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 v Polámankách

4–5 Tradiční koberské hody

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

7 Koberská Neškolka 

8  Hasiči jsou 
na soutěžích úspěšní

tak máme opět po prázdninách a pomalu začí-
náme stříhat pomyslný metr ke  konci roku 
a  samozřejmě také k  Vánocům. Už teď nás 
na  tuto skutečnost upozorňují obchody svým 
sortimentem.  

Vážení spoluobčané, 

 pokračování na straně 2.
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Co se v  posledních měsících událo? 
Samozřejmě nesmíme zapomenout pozasta-
vit se u  tradičních krojovaných hodů. Letos 
bylo sice v  krojích méně párů, ale na  zábavě 
to rozhodně nebylo znát. Na  sobotní zábavě 
mě opět velmi potěšila vysoká účast. Jsem rád, 
že se mladí lidé umí a  chtějí bavit. A  Vonička 
V-Band nezklamala. V  neděli nám po  čase 
zahrála DH Podboranka a  myslím si, že jejich 
výběr byl dobrá volba. O  půlnoci nás troš-
ku pozlobilo počasí, ale to se dá prominout 
s  tím, jaké bylo krásné po  celé hody. Když už 
se povedl nový parket, na kterém budeme ješ-
tě vychytávat detaily, tak se před námi oteví-
rá nový problém, hůře řešitelný, a  to příroda. 
Hajný nám oznámil, že nám s největší pravdě-
podobností v příštím roce máju nenechá, pro-
tože ji prostě nebude mít. Důvod? Kůrovec. 
Proto budeme muset letošní máju nekácet, 
jen vytáhnout, zakonzervovat a uložit na příš-
tí rok. Zelený vršek se snad někde najde. 
Otázkou je, co bude do budoucna. No, uvidí-
me. Nicméně chci všem, co se na letošních ho-
dech podíleli, moc poděkovat! V  první řadě 
dobrému týmu stárků, hasičům za  občerst-
vení, chase, obecním pracovníkům, ale také 
všem občanům za  úklid před jejich příbytky! 
Už teď se moc těším na příští rok!

Ze stavební činnosti jsme realizovali opravu 
části dešťové kanalizace v ulici Beneška a také 
opravu napojení přípojky na splaškovou kana-
lizaci v  místním pohostinství. Část byla totiž 
vedena ve  starých betonových trubkách, kte-
ré nebyly dobře spojené a ucpávaly se. Probíhá 
také oprava místních a účelových komunikací. 
Nově se opravovala část ulice Na kopci, u  fary 
a  u  fotbalového hřiště a  nového sportoviš-
tě, kde cestu stále vymílala voda z přívalových 
dešťů. Opraven byl také propustek a odvodně-
ní okolo kostela sv. Jiljí a parkoviště před ním. 

Na podzim je opět připraven bohatý kulturní 
program, ať už posezení u burčáku s cimbálem, 
tak třeba kácení máje, letos tedy asi bez toho 
kácení. Budeme také vítat nové občánky, kte-
rých je letos hodně. 

Těším se na  setkání při kulturním živo-
tě v obci, ale i samozřejmě mimo něj! Užívejte 
burčáku a mějte krásný podzim! 

Roman Hanák, starosta

 pokračování z titulní strany

slovo starosty

Milí spoluobčané, všichni si jistě přeje-
me, aby se nám v  Kobeřicích hezky žilo. 
Proto se, prosím, vzájemně respektujme 
a  dodržujme následující obecně závazné 
vyhlášky.

Dle vyhlášky č. 3/2008, smíme spalovat 

suché rostlinné materiály v  období celé-
ho roku vždy ve  středu v  době od  16:00 

do 21:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 16:00 

hodin. Suché rostlinné materiály nelze spa-
lovat v období celého roku v neděli a  státem 
uznaných svátcích! 

Dle vyhlášky č. 2/2017 o  nočním klidu 
a  regulaci hlučných činností, je každý z  nás 
povinen zdržet se o nedělích veškerých pra-

cí spojených s užíváním zařízení a přístrojů 

způsobujících hluk, např. sekaček na  trávu, 
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. 

