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Srpen patří hodům

Vážení spoluobčané,
v podzimním vydání našeho zpravodaje budeme samozřejmě psát o našich dvou současných největších projektech – opravách ve Vrchní ulici a rekonstrukci školy.
pokračování na straně 2.
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slovo starosty
pokračování z titulní strany

Jsem moc rád, že je stavba ve Vrchní
za námi, že se ulice všem líbí, a to nejen
dětem pro jízdu na kolečkových bruslích.
Jsem také rád, že obyvatelé zde přistoupili
zodpovědně k řešení parkování svých osobních automobilů. V následujících měsících,
pokud uspějeme s žádostí, ještě zvládneme
slíbené ozelenění a pak už věřím, že bude
jen radostí se touto ulicí procházet. Velké
téma je oprava naší Základní a mateřské školy. Málokdo věřil, že zvládneme zahájit školní rok na začátku září, jak bylo avizováno.
Ale povedlo se! Velké díky patří zaměstnancům školy, kteří odvedli obrovský kus práce
při úklidu, který byl nekonečný a na mnoha
místech i opakovaný. Poděkování si zaslouží
také rodiče dětí a občané Kobeřic, kteří se
do náročného úklidu zapojili. Bez této skupiny lidí by bylo zahájení školního roku nemyslitelné. Další stavba, která v obci jen tak
nenápadně probíhá, je druhá etapa oprav
střech na kostele sv. Jiljí. I když to není investice přímo financovaná obcí, dáváme určitou součinnost a plánujeme s panem farářem Červenkou další investiční výhled. Ten
se své práce zhostil velmi dobře, je vidět, že
má zkušenosti z farnosti obdobné velikosti,
jako jsou Kobeřice a spolupráce s ním je velmi příjemná.
A teď od práce trošku k zábavě. V srpnu
proběhly tradiční krojované hody a musím
s potěšením říct, že se opět moc povedly!
V první řadě je potřeba poděkovat tam nahoru za počasí, dále pak výborné skupině stárků, samozřejmě kapelám a neposlední řadě
stovkám lidí, kteří přišli a vytvořili výbornou
atmosféru. A že se bavili, svědčí mimo jiné
pozdně-ranní návraty domů. Takřka hned
po hodech k nám zavítal Kinematograf bratří Čadíků. Diváků přišlo dost, počasí vyšlo.
Je pravda, že peněz na charitativní pomoc
se vybralo trošku méně – 5 708 Kč. Nicméně
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myslím, že si tento projekt našel svoje místo
v obecním kalendáři a určitou oblibu.
Dále nás čeká posezení s burčákem a cimbálovou muzikou Hudci z Kyjova, které je
plánováno na 15. října v místní Sokolovně.
Následovat pak bude také kácení máje.
Věřím, že si obě akce najdou své příznivce
a budou hojně navštíveny. Závěrem mi dovolte, abych vám popřál krásný podzim a našim
vinařům dobré počasí na vinobraní!
Roman Hanák, starosta

Zprávy ze
zastupitelstva
Představitelé obce na svém posledním
zasedání schválili vyhlášku o volném
pohybu psů, která umožňuje pobíhání
psů pouze mimo obec, s náhubkem a evidenční známkou. V zástavbě musí být pes
na vodítku a pod přímým vlivem osoby, jež
jej doprovází. Kontrola nad dodržováním
vyhlášky a případný odchyt psů je v kompetenci Městské policie Slavkov u Brna.
Dalším důležitým předpisem je vyhláška o nočním klidu a regulaci hlučných
činností. Zakazuje užívání hlučných strojů
(sekačky, křovinořezy, pily apod.) o nedělích a ukládá povinnost nahlásit konání
soukromých oslav, u nichž je pravděpodobné, že budou rušit noční klid, minimálně
15 dní předem na Obecním úřadě.

