklízející příkopy

Letos nám při úklidu přálo počasí, malé
i velké děti pracovaly ze všech sil. Stále
je ještě hodně co uklízet hlavně v lese
kolem fotbalového hřiště, kde dřív byla
černá skládka. Čištění příkopů směrem
na Milešovice se i letos nezávisle na oficiální akci ujala tradiční skupina dobrovolníků,
která takto uklízí již mnoho let.

Pálení čarodějnic

Jízda traktorů

Dospělé, malé,
opravdové i převlečené čarodějnice také letos dorazily
na okraj lesa na svůj
obvyklý slet. Házelo
se dračím okem
do kotlíku, vyrábělo,
hrálo, zpívalo a nakonec opíkalo.

Po roční pauze způsobené budováním
kanalizace letos znovu poslední dubnový den vyjely traktory na spanilou jízdu
Kobeřicemi. Účast byla jako vždy početná.
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akce

Setkání
k 50. výročí

založení
Zahrádkářského svazu

Neformální květnové oslavy půlstoletí působení ČZS v Kobeřicích s ochutnávkou koberských vín se s velkou radostí zúčastnili pěstitelé i jejich příznivci. Občerstvení gurmánské
i kulturní bylo bohatě zajištěno z místních
zdrojů. Večírek byl rozpuštěn za zpěvu a tance hluboko v noci. Zahrádkáři velice děkují panu Bedřichu Svobodovi za organizaci
a dlouholeté předsednictví místní organizace.

Besídka
pro maminky
Děti ze školy a školky si se svými učitelkami a panem Jaroslavem Bajákem nacvičily
maminkám moc hezké vystoupení. Zpívalo
se, tančilo, školáci zahráli pohádku O zlaté
rybce a všichni měli připravený vlastnoručně vyrobený dárek.

Noc kostelů
v Husově sboru
Husův sbor v Kobeřicích se připojil k celonárodní Noci kostelů překrásným programem s hudbou Rousínovského
komorního orchestru, výstavou historie
o přijímání podobojí i společným zpěvem
a modlitbami.

www.kobericeubrna.cz
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Na Famotě UEFA
Sportovně-kulturní
odpoledně-večerní
akce Vlasty Redla letos překročila oslední
květnovou sobotu čtvrt století svého trvání.
Rádi přijeli slavní hudební i sportovní hosté,
jako je Petr Bende, Slávek Janoušek, Franta
Černý nebo Petr Švancara, a ani silná bouřka večírek nezkazila.
Organizační tým a pomocníci

Dětský den
Petr Bende a Vlasta Redl se
dobře baví

Chladokrevný zásah
Vítězslava Kopřivy

Pouť ke kapličce

Oslava Dne dětí byla díky multikulturní
komisi a hasičům světová. Lidojedům k lidskosti nepomohla ani roztomilá kůzlátka,
zato Australani děti nadchli. Projít stezkou
odvahy ve večerním potemnělém lese se
pak odvážili jen ti nejstatečnější.

V obnovené tradici poutí ke kapličce Panny
Marie Lurdské nad Kobeřicemi pokračovali koberští věřící i letos. Malé procesí vyšlo
od kostela sv. Jiljí a polní cestou dorazilo
ke kapličce, kde se konala májová pobožnost. Farář Vít M. Červenka ani starosta
Roman Hanák samozřejmě nechyběli.
Indiánky Ukecanej Buvol a Němý Vlk alias
Líná Huba čekají na soutěžící
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