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Vážení spoluobčané,
předně mi dovolte Vám všem ještě jednou popřát vše nejlepší
v novém roce! Hlavně hodně zdraví, štěstí a ať se nám všem daří.
Nejinak to přeji i naší obci.

Konečně je tu trošku zima a děti si můžou užít zimní radovánky. Před koncem roku se udál opět neskutečný shon, spousta akcí a spěchu, jsem zvědav, kam až se to může posouvat.
pokračování na straně 2.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
4–5 Fotbalový podzim
8–9 Vánoční čas ve škole
www.kobericeubrna.cz

8 Konec roku u hasičů
9 Kam vyrazit za sněhem
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slovo starosty
pokračování z titulní strany

Nicméně, u nás to byly akce krásné, společenské. Chtěl bych poděkovat Luboši
Javůrkovi, že přehodnotil svůj záměr s tradičním Vánočním koncertem. Po přesunu
do místního kostela získala akce úplně jiný rozměr, nesla se příjemnou atmosférou a ještě
přispěla na dobrou věc. Velmi pěkný byl také
Tříkrálový koncert v Husově sboru v podání
chrámového sboru Magnificat z Lelekovic, škoda jen menší účasti. Těší mě Váš zájem o rozsvícení vánočního stromku a také setkání
na Štědrý den, kdy si společně všichni popřejeme a rozejdeme se slavit Vánoce do svých
domovů. Přes svátky jste snad odpočívali
a nabírali síly do roku letošního. Snad se nám
vše povede. A co nás čeká?
Hned v lednu zahájíme rozsáhlou rekonstrukci budovy obecního úřadu. Stávající stav
už nevyhovoval požadavkům a modernizace
je potřeba. Ať už se týká rozvodů elektroinstalací, zabezpečení v rámci GDPR, výměny dveří, oprav sociálního zázemí atd. Vše by mělo
být hotovo do konce února. Buďte prosím tolerantní a využívejte po tuto dobu služby obecního úřadu pouze v nejnutnějších případech.
Po tuto dobu také nebude možné hlásit rozhlasem, proto sledujte intenzivněji webové stránky obce a vývěsní skříňku.
Další plánovanou investicí je oprava komunikace na Újezdu II. směrem k fotbalovému hřišti.
Zde plánujeme začít v březnu a skončit v dubnu. Dokončuje se projektová dokumentace
na prostranství před obecním úřadem. Nechali
jsme také přepracovat projektovou dokumentaci na kulturní dům (stávající Sokolovnu).
Doba jde strašně rychle dopředu a normy, které
platily před cca 8 lety, už jsou změněné, proto
je třeba na ně reagovat. Chceme podat žádost
do aktuálně vypsané výzvy z Ministerstva pro
místní rozvoj. Celková alokace na celou ČR
není vysoká, pouhých 100 mil. Kč. My budeme žádat o maximální výši, což je 10 mil. Kč.

2

Celková částka bude přesahovat 20 mil. Kč. Tak
uvidíme, zda se nám podaří uspět. Rozhodně
to za pokus stojí. Stále také vyřizujeme povolení na chodníky v Benešce a Kedletech. S ohledem na počty vlastníků dotčených pozemků je
to složitější proces. Z nových projektů připravujeme rezervační a vstupní systém do tělocvičny a na nové hřiště, také pak rezervační systém
na zasedací místnost. Budete tak přesně vědět,
kdy je kde volno, na základě již fungujících čipů
budete vpuštěni dovnitř a z čipů se vám také
budou strhávat peníze. Vše bude určitě mnohem přehlednější.

