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Vážení spoluobčané,
máme za sebou první jarní dny a slunce nabírá na své síle. My jsme se na obecním úřadě vrátili z provizorního pracoviště do našich nových kanceláří. Věřím, že až se sem přijdete podívat, bude se Vám zde líbit stejně, jako se zde líbí nám. Máme úřad hodný 21. století. Upřímně
jsem rád, že to máme za sebou. Vy, kteří jste někdy opravovali starý dům, určitě víte, o čem
mluvím. V průběhu rekonstrukce na nás čekalo několik překvapení. Chybějící základy, vlhkost, špatný stav trámových stropů a tak dále. Celá rekonstrukce dosáhla částky takřka
2,1 mil. Kč a podařilo se nám získat dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 225 tis. Kč.
pokračování na straně 2.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

www.kobericeubrna.cz
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slovo starosty
pokračování z titulní strany

Probíhá již také rekonstrukce vozovky
u fotbalového hřiště, i tam bude zanedlouho hotovo. Podařilo se nám podat žádost
na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu
Sokolovny. Teď musíme vyčkávat a snad budeme v polovině roku moudřejší. Na posledním
zastupitelstvu jsme schválili rozpočet obce
na rok 2019 ve výši takřka 17 mil. Kč. Je pozitivní, že se ekonomice daří a obce tak mají
více peněz v rozpočtu. Nicméně máme také
dluhy. K 31. 12. 2018 5,9 mil. Kč na kanalizaci
a ČOV, 3,5 mil. Kč na opravy místních komunikací a dešťové kanalizace, 3,5 mil. Kč na nástavbu a přístavbu mateřské a základní školy.
Jsou to čísla vysoká, nicméně jsem přesvědčen, že tyto investice nás zase posunuly o kus
dál. Schválili jsme také příspěvky na činnost
Tělovýchovné jednoty Sokol a našich hasičů,
oběma po 90 tis. Kč. Proběhly také prořezávky a kácení v Polámankách, které bylo financováno z evropských peněz. Dále jsem měl jsem
jednání s předsedou TJ Sokol Kobeřice a řešili
jsme, co bude dál s hřištěm Na valech, které je
majetkem TJ Sokol. Nabízí se možnost malého
dopravního hřiště pro ty nejmenší a U-rampu
pro skateboardy, tedy mládež. Uvidíme, zda
stejný názor bude mít i projektant.
Kulturní život v obci byl opět velmi pestrý a další akce nás ještě čekají. Chci poděkovat
maminkám, že se opět ujaly dětského maškarního plesu a musím říct, že se mi tento zvolený formát moc líbil. Setkání seniorů bylo letos
opět hojně navštíveno a byl připraven velmi
zajímavý program. Lucka Horňáková zprostředkovala našim seniorům seminář, ve kterém
se učí práci na počítači. Slyším velmi pozitivní ohlasy, což je dobře a Lucce patří poděkovat. I přes deštivé počasí se letos opět vydařil zabijačkový kotlík. Ty časy, kdy se konaly
zabijačky takřka v každé domácnosti, jsou dávno pryč a oblíbené teplé pochutiny, či čerstvé
výrobky jsou prostě vzácnost. Pomalu se blíží
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Probíhající rekonstrukce ulice U hřiště