Moc děkujeme všem, kteří tyto vyhlášky 
respektují a dodržují.  

Nezapomínejme, 

že vyhlášky platí 
pro všechny! 
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aktuálně

Sucho, vysoké teploty a  velké množství 
živin tvoří ideální podmínky pro rozšíře-
ní mnoha druhů plevelu. U  nás na  jihu 
Moravy se po letošním létě rozšířily i jeho 
méně obvyklé druhy, jako třeba jedovatý 
durman obecný. Jedná se o prudce jedo-
vatou rostlinu, jehož „andělské trumpe-
ty“ jsou oblíbenou ozdobou zahrad, vrás-
ky na  čele teď ale dělají zemědělcům. 
Na  polích v  okolí Kobeřic jsou durma-
nů celé koberce. Nevyhly se ani chráně-
nému přírodnímu území Polámanky, kde 
mohou vytlačovat původní druhy trav 
a květin. Durman se šíří velmi rychle, uv-
nitř jednoho plodu bývá až 400 semen. 
Na  polích se mu daří hlavně v  kukuři-
ci a  sóji, kde může představovat nema-
lé problémy, pokud se při sklizni dosta-
ne do sklízeného produktu. Boj s prudce 
jedovatou rostlinou je podle ekologů 
složitý, likviduje se mechanicky a  nejdů-
ležitější je prevence. Je důležité zabrá-
nit zavlékání semen na  ornou půdu vět-
rem, zvířaty nebo nekvalitním osivem. 
Pomáhá také včasné odstraňování mla-
dých rostlin. 

V Polámankách 
se přemnožil 
jedovatý durman

Vinařský nůž, zobrazený na  červené polo-
vině obecního znaku představuje symbol 
zdejšího vinohradnictví. Tento nůž byl vyob-
razen již na staré vesnické pečeti z 18. století.  

Na druhé straně znaku, v horní zlaté polo-
vině, se nachází černé paroží, jako atri-
but sv. Jiljí, patrona místního starobylé-
ho, původně románského kostela, poprvé 
zmiňovaného roku 1823. Sv. Jiljí byl pous-
tevník žijící v  Galii na  přelomu 7. – 8. stole-
tí. Nejčastěji je zobrazován s  jelenem či laní 
na  základě legendy, podle které byl namís-
to zvířete postřelen vizigótským králem. 
Na  onom místě poté král nechal vystavět 
klášter, jehož se stal sv. Jiljí opatem. 

Ve  třetím, modrém poli znaku se nachá-
zí rozletitá střela (čtyři pravoúhle spoje-
né šípy), která byla převzata z  erbu pánů 
Švábenských ze Švábenic, odkud pocházel 
Vilém z  Kobeřic, první známý majitel zdejší 
tvrze. 

Víte, co znamenají 
jednotlivé 

symboly 
vyobrazené 
na znaku naší obce?
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hody

Poslední srpnový víkend již tradičně patří 
koberským krojovaným hodům, které pořá-
dají stárci ve  spolupráci s  obecním úřadem. 
Ani letos tomu nebylo jinak. Pro letošní rok se 
zúčastnilo méně stárků než v  loňském roce, 
ale zhostili se toho na výtečnou. V krojích se 
objevilo mnoho nových a mladých tváří. 

Předpověď hlásila počasí na výbornou, avšak 
ani letos se příprava na  hody neobešla bez 
menších komplikací. Při kácení máje v  lese se 
při pádu stromu zlomila špice. Díky zkušeným 
místním obyvatelům se však podařilo dát vše 
do pořádku, a  tak už nic nebránilo tomu máju 
postavit a  začít se ještě ten večer bavit u  cim-
bálové hudby, kterou už třetím rokem zajišťuje 
Lidová hudba Za oponou z Brna.