Volby do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje
Letošní krajské volby se konají v pátek
7. října od 14 do 22 hodin a v sobotu
8. října od 8 do 14 hodin. Místem konání
voleb je zasedací místnost Obecního úřadu
v Kobeřicích u Brna.
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škola

Škola v novém
LETOŠNÍ NEJVÝRAZNĚJŠÍ DĚNÍ V CENTRU
OBCE JE ZCELA JISTĚ REKONSTRUKCE ŠKOLY.
STAVEBNÍ PRÁCE STÁLE POKRAČUJÍ, UKONČENY BY MĚLY BÝT PŘED ZAČÁTKEM ZIMY.
Přes prázdniny byla kompletně odstraněna
stará střecha, v podkroví se musely vybetonovat nové podlahy, bylo nutné vybudovat
téměř všechny záchody a umývárny, změnit systém únikových chodeb a další dispoziční úpravy. Největším oříškem však
bylo propojení elektrických kabelů a rozvod nových datových kabelů tak, aby budova řešena nadčasově a bylo možno využívat nejmodernějších technologií. Každý,
kdo rekonstruoval starší budovu, ví, jaký je
to oříšek. Při probíhajících pracích se objeví spousta problémů a zároveň nápadů, jak
něco udělat ještě lépe. Těchto menších věcí
bylo poměrně dost: demontovalo se „historické“ zelené obložení, měnila se dlažba, linolea, koberce, dveře, vypínače, světla
a mnoho dalšího, co se nedalo přesně naplánovat a zakreslit do projektu, ale vyplynou
až ze samotné rekonstrukce. U starých rozvaděčů a elektřiny vůbec byla situace nejsložitější. Nad rámec plánovaného ještě
zvažujeme vyřešit sklep, který je využíván

Příprava podlahy v podkroví

www.kobericeubrna.cz

Místo staré tělocvičny vzniká
nové oddělení školky

pro uložení potravin a aktuální hygienické
požadavky vyžadují náročnější podmínky.
Protože chceme školu rekonstruovat poctivě a s výhledem do budoucna a protože to
samozřejmě bude stát víc peněz, požádali

Škola bez střechy poskytla na pár dní
nádherný výhled

jsme krajské zastupitelstvo o mimořádnou
dotaci ve výši 2,5 miliónu Kč. Na posledním
zasedání v září nám krajští představitelé tuto
žádost schválili v plné výši! V současné době
probíhají práce v podkroví a přístavbě tělocvičny. Dokončení je plánováno v prosinci, abychom měli takový větší dárek pro nás
všechny.
Roman Hanák
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škola

Ve škole
u sousedů

Mateřáci vyrazili na výstavu ovoce a zeleniny
do Slavkova

Nový školní rok

Letos nezačali koberští páťáci kvůli velkému počtu dětí jezdit do školy do Slavkova,
ale do Nížkovic. Jako vždy na začátku školního roku jede celá škola na adaptační pobyt, jehož cílem je začlenění nových
žáků do kolektivu. Děti i dospělí se hravou
a zábavnou formou poznají v jiných podmínkách, navážou nová a upevní stávající přátelství. Program pobytu je zaměřen

Ve škole se letos samozřejmě jenom nestaví,
ale i učí. Druhé oddělení mateřské školy vede
Mgr. Petra Petrescu, která má na starosti 10
nejmenších. Do základní školy letos nastoupilo celkem 28 dětí, z toho 9 prvňáků. Místo
asistentky pedagoga zastává nově mladá učitelka Kristýna Čechovská. „Pro potřeby vyučování jsme koupili tři bílé tabule,
regály do kabinetu, skříňky pro zaměstnance a pomalu se zabydlujeme,” vyjmenovává
ředitelka školy Dana Horká. Děti si letos užily
maličko delší prázdniny, doufejme, že o to
víc se do školy těšily.
na rozvíjení rozličných schopností a dovedností, samostatnosti i na spolupráci v týmu.
Zahrnuje tvořivé a pohybové aktivity, a tím
se postupně otevírají možnosti k vzájemné
komunikaci. V ježovské oboře si děti užily
zvířata a při volné zábavě přišly ke slovu
fotbálek, rychlovybíjená, lezení na posed,
malování nebo povídání s kamarády.
Sladkou tečkou před odjezdem byl výtečný
zmrzlinový pohár.
Nejoblíbenější učitelka Markéta Matyášová před
velkým šlapacím finále, v němž školka získala
peníze na interaktivní tabuli
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Ivona Princlíková, ředitelka školy
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oprava kostela