S kulturní komisí jsme seděli nad plánem
akcí na 1. čtvrtletí a musím říct, že to bude zase
jízda. Začínáme plesem ČSSD, následovat bude
posezení se seniory, chceme obnovit ostatkový průvod, plánujeme také již tradiční zabíjačkový kotlík. Hned v dubnu pak Ukliďme Česko,
Velikonoční jarmark a po Velikonocích pálení čarodějnic. Rozhodně se nedá říct, že by se
u nás nic nedělo a všem aktivně zapojeným
patří velké díky a obdiv. Jsem přesvědčen, že si
každý v kulturním plánu najde své a na spoustě
akcí se budeme potkávat.
Vážení spoluobčané, ať se Vám povede start
do nového roku a pojďme společně vytvářet
takové prostředí a atmosféru, aby se nám v naší
krásné obci ještě lépe žilo!
Roman Hanák, starosta
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Místní akční plán II rozvoje vzdělávání
v ORP Slavkov u Brna
Ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky byl pro oblast
Slavkovska, tj. pro 18 obcí, schválen následný
projekt Místní akční plán (MAP) II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna. Realizace bude
probíhat v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022.
Cílem pro MAP II je podpořit intervence naplánované v předchozím projektu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce
zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.
Budeme se společně vzdělávat, informovat, plánovat a následně řešit místní problémy a potřeby v oblasti školství a práce s dětmi do 15 let.
Důraz bude kladen na podporu všech pedagogických pracovníků, i těch, kteří pracují s dětmi ve volném čase. Nezapomeneme
na rodiče. Spolupracovat budeme s neziskovými organizacemi, knihovnami, slavkovským zámkem. Chceme tím rozvíjet spolupráci
na Slavkovsku a také gramotnosti a kompetence
všech dětí a žáků. MAP je financován z prostředků EU a města Slavkov u Brna.
Součástí realizace projektu jsou také pracovní skupiny složené z odborníků, zástupců škol,
obcí i veřejnosti, které se budou věnovat 6
oblastem ve vzdělávání dětí do 15 let věku (čtenářské a matematické gramotnosti, rovným příležitostem ve vzdělávání, polytechnické výchově, neformálnímu vzdělávání a financování).

www.kobericeubrna.cz

Podpořeny budou různé aktivity v obcích,
ve školách i školkách, například besedy v rámci
rozvoje čtenářství dětí a žáků, zajímavé programy pro předškoláky, exkurze pro školní družiny,
besedy pro rodiče. Dojde k vytvoření interaktivní učebnice Slavkovska; věnovat se budeme problematice kyberšikany, volbě povolání
na Slavkovsku a dalším problémům. Podpoříme
setkávání pedagogů, vedoucích neziskových
organizací pracujících s dětmi a sdílení dobré praxe. Uvítáme podporu ze strany firem
na Slavkovsku ve vzdělávání žáků, a to nejen
v oblasti polytechniky a volby povolání.
O aktivitách pro žáky budeme rodiče informovat prostřednictvím škol, učitelů. Zájemci mohou
také sledovat webové stránky projektu www.
map-slavkov.cz nebo se připojit do naší facebookové skupiny s názvem MAP Slavkovsko.
Mgr. Jitka Schovancová
MAP II, Slavkov u Brna

Termíny svozu komunálního odpadu
– rok 2019
Leden

9. 1.

23. 1.

Únor

6. 2.

20. 2.

Březen

6. 3.

20. 3.

Duben

3. 4.

17. 4.

Květen

1. 5.

Červen

12. 6.

15. 5.
26. 6.

29. 5.

Červenec

10. 7.

24. 7.

Srpen

7. 8.

21. 8.

Září

4. 9.

18. 9.

Říjen

2. 10.

Listopad

13. 11.

16. 10.

27. 11.

30. 10.

Prosinec

11. 12.

25. 12.
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Podzim ve statistikách
PODZIMNÍ ČÁST SEZÓNY JE ZA NÁMI. POJĎME
SE ZA NÍ SPOLEČNĚ OHLÉDNOUT FORMOU
STATISTIK, KTERÉ ZPRACOVAL JIŘÍ HAVRÁNEK.

Za koberský „A“ tým se do sezóny prozatím zapojilo celkem 25 hráčů, do všech
zápasů však zasáhli pouze dva, a to Jaromír
Ondráček a Filip Svoboda. Následující tabulka
ukazuje pořadí prvních 5 hráčů, kteří na hřišti odehráli nejvíce minut (z 1 170 možných):

1.
2.
3.
4.
5.