Velikonoce, tak určitě neopomeňte navštívit již
tradiční jarmark.
Vážení spoluobčané, opět se toho hodně událo a stále máme mnoho plánů, jak
obec zvelebovat a nadále dělat vše pro to,
aby se nám zde lépe žilo. Užívejte jarních dnů,
konečně se můžete pustit do práce na polích
a zahrádkách, tak snad se i počasí umoudří, aby
Vaše práce byla odměněna. Těším se na setkání s Vámi ať už na radnici, tak při jakékoliv další,
třeba kulturní, příležitosti.
Roman Hanák, starosta
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rozpočet obce 2019
příjmy
Daňové příjmy (daně, místní poplatky)
Odvádění a čištění odpadních vod
ZŠ – příjmy z pronájmu budovy
Činnosti knihovnické
Bytové hospodářství – příjmy z pronájmu, příspěvky na pořízení bytu
Komunální služby – pronájem, nekapitálové příspěvky, služby
Požární ochrana – nekapitálové příspěvky
Příjmy z úroků, příjmy z podílu na zisku a dividend
Transfery (souhrnný finanční vztah + volba prezidenta)
Financování – zapojení prostředků z minulých let
CELKEM
výdaje
Deratizace kanalizace
Silnice – MK U hřiště
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Odvádění a čištění odpadních vod – technická pomoc kanalizace a ČOV, rozbory vody –
potok + ČOV, úroky
ZŠ – příspěvek z rozpočtu obce
Knihovna
Kronika
Rozhlas
Záležitosti kultury (materiál, služby)
Sportovní zařízení – kupní smlouva – budova Sokolovny
Ostatní tělovýchovné činnosti – neinvestiční transfery spolkům
Bytové hospodářství (úroky, pojištění bytů)
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby (osobní výdaje, materiál, plyn, elektřina, neinvestiční transfery, úroky,
sociální a zdravotní pojištění, pohonné hmoty, služby, opravy, investiční transfer TJ Sokol)
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ochrana obyvatelstva – nespecifikované rezervy
Požární ochrana (osobní výdaje, materiál, příspěvky, služby)
Zastupitelstva obcí (osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění, služby telekomunikací)
Činnost místní správy (osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění, služby telekomunikací, materiál, úroky, opravy, platby daní, služby, pojízdné regály)
Služby peněžních ústavů
Ostatní finanční operace – platby daní a poplatků
Ostatní činnost j. n. – vratka účelové dotace – volby do zastupitelstev obcí
Ostatní činnost j. n. – vratka účelové dotace – volba prezidenta ČR
Ostatní činnost j. n. – vratka účelové dotace – splátky úroku z úvěru
Ostatní činnost j. n. – vratka jistiny TI byty + RD_Újezd II.
Financování – uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
CELKEM

www.kobericeubrna.cz

schválený rozpočet
11 149 000 Kč
1 000 000 Kč
2 100 Kč
900 Kč
295 600 Kč
325 500 Kč
20 000 Kč
3 000 Kč
153 300 Kč
3 918 000 Kč
16 867 400 Kč
částka
12 000 Kč
900 000 Kč
35 500 Kč
624 000 Kč
935 000 Kč
5 000 Kč
6 000 Kč
40 000 Kč
65 000 Kč
25 000 Kč
90 000 Kč
32 000 Kč
180 000 Kč
2 000 Kč
8 323 400 Kč
60 000 Kč
500 000 Kč
20 000 Kč
89 500 Kč
733 000 Kč
1 776 000 Kč
37 000 Kč
55 000 Kč
13 700 Kč
11 500 Kč
4 800 Kč
480 000 Kč
1 812 000 Kč
16 867 400 Kč
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rekonstrukce OÚ

Nová kancelář starosty. Ke stolečku na levé
straně ještě přibude nová červená sedačka.

Rekonstrukce obecního úřadu
Začátkem roku čekalo budovu obecního úřadu
kompletní rekonstrukce. Stávající stav již neodpovídal požadavkům a modernizace byla nutná.
Celková proměna stála téměř 2,1 mil. Kč. A jaký je
výsledek?
Součástí rekonstrukce bylo propojení dvou
místností a s tím vznik nové kanceláře starosty.
V celé budově byly vyměněny dveře, provedeny byly nové omítky s ochranným omyvatelným
nátěrem. Položeny byly nové podlahy, které se
srovnaly do jedné výšky, a tím se prostory staly

bezbariérovými. Okna byla opatřena venkovními
žaluziemi.
Velice významnou novinkou se stalo pořízení
nového rozhlasového systému VM Florian, které umožnuje mimo jiné i automatické spuštění dopředu nahraného hlášení. Znamená to, že
v době hlášení místního rozhlasu nikdo nemusí být na obecním úřadě přítomen. Pro pracovníky úřadu se jedná o velké usnadnění práce a moc
si nový systém chválí. Cena tohoto zařízení byla
88 000 Kč.
Kancelář ekonomky.
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rekonstrukce OÚ
Kancelář sekretářky. V kancelářích sekretářky
a ekonomky byly vybudována nová okna,
která místnosti opticky zvětšila a prosvětlila.