V  sobotu, po  předání obecního práva hlav-
nímu stárkovi, jsme si mohli vůbec poprvé 

Hody, milé hody… 
Už sem dohodoval, už sem štyry noci 
doma nenocoval…

Dominika Krupková a Zbyněk Fuchs, hlavní pár

Sabina Sedláková a Vít Svoboda
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hody

zatančit na  novém parketu, který je z  novo-
dobého materiálu a  doufáme, že bude dělat 
radost mnoha dalším generacím. Celým veče-
rem nás provázela skvělá skupina Vonička 
V-Band a ani letos nechybělo zábavné půlnoční 
překvapení. Byli jsme velmi příjemně překvape-
ni, kolik lidí nás přišlo podpořit. 

Po  sobotní zábavě se podařilo stárkům uhlí-
dat máju, a  proto mohla i  neděle proběhnout 
podle plánu. Krojovaný průvod obcí doprová-
zela dechová hudba Podboranka z Uhřic. Poté, 
co si všichni stárci vyzvedli svá děvčata, a všech-
ny páry tak byly kompletní, jsme se přesunu-
li na  plac, kde se tancovalo, zpívalo,  juchalo 

a  veselilo až do  noci. Počasí nám přálo až 
do úderu půlnoci, po kterém se zábava musela 
na pár minut přerušit a přesunout do sálu kvů-
li dešti. Stárci se toho zhostili s plnou parádou 
a ani na chvíli nepomysleli na ukončení zábavy. 
Ta vyvrcholila vrácením práva, posledním só-
lem a vynášením stárků.  

Letošní hody se opět vydařily a všichni jsme 
si je moc užili. Už nyní se těšíme na  příští rok 
a jsme si jistí, že naše nejkrásnější tradice bude 
pokračovat i dalších letech. 

Koberští stárci

Sára Fuchsová a Filip Svoboda

Simona Postránecká a Václav Eleder

Anna Šlachtová a Nikola Krahula

Dominika Jiráčková a Tomáš Jedlička, 
sklepnický pár, který se postaral o to, aby víno 
teklo proudem 



Na  zahájení školního roku jsme se v  pondělí 
2. září 2019 sešli v hojném počtu. První třídu 
přišel přivítat také pan starosta. Po  krátkém 
úvodu jsme tento slavnostní den zakon-
čili u  obecní lípy. Do  základní školy letos 
nastoupilo celkem 35 žáků do  1. až 5. roční-
ku a  v  mateřské škole máme ve  dvou oddě-
leních 40 dětí. Do mateřské školy jsme mimo 
dětí z Kobeřic přijali i 3 děti přespolní.

Učitelský sbor rozšířily nové tváře. Paní 
učitelka Jana Pilátová spolu s  Lucií Suchou 
povedou MŠ II. Včelky. Jde o heterogenní tří-
du pro mladší děti. Jako asistent pedagoga 
do základní školy nastoupila Karla Pitáková.

Hned v  září začal plavecký výcvik žáků 
a plavání pro předškoláky. Jezdíme na bazén 
do Bučovic. Autobus je žákům převážně hra-
zen z  dotace MŠMT, rodiče budou doplácet 
pouze malou část po  celkovém vyúčtování 
dopravy. Děti z  mateřské školy v  září čekalo diva-

dlo O veliké řepě. Předškoláci navštívili výsta-
vu ovoce a  zeleniny v  Heršpicích, kde se jim 
velice líbilo. Prohlédli si i  výstavu starých 
hraček a  panenek. Začátkem října připravi-
la mateřská škola podzimní dílnu a  poseze-
ní u táboráku pro děti i rodiče. V říjnu za dět-
mi také přijede Divadlo Kača a  Kača se svou 
pohádkou Dračí zpívání a  v  listopadu si děti 
udělají výlet do  brněnského divadla Radost 
na Zlatovlásku. 

Konec léta a  začínající podzim ztvárňu-
jí děti na chodbách školy. K vidění jsou dýně 
na nástěnce u  děti, které baví věda a pokusy. 
Dětem, které baví matematika nabízíme Klub 
logiky a  deskových her. Mohou si zde pro-
cvičovat postřeh, paměť, logické uvažování 
a zkusí si hry také sami vytvářet. 
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Nový školní rok 
v plném proudu

škola

K dětem do mateřské školy v září zavítalo 
maňáskové divadlo z Prostějova.