Lukáš Rozbořil
Martin Polášek
Pavel Hloužek
Jaromír Ondráček
Stanislav Piňos

1 058 min
1 044 min
1 043 min
1 018 min
1 008 min

Lukáš Rozbořil odehrál na hřišti nejvíce minut
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Nejslušnějšími hráči, podle počtu získaných
karet, s ohledem na odehraný čas, jsou:

1.
2.
3.
4.
5.

Lukáš Rozbořil
Tomáš Kuda
Stanislav Piňos
Ondřej Noris
Tomáš Kadlec

bez karet
bez karet
1 ŽK
1 ŽK
1 ŽK

Naopak nejvíce trestanými hráči jsou:

1.
2.
3.
4.
5.

Lukáš Cének
Martin Polášek
Jakub Svoboda
Pavel Hloužek
Jaromír Ondráček

5 ŽK, 1 ČK
5 ŽK
4 ŽK, 1 ČK
4 ŽK
3 ŽK, 1 ČK

Lukáš Cének prozatím nasbíral nejvíce karet
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Pokud by se do celkového počtu bodů počítal pouze první poločas, naše výsledky by
byly mnohem veselejší. Za výsledky z prvních
poločasů bychom získali celkem 22 bodů
(o 11 více, než je aktuální počet).
Nejvyšší prohra se odehrála v zápase proti Kněždubu, kdy Kobeřice prohrály 5:0 (poločas 3:0). Naopak nejvyšší výhru Kobeřáci slavili v domácím zápase proti Moravské Nové Vsi,
kdy naše mužstvo vyhrálo 7:0 (poločas 2:0).
Pokud bychom hrací dobu (90 minut) rozdělili
do úseků po 15 minutách, zjistili bychom, že nejvíce branek jsme obdrželi mezi 60–75 minutou.
Celkem jsme v tomto čase dostali 9 gólů (z celkových 28). Co se týče vstřelených branek, těch padlo
nejvíce mezi 15–30 a 30–45 minutou, v obou případech se jedná o 6 gólů (z celkových 24).
Tabulka střelců „A“ mužstva: (v případě
stejného počtu gólů rozhoduje o pořadí celkový odehraný čas)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Filip Svoboda
Tomáš Kadlec
Ondřej Skoupý
Martin Hobza
Tomáš Kuda
Stanislav Piňos
Ondřej Noris
Jakub Svoboda
Jan Smetana
Jaromír Ondráček
Lukáš Rozbořil

6 gólů
3 góly
3 góly
2 góly
2 góly
2 góly
1 gól
1 gól
1 gól
1 gól
1 gól

Zimní příprava všech mužstev oficiálně
započala v úterý 8. ledna tréninkem v tělocvičně místní základní školy. V rámci zimní
přípravy se hráči i letos začátkem února
zúčastní pětidenního soustředění v Rudce
u Kunštátu.

www.kobericeubrna.cz

„B“ MUŽSTVO prozatím zůstává na 4. místě
tabulky. Nejlepšími střelci jsou Miroslav Kočovský
se svými 10 góly, za ním s 8 vstřelenými brankami
Antonín Karásek a na 3. místě Ladislav Bartalos,
který se trefil třikrát. Nejtěžší prohru naše „B“
mužstvo zažilo v utkání proti Slavíkovicím, kdy naši
hráči prohráli 6:1, naopak nejvyšší výhru slavili hned
v prvním zápase proti mužstvu z Habrovan, kdy
padlo celkem 10 gólů a všechny do brány soupeře.

DOROSTENCI, stejně jako „A“ mužstvo, po pouhých 3 výhrách přezimují na 12. místě tabulky.
Nejlepšími střelci jsou Martin Gettinger, Filip
Svoboda a Nikola Krahula. Nejvyšší výhru náš
dorost slavil v prvním domácím utkání proti
Rousínovu, kdy naše mužstvo vyhrálo 10:1, naopak
nejtěžší prohrou byl zápas se Starým Lískovcem, kdy
náš tým prohrál 10:3.