Vstupní
dveře byly
vyměněny
za nové,
bezpečnostní s bezpečnostním
zasklením.

Zdi místností sociální zařízení byly obloženy keramickými obklady. Stávající umyvadlo bylo nahrazeno novým, nad něj se umístí zrcadlo. Nahrazeny
byly i stávající záchodové mísy.

Všechny kanceláře byly
vybaveny prostornými
zamykatelnými skříněmi.

V kanceláři sekretářky vzniklo místo
s křesly pro čekající návštěvníky.

Plynový kotel byl přesunut do jiné místnosti.
Bylo třeba přepojit rozvody a byl navržen
přesun komína, který bude nahrazen novým
nerezovým systémem a vyveden na střechu.
Na fotografii není kotel úplně dokončen.

Součástí rekonstrukce bylo i vybudování
nového zabezpečovacího zařízení.

www.kobericeubrna.cz

5

škola

Do školy přišla

jarní nálada

tentokrát připravili Karnevalový den s divadlem
Koráb a děti z mateřské školy vynášely Morenu,
aby přivítali jaro. V rámci školní družiny proběhly tři velmi pěkné programy. První – zábavný
vzdělávací program ve spolupráci s MAP Slavkov
u Brna s názvem „Přilétá k nám jaro“, ve kterém
se děti dozvěděly mnoho o stěhovavých ptácích. Poté velmi pěkné odpoledne s programováním malých robotů „Ozoboti“ a návštěva obecní knihovny pod názvem „Březen, měsíc knihy
a internetu“. Soustředíme se na školní družinu,
kde v rámci odpoledních aktivit a odpočinku děti
kreativním způsobem využívají volný čas.

Od ledna ve škole proběhlo pro děti mnoho akcí.
Dáváme prostor pro širokou škálu výchovněvzdělávacích programů pro děti, které rády tančí, cvičí, malují, poslouchají hudbu nebo sledují divadlo. Většinu aktivit absolvují všechny děti
a žáci školy bez rozdílu věku, jiné bývají určeny
jen pro určitou věkovou skupinu. Pro děti jsme

SkoTančení
s Verčou
V úterý 12. března k nám do školy zavítala se
svými úžasnými písničkami a tanečky milá paní
Veronika Vičarová. Její inspirativní a elánem nabíjející vystoupení rozzářilo nejedna dětská očka.
Úžasnou zprávou pro nás bylo, když jsme zjistili, že v tancování můžeme pokračovat i nadále,
protože paní Vičarová nás obdarovala svým CD
s písničkami. Program si děti náramně úžily a ještě po cestě zpátky do svých tříd prozpěvovaly
poslechnuté písničky.
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škola

Zápis do 1. ročníku
základní školy
Zápis do základní školy Kobeřice u Brna proběhne v úterý 16. dubna 2019 od 13:15
do 15:30 hodin. S sebou nezapomeňte rodný list dítěte. Každému dítěti bude přiděleno identifikační číslo, ve škole pak bude vyvěšen seznam přijatých a nepřijatých dětí. Rodiče
budou o přijetí nebo nepřijetí jejich dítěte informováni písemně. Kapacita školy je dostatečná. Přijímáme spádové děti (s trvalým bydlištěm v Kobeřicích u Brna) a pokud nebude
překročena kapacita, tak i nespádové děti.
Formuláře k zápisu jsou k dispozici u učitelek MŠ
a na webu školy www.zskoberice.info.