Toníkovi Kachlířovi i všem ostatním spolužá-
kům to poprvé ve školní lavici moc slušelo 

Prvňáčky přišel ve škole přivítat i pan starosta
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babyclub

Historicky první setkání Koberské Neškolky 
proběhlo 18. září 2017. Skupinka vznikla 
na základě myšlenky dát dohromady mamin-
ky na  mateřské, i  ty se staršími dětmi, kte-
ré zatím nechodily do  školky. Tak jsme začí-
nali se dvěma úplnými miminky, asi čtyřmi 
batolaty a  třemi dětmi mezi 3 a  4 rokem. 
Postupně se přidávaly další maminky a  děti 
a  dnes už k  nám jezdí i  jedna maminka ze 
Slavkova a jedna z Nížkovic.

Většina setkání probíhala a  stále probíhá 
u  nás, v  Kobeřicích na  Vrchní 116. Někdy jde-
me ven, na hřiště nebo do přírody, někdy jsme 
u  jiné maminky. Také jsme podnikli několik 
výletů, například na  koupaliště v  Bučovicích, 
Jalový dvůr, slavkovské kryté hřiště Vlnka, 
Nemojanský mlýn, Zoo Vyškov a podobně. 

Program setkání se mění hlavně pod-
le potřeb a  možností dětí. Na  začátku malá 
miminka spala a s dětmi od dvou do čtyř let 
se dalo hodně vyrábět a  malovat. Výtvarka 
byla téměř každé setkání. Po čase dětí přibý-
valo, byly zde miminka, roční děti, dvouleťá-
ci, tříletí, čtyřletí i pětiletí a bylo těžší pro ně 
vymyslet společný program, takže jsme byli 
delší čas úplně bez programu. Letos jsou 
naši čtyři nejstarší už předškoláci, další děti 

již také nastoupily do školky, některé mamin-
ky do práce, a naše situace se tak mění. Letos 
tedy máme děti od miminek do zhruba dvou 
a půl roku, ale na různé akce bereme i ty star-
ší. Takže věk dětí není nijak limitován. A letos 
se zase pustím více do vymýšlení programu.

Neškolka probíhala minulý rok každý pátek. 
V  druhém pololetí minulého školního roku 
probíhal zároveň pondělní Babyclub v budo-
vě školy. Myslela jsem, že do  veřejného pro-
storu přijde třeba více cizích maminek než 
k  nám domů, ale nikdo nový se v  tu dobu 
nepřidal a  prostory byly sice hezké, ale ne 
úplně vhodné pro tak malé děti. Proto jsme 
se vrátili zpět k  tomu, co do  té doby fungo-
valo. Letos se tedy setkáváme každé pondě-
lí i  pátek, a  každý si může zvolit, co mu více 
vyhovuje. Základna je na Vrchní 116. Dva roky 
funguje také facebooková skupinka Koberská 
Neškolka, kde je vždy info o  tom, kde bude 
setkání probíhat. Moc ráda bych vás tedy 
pozvala k  nám na  naše další setkání. Pokud 
máte čas a  chuť, neváhejte, přijďte si odpo-
činout, načerpat energii, pohrát si a  nechat 
chvíli domácnost a práci stát, určitě neutečou. 
Můžete mě vyhledat přes facebook, nebo na-
psat/zavolat na tel. číslo 607 623 398. 

Eva Fialová

Babyclub
alias Koberská 
Neškolka

V KOBEŘICÍCH JIŽ NĚJAKOU DOBU 
FUNGUJE SKUPINA MAMINEK S DĚTMI, 
KTERÉ SE PRAVIDELNĚ SCHÁZEJÍ A TVO-
ŘÍ ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO SEBE I PRO 
SVÉ DĚTI. ZALOŽILA JI EVA FIALOVÁ, 
KTERÁ NYNÍ ZVE DALŠÍ MAMINKY, ABY SE 
K NEŠKOLCE PŘIPOJILY.