Zápasy PŘÍPRAVKY jsme prozatím na koberském hřišti sledovat nemohli, přesto naši nejmenší pilně trénují, učí se hrát fotbal a moc je to baví.
Začátkem prosince měli kluci a holky možnost
dát gól samotnému Mikuláši a čertům a zahrát
si s nimi fotbálek na speciálním Mikulášském
tréninku.
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Vánoční čas

ve škole

Škola pořádala pro rodiče a děti v předvánočním období hned několik akcí. Nejprve
k dětem zavítal Mikuláš, který obdaroval
všechny děti. V mateřské škole byly připraveny dvě besídky. Avšak období besídek doprovázela velká nemocnost dětí, a tak musely učitelky vynaložit velké úsilí, aby s dětmi
nacvičili pěkný program. Děti pro své rodiče
vyrobily krásné dárky a vánoční přáníčka.
Ve škole jsme připravily vánoční dílničky,
ve kterých si děti spolu s rodiči mohli vyrobit
ozdoby na stromeček a andělíčky. K práci nám

hrály koledy a pochutnali jsme si na malém občerstvení v podobě perníčků, které děti připravily.
V posledním školním týdnu minulého roku
jsme navštívily výstavu betlémů na místním
obecním úřadě. Dětem se velice líbila, nejen
proto, že se samy podílely na výzdobě obrázky
a výrobky s vánoční tématikou.
V mateřské škole jsme 19. prosince uspořádali posezení pod stromečkem. Děti dostaly hry a stavebnice hrazené zejména dotací
z obecního úřadu.
20. prosince probíhal ve škole ve všech třídách projektový den. Každá třída si jej připravila
jiným způsobem – žáčci první a druhé třídy zdobili kořením a rozinkami pomeranče, zpívali koledy a vyráběli přáníčka do nového roku. Třeťáci
a čtvrťáci vyráběli podkovu pro štěstí a paní učitelka si pro žáky připravila vánoční soutěžení
v podobě kvízu. Žáci páté třídy pak balili dárečky
a zabývali se vánočními obyčeji, přičemž nejvíce
je bavilo pouštění skořápek po vodě.
V lednu nás ve škole čeká hodně práce, učitelky budou uzavírat známky a žáci budou
dostávat pololetní vysvědčení.
V případě zájmu rodičů bude v době jarních
prázdnin v provozu jedno oddělení mateřské
školy.
V mateřské škole a družině nás čeká masopust a období maškarních bálů a karnevalů.
Objednáno je také divadlo Koráb s jejich bublinovou show. V zimním období plánujeme

Besídka mateřáčků z oddělení Včeliček

Na závěr besídky si děti s rodiči zatančily mazurku
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Kluci se svými výrobky
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zájezd do divadla Radost v Brně. Vzhledem
k drahému jízdnému hledáme sponzory
a budeme žádat obec o příspěvek. Třetí až pátá
třída pojede v lednu za pravěkem do brněnského Anthroposu.
Rodiče budoucích prvňáčků, kteří budou žádat
o odklad povinné školní docházky, mají možnost nejpozději do konce února objednat své
dítě do pedagogicko-psychologické poradny
k vyšetření. Na prosincové schůzce dostali první
instrukce o zápisu do základní školy – dozvěděli
se, jak probíhá zápis a jak mají dítě dále podporovat, aby bylo na školu připraveno. Učitelky budou
rodiče informovat o vývoji a pokroku dětí na individuálních pohovorech.
Mgr. Dana Horká

31. ledna 2019 – pololetní vysvědčení
1. února 2019 – jednodenní pololetní
prázdniny
11. – 17. února 2019 – jarní prázdniny
pro žáky ZŠ