KALENDÁŘ AKCÍ V RÁMCI
ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY,
VOLNÉ DNY PRO ŽÁKY:
 1. dubna: Výchovný koncert – hudba
pro děti
 8. dubna: Karetní odpoledne (ŠD) –
zahrajeme si UNO, prší, černého Petra
a pexeso
 9. dubna: Devatero pohádek – divadlo
z Hradce Králové
 16. dubna: Zápis do 1. třídy ZŠ
 17. dubna: Měsíc bezpečnosti (ŠD) –
pojedeme na kole, koloběžce a budeme
si povídat o bezpečnosti na silnici
 18 –19. dubna: Velikonoční prázdniny

Zápis dětí
do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve čtvrtek 9. května 2019 v době od 7:30 hodin.
Rodiče mohou nosit přihlášku po celý den, dítě
nemusí být přítomno. Žádost o zápis do MŠ je
k dispozici v MŠ nebo na webu školy od 9. dubna. Pokud z MŠ odejde do ZŠ nejméně 9 dětí,
budeme mít od září 2019 celkem 9 volných
míst. Musíme však počítat s tím, že některé děti
budou mít odklad povinné školní docházky
a v MŠ nadále zůstanou.

 22. dubna: Velikonoce
 24. dubna: Planetárium Brno – pro žáky
3.–5. třídy
 25. dubna: Slet čarodějnic a čarodějů
(ŠD) – soutěž v letu na koštěti, skákání
v pytli
 1. května: Státní svátek
 3.–10. května: Výtvarný týden na téma
Den matek (ŠD)
 8. května: Státní svátek (oba květnové
svátky jsou ve středu, ředitelské volno
vyhlášeno nebude)
 21. května: Výstava „Fenomén Merkur“
ve Slavkově u Brna (ŠD)
 28. června: Předávání vysvědčení
Dále nás čeká velká sběrová akce, kdy
počítáme s tím, že se zapojí tatínkové
a pomohou naplnit kontejner papírem.
Budeme také připravovat besídku ke Dni
matek a na Den země.

www.kobericeubrna.cz
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sokol

Fotbalové
jaro je tady!
Fotbalisté našeho A-týmu doplněni o zástupce B-týmu i dorostu se i letos, jako již tradičně, zúčastnili zimního soustředění v Rudce
u Kunštátu. Zde absolvovali několik tréninkových jednotek včetně přátelského utkání
s mužstvem z nedalekého Kunštátu. K náročným tréninkům samozřejmě patřila i regenerace, nejen na hotelu, ale i na bazénu
v Boskovicích, kde si hoši užili saunu a vířivku. Lednová příprava určitě neprobíhala podle plánů, příčinou byla především nízká účast
na trénincích a ani po zmiňovaném soustředění se toho bohužel moc nezměnilo. Bídnou
přípravu pak podtrhly výsledky z přípravných utkání, ve kterých se naše mužstvo utkalo s Měnínem, Dražovicemi, Dambořicemi
a Žarošicemi a uspět dokázalo pouze jedinkrát.
V nezměněné sestavě se hráči A-týmu představili při prvním jarním soutěžním zápase

ZAČÁTEK JARA JE TU A S TÍM
I POKRAČOVÁNÍ FOTBALOVÉ
SEZÓNY. JAK SE NAŠI HRÁČI
NA JARNÍ ČÁST PŘIPRAVOVALI?

v Nikolčicích a výkon rozhodně neodpovídal
těm, jenž celý tým předváděl po celou zimu.
Domácí tým sice zvítězil 2:0, ale nebýt našich
neproměněných šancí, výsledek mohl vypadat
úplně jinak. Ani dorostu se napoprvé na hřišti
příliš nedařilo, dostali od soupeře z Rousínova
rovnou 7 gólů. Pouze B-mužstvo naskočilo do sezóny opět vítězně, když z Habrovan
odjíždělo s výsledkem 2:6.