Pokračující oprava
střechy kostela

Rekonstrukce
kostela sv. Jiljí
NA LETOŠEK NAPLÁNOVANÁ DRUHÁ
FÁZE OPRAVY STŘECHY ŘÍMSKOKATOLICKÉHO KOSTELA ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE BEZ
VĚTŠÍCH ZÁDRHELŮ. JE TO I DÍKY TOMU,
ŽE DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE BYLA V RELATIVNĚ DOBRÉM STAVU A TESAŘSTVÍ
DRÁPAL Z VINIČNÝCH ŠUMIC ODVÁDÍ
DOBROU PRÁCI.
Loni se začalo se výměnou střechy nad lodí
kostela, letos je na řadě věž a zákristie. Jedna
z nejstarších církevních památek v našem
regionu si jistě dobrou péči zaslouží.
V nejbližších týdnech se na věž vrátí kříž a plátkovým zlatem zdobená báň, uvnitř níž bude umístěna vodotěsná schránka

s poselstvím pro budoucí generace. Farář Vít
Červenka spolu s vedením obce a památkáři
plánují do schránky vložit rukou psaný dopis,
mince, fotografie obce, datový nosič s informacemi o současném životě a ukázku regionálního denního tisku a Koberských rozhledů. Při
rozdělávání staré střechy se překvapivě nenašly žádné historické dokumenty, jak je obvyklé u většiny církevních nebo veřejných staveb.
Obě části rekonstrukce střechy budou stát
kolem 800 tisíc, které pocházejí z různých zdrojů. Přispívá Ministerstvo kultury, Jihomoravský
kraj, obec, církev i farníci. „Interiér kostela je čistý, pěkný a liturgicky dobře řešený, proto se
soustředíme spíše na vnější část kostela a další na seznamu k rekonstrukci bude fasáda,“ řekl
nám pan farář Červenka, který má naši farnost
na starost již druhým rokem.

Památka zesnulých
Kostel sv. Jiljí
V neděli 30. října 2016 v 10.30. se koná
mše svatá, po ní půjde průvod z farního
kostela na hřbitov, kde bude přibližně
od 11.15 dušičková pobožnost.
Čtvrtek 3. listopadu 2016 v 17.00 – mše
svatá za všechny věrné zemřelé.
Husův sbor CČH – neděle 30. 10.
v 10.30 – slavnostní bohoslužba.

Ekumenická bohoslužba

Farníci na svatováclavském výletě do Nové Říše
s panem farářem Červenkou

www.kobericeubrna.cz

Husův sbor Církve československé
husitské a Římskokatolická farnost
srdečně zvou ke společné modlitbě
všechny lidi bez rozdílu vyznání v sobotu
22. října 2016 v 17 hodin v Husově
sboru v Kobeřicích. Bohoslužbu společně
povedou farář R. D. Vít Červenka O. Praem.
a farářka Ing. Iveta Hušková.
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hody

Srpen
patří hodům
NEJTRADIČNĚJŠÍ KOBERSKOU
UDÁLOST LETOS VYLEPŠILO
NÁDHERNÉ POČASÍ, KTERÉ
NAVZDORY KALENDÁŘI POSKYTLO
VŠEM ZÁBAVYCHTIVÝM PŘÍJEMNĚ
TEPLÉ NOCI.

Průvod stárků ve Vrchní ulici

Deset párů stárků v doprovodu sklepníků poctivě plnilo svůj úkol po celý hodový víkend. Hlavní stárek Martin Hobza hody
zhodnotil velmi stručně a velmi pochvalně:
„Bylo to náročné, ale super.” Se svou partnerkou Dominikou Krupkovou si rozdělili největší úkoly rovným dílem a při organizaci pomáhala celá parta. Na zkoušky chodili poctivě

Už to bude!