Prvňáčci a druháčci se svými ozdobenými
pomeranči

Jako vánoční dárek dostali školáci nové knihy
pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Sofinka Hrubá zdobí svůj pomeranč

www.kobericeubrna.cz

Celá škola i nadále pokračuje v mnoha
projektech. Čerpáme finanční prostředky
z EU a jihomoravského kraje.
MŠ: „Personální podpora ZŠ a MŠ
Kobeřice u Brna“ (bude zakončen tematickým setkáním rodičů)
ŠD: „Záložky do knihy spojují školy“
(záložky jsme si vyměnily s žáky ze ZŠ sv.
Dominika Sávia, Machulince, SR)
ZŠ: Podpora prevence: preventivní
programy pro žáky ZŠ, Podpora plavání III. etepa
Dlouhodobé projekty: Klub mladých
čtenářů, Ovoce do škol, Dotované
mléko, Celé Česko čte dětem.
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hasiči
kategorii a mohly hned oba poháry hrdě pronést přes nové dveře do klubovny.
Jako každoročně s dětmi oslavujeme blížící
se Vánoce, a tak se i letos z hasičského domu
rozléhaly koledy a vůně cukroví. Děti si zahrály několik her, rozbalily si dárečky a u stromečku s prskavkami se naladily na ty opravdové Vánoce, které je za pár dní čekaly doma.
Ani poslední den v roce mladí hasiči nelenošili jen tak s chlebíčkem v ruce, ale dostavili se na start každoročního silvestrovského

Konec roku
u hasičů
24. listopadu loňského roku se děti snažily
vybojovat co nejlepší umístění na závodě v uzlování v Hrušovanech u Brna a mezitím na hasičské zbrojnici probíhaly dokončovací práce k novým dveřím. Podařilo se nám
tak díky dotaci a díky obci vyměnit již nevyhovující vchodové dveře. Ulehčí se tak vstup
jak starším lidem, tak malým dětem tím, že
zmizel betonový schodek, který byl součástí původních dveří. Děti si nakonec dovezly
dvě krásná druhá místa za přípravku a mladší

Kouzelnou atmosféru pro všechny přichystala
jako vždy Míša a kolektiv
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Nejmladší účastníci silvestrovského běhu

běhu, který pořádá Miloš Karásek. Pro
nejmenší byl s ohledem na stav silnic vybrán
menší okruh, po kterém je doprovodili i starší běžci, a ti pak vyrazili vstříc dálkám. Děti
za svůj výkon dostali medaile a teplý čaj
na zahřátí. Všem pořadatelům děkujeme
za pěkné sportovní ráno.
Kolektiv mladých hasičů oznamuje všem
mladým zájemcům o sportovní vyžití, že
pravidelně každou neděli v odpoledních
hodinách probíhá HODINOVKA HER
(floorball, fotbal, apod.) v hale místní
ZŠ. Pokud jsi ve věku 13–18 let a chceš
si s námi zasportovat kontaktuj Lukáše
Jedličku (tel. 774 321 893) a přijď si
nezávazně zahrát.
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kam na lyže

Vyrážíme

na lyže!
PŘESTOŽE NÁM LETOŠNÍ ZIMA MNOHO
SNĚHU ZATÍM NEPŘINESLA, NENÍ NUTNÉ
CESTOVAT NA ZASNĚŽENÉ SVAHY PŘÍLIŠ
DALEKO. I U NÁS NA JIŽNÍ MORAVĚ NAJDEME
NĚKOLIK KVALITNÍCH LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ,
KAM MŮŽETE VYRAZIT S RODINOU I DĚTMI
A UŽÍT SI TAK ZIMNÍCH RADOVÁNEK. ZDE VÁM
PŘINÁŠÍME PÁR TIPŮ, KTERÉ ZAJÍMAVÁ MÍSTA
VYZKOUŠET.

SKI AREÁL STUPAVA
40 km z Kobeřic
Ski areál Stupava patří k nejoblíbenějším
lyžařským střediskům v Chřibech. Nabízí
pro lyžaře 5 sjezdovek, z nichž 2 jsou červené a 3 modré. Hlavní svah je dlouhý 350 m
o převýšení 80 m. Přepravu zajišťují 4 vleky.
Jsou zde k dispozici i lyžařská škola, dětská
školička pro nejmenší i snowpark s různými skoky pro snowboardisty. Nechybí půjčovna lyží a osvětlení pro večerní lyžování.
Jízdné se platí bodové od 130 Kč či časové
od 190 Kč za dospělou osobu.