Kluci z přípravky jsou skvělá parta

A nesmíme opomenout zmínit první velký
úspěch našich nejmladších fotbalových nadějí, kteří na miniturnaji přípravek v Šaraticích
vybojovali krásné 2. místo. Byla to pro ně
vůbec první možnost změřit své síly s protihráči a nutno říci, že bojovali výborně.

Přípravné utkání proti Měnínu
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Rádi bychom vás pozvali na nový web
koberského fotbalu, na kterém vždy
najdete aktuální výsledky a reporty ze
zápasů: www.sokolkoberice.cz
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hasiči

Mladí Kobeřáci

jsou mistři
v uzlování!
Velký úspěch zaznamenalo družstvo mladších hasičů v boji o první místo v uzlové lize.
Nechalo za sebou ty nejlepší výběry ze tří
okresů, když o bod porazilo rivaly z Lulče.
V superfinále v Hostěrádkách potom děti již
jako výherci uzlovaly za odměnu a odvezli si
několik medailí. Družstvo starších se umístilo na pěkném 7. místě a taktéž se zúčastnilo superfinále. Úspěchů dosáhli i dorostenci

jednotlivci. Velký dík patří především Ludvovi
Šimkovi, Míši Krahulové a všem dalším, kteří
s dětmi tyto výsledky dosáhli.
Během zimy jsme malovali do soutěže
Požární ochrana očima dětí a vybrané obrázky jsme zaslali do vyššího kola.
Tento rok se omlouváme všem, ale z pracovního vytížení všech vedoucích nejsme schopni zabezpečit výběr peněz v rámci Českého
dne proti rakovině. Květinky si prosím 15. května zakupte u jiných prodejců a podpořte
tuto skvělou sbírku. Slibujeme,
že příští rok se děti opět rozeběhnou po našich ulicích.

V lednu se uskutečnila valná hromada
dobrovolných hasičů

UZLOVÁ OPEN LIGA 2018/2019 – VÝSLEDKY TÝMŮ Z KOBEŘIC
Družstvo:

Kobeřice
Šnečci

Kobeřice
Ohniváci
1A

Kobeřice
Ohniváci
1B

Kobeřice
Ohniváci
2

Kobeřice

Kobeřice 2

přípravka

mladší

mladší

mladší

starší

starší

Kategorie:

pořadí/body

Drnovice

6/15

5/16

25/0

X/0

12/9

X/0

Hrušovany

2/19

2/19

15/6

X/0

9/12

17/4

Dražovice

X/0

2/19

14/7

15/6

10/11

21/0

Starý Lískovec

X/0

2/19

14/7

X/0

4/17

7/14

Brno Bosonohy

X/0

1/20

8/13

19/2

6/15

10/11

10/34

1/77

13/33

24/8

7/55

14/29

Celkem

www.kobericeubrna.cz
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akce
ZAČÁTEK ROKU BYL V KOBEŘICÍCH PLNÝ ZÁBAVY

Posezení
se seniory
Setkání se seniory, které připravila kulturní komise, bylo akcí opět povedenou.
Vystoupily zde děti z mateřské školy, žáci
hudebního kroužku pana Bajáka, následovala poutavá přednáška pana Borovičky o jeho
cestě do Kambodži a až do pozdních večerních hodin se zpívalo a tancovalo do rytmu
hudby pana Kobylky.

Masopustní
průvod
V České republice má masopustní, nebo také
ostatkový průvod dlouhou tradici. Dříve se
masopust oslavoval, aby si lidé naplno užili dny před čtyřicetidenním půstem. U nás byla
tato letos po několika letech obnovena. Do ulic
obce se vydaly více než tři desítky masek a všichni zúčastnění si celý den náramně užili. Akce se
velice povedla a nepochybně se bude opakovat i v následujících letech. Děkujeme všem, kteří nás přivítali, pohostili dobrým jídlem a přispěli
nějakou korunou.
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akce

Dětský
maškarní bál
V neděli 24. února bylo pro naše nejmenší připraveno v tělocvičně základní školy odpoledne plné zábavy. Děti se mohly parádně
vyřádit a potom si odnést domů krásné ceny
z tomboly.