Hotovo!
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hody
někteří jako vždycky až těsně před blížícím
se termínem, ale přesto se všechno stihlo.
Dokonce i pozvánky a plakáty byly distribuovány s dostatečným předstihem. Výjimečně
už ve čtvrtek před hody byl pokácen strom,
který slouží jako mája, v pátek pak dorazil
z vojenských lesů nad Nížkovicemi na voze
pana Urbana do Kobeřic. Program letos začalo stavění máje, po němž si parket zabrala
cimbálová muzika. Páteční večer s cimbálem
byl veselý a hojně navštívený. V sobotu dorazilo na zábavu více než 400 lidí, krojovaná

Na poslední zkoušce už všichni všechno umí

neděle přilákala téměř
stejné množství hostů.
Nápaditou půlnoční
choreografii vymysleli
David Lebeda s Romanem Jiráčkem a nápady se pak postupně
nabalovaly až do skvěle nacvičeného představení na motivy
ze slavného muzikálu Pomáda. Publikum
ocenilo taneční schopnosti stárků i následný ohňostroj četnými
projevy nadšení.
Stárci a farář Červenka před kostelem sv. Jiljí po nedělní mši

Vytoužená chvíle ve stínu na dvoře u Šuslikových

www.kobericeubrna.cz

Půlnoční překvapení začalo autem, skončilo
ohňostrojem

7

sokol

Muži A
Sedm zápasů bez ztráty bodu, takový je vstup
do nové sezóny koberského A týmu. Výborné
výsledky áčku zajišťují prozatímní první místo
tabulky.

Přípravka
V soutěžích přípravky nehrají výsledky podstatnou roli, důležité je, že fotbal kluky baví. V domácím zápase proti Slavíkovicím mohli chlapci slavit
své první letošní vítězství.

Muži B
„Jedině Béčko“ se po čtvrtém kole dostalo do čela
tabulky. I přes občasný nedostatek hráčů předvádí tým doplněný dorostenci velice dobré výkony.

Starší žáci
Naši starší žáci jsou po okolí známí svou neporazitelností. Ani to, že velká část týmu z minulé sezóny
postoupila do vyšší věkové kategorie a přišlo mnoho nových mladých fotbalistů z okolí, nic nezměnilo na výborných týmových výkonech a kluci tak
navazují na sérii vítězství z minulé sezóny.

Dorost
Největší novinkou sezóny je zcela jistě nově
založené mužstvo dorostu. Kluky, kteří na jaře
skončili ve starších žácích, doplnily posily z okolních vesnic, především z Nížkovic. I když se jim
první společný zápas příliš nevyvedl, prohra je
neodradila a moc dlouho jim netrvalo ukázat, že
umí být na hřišti silným soupeřem.
NEJNOVĚJŠÍ VÝSLEDKY VŠECH TÝMŮ, TABULKY
A ROZLOSOVÁNÍ NAJDETE NA WEBU
www.sokol-koberice.wz.cz.
Monika Krahulová
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na výlet do okolí

Podzimní tipy
na výlety
I KDYŽ JE PODZIM TADY, LETOS TO
ROZHODNĚ KONEC VÝLETOVÉ SEZÓNY
NEZNAMENÁ. PRÁVĚ NAOPAK.

Rozhledna Chocholík
28 km autem, Drnovice, vstup zdarma
Podívat se z výšky na svět patří k nejzajímavějším zážitkům. Když vyšlapete 144 schodů
na ocelovou rozhlednu v Drnovicích, za dobrých světelných podmínek můžete pouhým
okem vidět baziliku na Hostýně.

Rozhledna Čebínka
48 km autem, Čebín, otevřeno o víkendech,
vstupné 20 Kč, děti zdarma
Třicetimetrová věž Čebínka má sice
161 schod, ale odmění vás nádherným
výhledem na Brno, Moravský kras nebo
Českomoravskou vrchovinu. Pokud budete mít štěstí na mimořádnou viditelnost,
naskytne se Vám výhled i na Kralický
Sněžník. Nevšední pohled se rozkládá
také přímo pod rozhlednou, odkud je
vidět do vápencového lomu.