SKI AREÁL NĚMČIČKY
32 km z Kobeřic
Ski areál Němčičky je nejníže položeným
lyžařským areálem v celé střední Evropě.
Hlavní červená sjezdovka je dlouhá 350 m,
vedlejší modrá 600 m, obě s převýšením
85 m. K dispozici je zde 1 lyžařský vlek,
dopravníkový pás pro začátečníky, půjčovna lyží, občerstvení i lyžařská školka,
do které je však nutné se předem přihlásit. Standardní zimní provozní doba je každý den od 9 do 17 hod. Jízdné na vleku se
platí bodové, od 50 Kč za dospělou osobu,
od 40 Kč pro dítě.

www.kobericeubrna.cz

SKI PARK OSVĚTIMANY
42 km z Kobeřic
Ski areál Osvětimany nabízí pro návštěvníky dvě sjezdovky, červenou o délce 400 m
a převýšení 98 m, a dětskou o délce 100 m
s převýšením 20 m. Přeprava je zajištěna
dvěma vleky, pro děti je připraveno dětské lano. Nechybí půjčovna lyžařského
vybavení, lyžařská škola a dětská školička pro nejmenší. Jízdné je časové od 60 Kč
za dospělou osobu, od 40 Kč za dítě.
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Uspávání broučků
V sobotu 3. listopadu prošel obcí lampionový průvod a tím byli všichni broučci uloženi
k zimnímu spánku. Cestu dětem zkrášlovaly různé lucerničky a svíčky a v cíli na všechny
čekalo zasloužené sladké překvapení.

Rozsvícení
vánočního stromečku
Rozsvícení vánočního stromečku na první
adventní neděli doprovázelo vystoupení místního pěveckého sboru Hlahol a dětí z mateřské školy. Děti mohly odeslat svá přání a dopisy
pomocí Ježíškovy pošty a dospělí měli možnost
ochutnat výborný svařák od hasičů.

Silvestrovský běh
koberskými lesy
Jak lépe se rozloučit s uplynulým rokem,
než společným výběhem vstříc koberským
lesům? Na 12 km dlouhou trasu směrem
na Těšanku a zpět vyrazilo 13 běžců z Kobeřic
i okolí a počasí jim, narozdíl od minulého ročníku, přálo.

Účastníci silvestrovského běhu
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Jak se zlobí
v Kobeřicích?
Ač se to zdá býti neuvěřitelné, i koberské děti
občas dokáží své rodiče pořádně pozlobit. O tom
se přesvědčil Mikuláš se svou andělskou a čertovskou družinou v podvečer 5. prosince, kdy
většinu nejmenších Kobeřáků navštívil. A jaké
poznámky se v jeho knize hříchů za poslední rok
nahromadily? Nebylo toho málo!
Vůbec nejčastějšími hříchy, které čerti do knihy zapisovali, bylo neuklízení hraček v pokojíčku, neposlouchání a zlobení rodičů, hádání se
se sourozenci a hodně časté vztekání. Některé
děti moc nechtějí jíst, jiné by se měly zlepšit
ve škole a nebýt drzé. Častým letošním problémem bylo i mluvení sprostých slovíček, kousání nehtů, kňourání, pláč a urážení se.
Aby to však nevypadalo tak zle, nutno říci,
že i andílci občas měli do svaté knihy čím přispět. Nejvíce děti chválili za to, že se snaží
ve škole a školce, často pomáhají rodičům, a to
i v kuchyni. Některé děti si pěkně hrají se svými
sourozenci a dobře vychází s kamarády, čistí si
zoubky a možná tomu nebudete věřit, ale existují i děti, které si po sobě uklízí.
A tak žádné z více než 60 navštívených dětí
nakonec v čertovském pytli neskončilo, i když
občas to bylo napínavé. Uvidíme, jak tomu bude
příští rok. Proto buďte na sebe i ostatní hodní,
pomáhejte si a nezapomeňte – čerti vše vidí!