Letošní sezóna započala pro naše mužstva 
ve znamení příchodů a odchodů, a na hřišti 
tak nyní můžeme vidět spoustu nových tvá-
ří a důležitých posil. Co se týče „A“ mužstva, 
rozloučili jsme se s  naším nejlepším střel-
cem minulé sezóny Filipem Svobodou, kte-
rý odešel vyzkoušet vyšší soutěž do  brněn-
ské Moravské Slavie a  už i  zde se dokázal 
střelecky prosadit. Naopak nižší soutěž si 
vybral náš bývalý záložník Pavel Zbořil, kte-
rý nyní nastupuje za  brněnské Obřany. 
Co se týče příchodů, z  Líšně k  nám pře-
stoupili Pavel Dědič, Filip Hledík, Miroslav 
Havlásek a  Ondřej Papež, z  Unhošti Tomáš 
Blecha, z Horních Heršpic Michal Toncr a ze 
Šaratic Pavel Kalouda. „Béčko“ se rozlou-
čilo s  Petrem Hradeckým, který se rozhodl 
ukončit svou fotbalovou kariéru a  nově teď 
na  hřiště nastupují Nikos Tachtatzis, Martin 
Šášik, Adam Plch a  Roman Klímek. Všechny 
nově příchozí moc vítáme a přejeme jim, ať 
se jim u nás líbí a daří! 

„A“ mužstvu se však nepodařilo vstou-
pit do  sezony pravou nohou. Z  celkového 
počtu osmi utkání zatím naši hráči slavili 
vítězství pouze jednou, a  to proti mužstvu 
z  Bohdalic. Setrvávají tak na  nejnižších 
příčkách tabulky a  každý další získaný bod 

bude pro naše mužstvo velmi důležitým. 
Stále však máme před sebou několik dal-
ších utkání a pevně věříme, že kluci nepře-
stanou bojovat a  příští zápasy s  sebou při-
nesou veselejší výsledky!

„B“ mužstvo otevřelo svou sezonu výhrou 
proti mužstvu ze Zbýšova, po něm však přišla 
série čtyř zápasů bez závěrečných oslav. Zlom 
nastal až při utkání v  Kroužku, po  kterém 
následovala domácí výhra proti Hodějicím 
a i z derby v Nížkovicích hráči odcházeli v roli 
vítězů. „Béčko“ tak nyní zůstává na  hezkém 
pátém místě tabulky.  

Kluky a holky z týmů přípravek jejich první 
fotbalové zápasy moc baví a na hřištích před-
vádějí bojovné výkony. Náš nejlepší střelec – 
Dominik Dobrovolný už dokázal do  sítí sou-
peřů nastřílet celkem 22 gólů. 
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sokol

Do Kobeřic 
zavítalo mnoho 
nových posil 

Lukáš Cének v hlavičkovém souboji o míč 

Tonda Karásek, jeden z nejlepších střelců „B“ 
mužstva
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hasiči

V  sobotu 14. září vyjeli naši mladí hasiči 
na soutěž do Vyškova, odkud přivezli za kate-
gorii mladších žáků ze štafety dvojic krásné 
3. místo. 

O týden později, v sobotu 21. září, soutěži-
li Kobeřáci ve  Velešovicích. Tam si družstvo 
Ohniváci 1, kteří soutěžili v  mladší kategorii 
požárního útoku, vybojovali 4. místo a ve šta-
fetě dvojic poté 2. místo. Družstvo Ohniváci 2, 
také z kategorie mladších, skončili na 5. mís-
tě v požárním útoku a na 9. místě ve štafetě 
dvojic. Starší družstvo vybojovalo v požárním 
útoku krásné druhé místo a ve štafetě dvojic 
skončili 3. 

V červenci se naši hasiči zúčastnili akce zva-
né hasičská fontána, kterou pořádali dobro-
volní hasiči z  Otnic. Nad otnickým rybníkem 
tak byla po setmění k vidění parádní podíva-
ná s hudbou a světelnými efekty. 