Vyprávění o osudu hraček
30 km autem, Měnínská 7, Brno, vstupné 60 Kč,
děti 40 Kč

Svět stavebnic a kostek
33 km autem, Letohrádek Mitrovských Brno,
vstupné 90 Kč, děti 50 a 25 Kč
Poznejte historii stavebnic a kostek
od poloviny 19. století, přes světovou válku až do současnosti. Nechybějí kamenné
a dřevěné stavebnice, legendární Merkur
ani plastové stavebnice. Milovníky Lega
potěší rozsáhlé město s pohyblivými prvky, vlaky, jeřáby a další vozidla. Inspirativné
budou jistě i animované filmy Simpsonovi,
Star Wars, Mimoni a další.

www.kobericeubrna.cz

Prohlédněte si hračky ze sbírky výtvarnice
Milady Kollárové. Každá z hraček, ať už je to
medvídek, panenka, Kašpárek, autíčko nebo
vláček, má svůj jedinečný příběh. Přijďte si
poslechnout vyprávění o tom, komu hračky patřily a co všechno se svými majiteli
zažily. Komentované prohlídky se konají každou první sobotu v měsíci a návštěvníkům je
zprostředkuje přímo paní Kollárová.
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hasiči

Hasičské
prázdniny
PŘES PRÁZDNINY JSME S DĚTMI USKUTEČNILI JEN NĚKOLIK ZÁVODŮ, PRO TY
CO NEJELY NA TÁBOR A MĚLY CHUŤ SI
I V HORKU ZATRÉNOVAT.
13. srpna se mladší a starší vydaly do blízkých
Hostěrádek na 1. závod v nočních útocích pro
mladé hasiče. Mladší začínali brzy za světla, starší už za tmy pod umělým osvětlením.
Mladší skončili třetí, starší v nových dresech
obsadili skvělé 4. místo.
Katka Kamenská si právě naštípla kost

Vašek Eleder na závodní dráze

Odměnou za pěkné výsledky se děti vydaly do vzdáleného Kamence. Zde se závodilo
po celý den ve třech disciplínách – běh na 60
metrů, útoky a štafety 4×60 m. Výsledky
se sčítaly a nám připadlo 9. místo z 20, což
vůbec není špatné.
Nesmíme zapomenout na naši zástupkyni
ve výběrovém družstvu žen za Jihomoravský
kraj a to Kateřinu Kamenskou, která s dalšími
ženami hájily naše barvy na mistrovství České
republiky v požárním sportu v Brně. Na stadionu VUT se děvčata utkala s nejlepšími týmy
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z celé republiky a skončila na krásném 7. místě ze 17 družstev. Na fotce z oficiálních stránek
mistrovství je Kačka při požárním útoku a že
to není sport pro třasořitky, lze vyčíst z její tváře. Fotograf ji zachytil v momentu, kdy ji překvapila veliká bolest ze zarnění, přesto útok
dokončila. To si zaslouží velkou pochvalu.
Nyní je před námi branný závod
v Kozlanech už 15. října, na který se intenzivně připravujeme. Už teď se všichni těšíme
na práci a hlavně úspěchy našich dětí na soutěžích i při mimosoutěžních aktivitách.
Aleš Krahula

NÁBOR

do dětských družstev
Hledáme především děti do přípravky
3–6 let a starší 11–15 let. Schůzky jsou
vždy v pátek 16:30 na hasičském hřišti.
Stačí rovnou přijít nebo zavolat vedoucí
Míše Krahulové na telefon 603 193 241.
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cyklo

Podzimní program
neděle 9. října
Drakiáda bude vyžadovat čepici, trpělivost
a dlouhou šňůru k drakovi.
S technicky náročnou jízdou
na dřevěné dráze si většina
dětí poradila hravě