Slávek Janoušek, Láďa Zítka a Jan Vondrák

Vánoční koncert
v kostele sv. Jiljí
Na Boží hod vánoční se kostelem sv. Jiljí rozezněly vánoční i nevánoční melodie Luboše Javůrka
a jeho skupiny Bokomara, Petry „Šany“ Šanclové
a Slávka Janouška. Celý výtěžek z koncertu byl
věnován na restaurování vzácné fresky p. Marie
Ochranitelky z přelomu 14.–15. století, která je
dominantou koberského kostela.
Za fotky děkuji Tomáši Svobodovi.
Luboš Javůrek a Petra Šanclová

Mikuláš se svou partou

www.kobericeubrna.cz
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Plánované akce
na jaro
KONEC LOŇSKÉHO ROKU BYL NABITÝ
RŮZNÝMI AKCEMI A PODOBNĚ NA TOM BUDE
I ZAČÁTEK TOHO LETOŠNÍHO. JIŽ NYNÍ JE PRO
VÁS KULTURNÍ KOMISÍ PŘIPRAVEN PESTRÝ
PROGRAM, VE KTERÉM SI KAŽDÝ JISTĚ NAJDE
TO SVÉ! ZDE PŘINÁŠÍME PŘEHLED TOHO
NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO, CO VÁM ROZHODNĚ
NESMÍ UJÍT:

V sobotu 16. března nás pan starosta všechny pozve na oblíbený, již tradiční STAROSTŮV KOTLÍK. Dobrého jídla a pití bude dost
pro všechny!
Sobota 6. dubna bude ve znamení úklidu,
společně se vrhneme na úklid naší přírody
v rámci celorepublikové dobrovolnické akce
UKLIĎME ČESKO.
Týden před Velikonočními svátky, tedy
v neděli 14. dubna, si budete moci prohlédnout, zakoupit a ochutnat zajímavé výrobky nabízené v rámci VELIKONOČNÍHO
JARMARKU. Jistě nebude ani letos chybět vystoupení dětí a pestrý doprovodný
program.
V úterý 30. dubna nezapomeneme na tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se uskuteční na prostranství nad fotbalovým hřištěm.
Srdečně jsou zvány všechny malé i velké čarodějnice a jejich fanoušci.

Sobota 23. února bude dnem těch, kteří v Kobeřicích žijí nejdéle. V tělocvičně místní
základní školy proběhne oblíbené POSEZENÍ
SE SENIORY. Přijďte si popovídat, ochutnat
dobré jídlo a pití a poslechnout pěknou muziku. Součástí programu je také, jako v minulých
letech, poutavá přednáška.
V sobotu 2. března oživí dění v naší obci
MASOPUSTNÍ PRŮVOD. Své masky mohou
předvést nejen děti, ale i dospělí – všichni jste
srdečně zváni! Přesné informace, jako trasa,
čas a místo srazu budou ještě upřesněny.

Texty jsou redakčně upravovány.
Vydává obec Kobeřice u Brna, Dolní 54, 684 01,
e-mail: koberske.rozhledy@seznam.cz
Redakce: Monika Krahulová
Autoři fotografií: Monika Krahulová, Lenka
Javůrková, Petr Havránek, Tomáš Svoboda,
Dana Horká, Aleš Krahula, Lenka Hanačíková,
ceske-sjezdovky.cz
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Zprávy z knihovny
Místní knihovna má v nabídce spoustu nových
knih. Výpůjční doba v roce 2019 začíná 8.1.
a mimo prázdniny bude otevřeno každé úterý
od 14.00 do 18.00 hodin.
Místní knihovna ve spolupráci s kulturní komisí
připravuje na tradiční setkání se seniory přednášku novináře p. Bohuslava Borovičky. Téma prozatím není upřesněno, ale bezpochyby půjde opět
o poutavé vyprávění o některé zajímavé zemi.
Máte se na co těšit!