Starostův

zabijačkový kotlík
Časy, kdy bývaly zabijačky na vesnicích běžnou událostí, jsou dávno pryč a tradiční domácí zabijačkové pochutiny jsou dnes velkou vzácností. I přesto, že letos počasí moc nepřálo,
výborné jídlo, veselá nálada a tóny harmoniky
pana Dvořáka rozhodně stály za to!

Ukliďme svět,
ukliďme Česko!
Alexander Graham Bell před lety řekl: „Sejdi někdy
z vyšlapané cesty a ponoř se do lesa. Určitě
najdeš něco, co jsi nikdy předtím neviděl.“ A určitě tím nemyslel ty tuny odpadků, které nacházíme
v lesích dnes. A tak se v sobotu 6. dubna vydaly tisíce dobrovolníků na každoroční celorepublikovou
úklidovou akci a u nás v Kobeřicích tomu ani letos
nebylo jinak. Těm, kterým není naše příroda lhostejná, patří velké díky.

www.kobericeubrna.cz
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Na co se
můžeme těšit?
IV. VELIKONOČNÍ JARMARK se uskuteční v neděli 14. dubna 2019 od 14 hodin
v Sokolovně a na návsi. Těšit se můžete
na ukázku batikovaných a škrabaných kraslic, pletení pomlázek, keramickou dílnu, šperky z korálků, výrobky ze dřeva a z pedigu,
dřevořezbu motorovou pilou, ochutnávku
kozích sýrů a vín a mnoho dalších. Budou zde
k zakoupení i výrobky dětí z MŠ a ZŠ. Nebudou
chybět velikonoční dílničky pro děti i dospělé (přineste si prosím vlastní vyfouklá vejce!)
a vystoupení dětského folklorního souboru
Milešováček. K poslechu zahraje na harmoniku Jirka Hrbek. Těšíme se na vás!

PRVOMÁJOVÝ PRŮJEZD TRAKTORŮ
naší obcí nebude chybět ani letos. Své stroje
můžete předvést v sobotu 4. května 2019.
Sraz všech účastníků je naplánován na 10–
11 hodin u zastávky Na kopci, kde si budete
moci zakoupit památeční tričko a zblízka prohlédnout všechny stroje. V 11:30 průjezd vyrazí na krasojízdu obcí. V cíli poté následuje společné focení a v místním pohostinství bude
pro účastníky připraveno lákavé občerstvení.
Všichni jste srdečně zváni!

NA FAMOTĚ UEFA, neboli přátelský fotbálek
muzikantů předcházející koncertu Vlasty Redla
spolu s mnoha zajímavými hosty se uskuteční
jako každý rok v posledním květnovém víkendu, tedy v sobotu 25. května 2019.

SLET ČARODĚJNIC můžeme očekávat již tradičně v úterý 30. dubna 2019 na fotbalovém
hřišti. Pozor, proslýchá se obcí, že čarodějnice společně nacvičují speciální čarodějnický
taneček! Zkouší se každé pondělí od 19 hodin
v tělocvičně místní školy.
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Platba místních
poplatků na rok 2019
Obecní úřad v Kobeřicích u Brna oznamuje
splatnost místních poplatků:
Svoz komunálního odpadu
510 Kč / trvale bydlící osoba
510 Kč / cizinec s trvalým nebo
přechodným pobytem
510 Kč / objekt
Poplatek za psa
100 Kč / 1 pes
150 Kč / druhý a každý další pes
Termín splatnosti uvedených poplatků je
od 25. března 2019 do 30. dubna 2019. Poplatky lze
zaplatit v hotovosti na Obecním úřadě v Kobeřicích
u Brna, nebo bezhotovostně na účet obce.