Svátek
cyklistů
SVATOVÁCLAVSKÉ VOLNO SE STALO
IDEÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ KE SLAVNOSTNÍMU SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ CELOROČNÍ
CYKLISTICKÉ AKCE, KTEROU ORGANIZUJE DOBOROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ŽDÁNICKÉHO LESA A POLITAVÍ ZA POZNÁNÍM REGIONU.
Hlavním úkolem je navštívit 27 obcí svazku a nasbírat do speciální průkazky všechna
razítka. Doplňkové soutěžní otázky povinné nejsou, přesto je většina cyklistů poctivě
vyplnila. Každý z účastníků, jichž bylo letos
163, dostal diplom a malý dárek. Slunečné
odpoledne doplnila hudba, vystoupení dětí
z okolí a občerstvení. K dispozici byla i dřevěná single tracková dráha a překvapivě největší atrakcí, především pro děti, byla možnost zajezdit si na speciálních kolech Nadace
ČEZ. Ta umožnila zájemcům, aby šlapáním
“vydělali” peníze pro naši školu a nemocného chlapce. Za Kobeřice finišovala učitelka Markéta Matyášová a dotáhla konečnou
částku na pěkných 51 192 Kč, které budou
použity na nákup interaktivní tabule pro
mateřskou školku.

www.kobericeubrna.cz

sobota 15. října
Hubertova jízda dopoledne a posezení
u burčáku s cimbálem večer je na jeden den
docela náročný program, ale existují důkazy,
že to lze zvládnout obojí. Sraz všech jezdců
i zájemců o svezení podzimním lesem je v 10
hodin v ohradě u fotbalového hřiště.

sobota 22. října
V pět hodin odpoledne proběhne v Husově
sboru společná modlitba obou největších koberských církví v rámci ekumenické
bohoslužby.

sobota 5. listopadu
Kácení máje s oblíbenou kapelou Vonička
pořádají stárci.

sobota 12. listopadu
Po setmění zažehneme světla svíček v lampiónovém průvodu u příležitosti uspávání
broučků.

Kobeřice důstojně
reprezentují Přemysl
Bartoš a Roman
Fries

11

akce

Ukončení

táborákové sezóny
Nejpovolanější
tým ke kolaudaci
Vrchní

Otevření Vrchní ulice
Nejočekávanější událostí letošního roku bylo
úplné otevření Vrchní. Většina občanů Kobeřic
sice v posledním roce zjistitila, že jejich auta
jsou vlastně v pohodě terénní, nicméně obyvatelé ulice Vrchní čekali na rovný povrch nejdéle. V červenci konečně rozsáhlé stavební práce
skončily a jízdu po polní cestě nahradilo svezení
po luxusně hladkém povrchu nové vozovky.

ČOV v provozu

V půlce září pozvala místní organizace ČSSD
všechny spoluobčany na hřiště k ohni.
Přivítání podzimu proběhlo radostně a dlouho do noci. Děti se dosyta vyřádily na skákacím hradě i s míčem na hřišti, špekáčky hezky
snědly a obličeje si nechaly pomalovat podivuhodnými věcmi.

Špekáčky, oheň, hrad, kamarádi, pohoda

28. července byla oficiálně spuštěna nová
kanalizace a čistírna odpadních vod. Většina
domácností je již připojena.

Letňák
Zdá se, že přítomnost pojízdného Kinematografu bratří Čadíků se pevně zařadilo
do kalendáře letních akcí v Kobeřicích. Letos
byl sice jeden večer poznamenám nepřízní
nebes, přesto byli všichni nadšení.
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Hana Křížová se jako obvykle ujala
malování na obličej

Texty jsou redakčně upravovány.
Vydává obec Kobeřice u Brna, Dolní 54, 684 01,
e-mail: koberske.rozhledy@seznam.cz
Redakce: Mgr. Almíra Pitronová, Martina Pinkasová
Autoři fotografií: Almíra Pitronová, Lenka
Štefanová, Monika Krahulová, Roman Janský, Roman
Hanák, Markéta Matyášová, stárci & crew, Dagmar
Mudrlová, Petr Havránek, Aleš Krahula
MKČR E13059
KOBERSKÉ ROZHLEDY červen 2015