Koberská družstva 
na soutěžích 

opět zazářila

Mladší družstvo na soutěži ve Vyškově

Ohniváci na soutěži ve Vyškově

Starší si z Vyškova odváželi stříbro i bronz

Účastníci hasičské fontány
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KOBERSKÉ ROZHLEDY říjen 2019

V pátek 26. července se od rybníka Urbanec 
nesly tóny skvělé hudby, vůně výborné-
ho jídla a  závany příjemné letní atmosféry. 
Slavilo se totiž jeho páté výročí křtu a  tato 
oslava proběhla ve  velkém stylu. Ani tento-
krát nechyběla duchovní vsuvka, kdy do dal-
ších pěti let přijel rybníku požehnat náš teh-
dejší pan farář Marek Slatinský společně se 
současným panem farářem Petrem Pavlem 
Severinem. 

Páté výročí křtu 
rybníka Urbanec

Také letos nám Kine ma-
tograf bratří Čadíků zpří-
jemnil konec prázdnin 
a  začátek školního roku. 
V  průběhu čtyř večerů se 
promítaly čtyři české fi lmy, 
nechyběla pohádka ani 
komedie. Hasičům děkuje-
me za  zajištěné občerstve-
ní! 

V Uhřicích se sešli nadšení 
cyklisté z celého regionu

V  září byla zahájena 
nová čtenářská sezona. 
Místní knihovna zůstá-
vá i  nadále otevřena 
jako obvykle, každé úte-
rý v  16:30–18:00 hodin. 
Od  října se můžete těšit 
na nabídku nových knih, 
ze kterých si každý jistě 
vybere to své. 

Zprávy 
z knihovny

Paprsky zapadajícího sluníčka připravily 
na hladině rybníka romantickou podívanou 

Celá akce se moc povedla! 

Koberským účastníkům cykloakce 
předal odměny náš pan starosta   
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V  sobotu 3. srpna se na  hřišti rozezněly kytary. 
Hrálo se, zpívalo se a  bavilo se až do  pozdních 
večerních hodin! 

Drakiáda

Také letos nám Kinematograf bratří Čadíků 
zpříjemnil konec prázdnin a  začátek školního 
roku. V  průběhu čtyř večerů se promítaly čty-
ři české fi lmy, nechyběla pohádka ani komedie. 
Hasičům děkujeme za zajištěné občerstvení! 

Holky z kulturní komise si letos daly s objed-
návkou počasí opravdu záležet. Silný vítr 
v  kombinaci s  hřejícím sluníčkem zajisti-
li, že letošní drakiáda byla velmi vydařená. 
Do  vzduchu se vzneslo mnoho barevných 
draků a  dráčků nejrůznějších barev, tva-
rů a  velikostí. A  tak se na  poli za  Kobeřicemi 
v  neděli 29. září mohly naplno vyřádit nejen 
děti, ale i jejich rodiče. 

Kytarové 
zpívánky

Kinematograf 
bratří Čadíků

akce

Ani chladnější počasí nás neodradilo!

Celý večer provázela veselá nálada.  
Všichni víme, že drakiáda není 
zábavou pouze pro děti
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plánované akce

  V  sobotu 12. října bude v  místní soko-
lovně připraveno POSEZENÍ U  CIMBÁLU 

S BURČÁKEM. 

  KÁCENÍ MÁJE proběhne v  sobotu 26. 

října, letos tedy nejspíš bez toho kácení. 
Nebude chybět tradiční večerní zábava 
v místní sokolovně a bohatá tombola.

  V  sobotu 9. listopadu uspíme všechny 
broučky LAMPIONOVÝM PRŮVODEM. 
Děti i broučci budou moc rádi, pokud jim 
ani letos nezapomenete posvítit na  cestu 
malým světýlkem u domu.  

  Na  první adventní neděli, tedy 1. pro-

since, společně ROZSVÍTÍME VÁNOČNÍ 

STROMEČEK před obecním úřadem. 

  MIKULÁŠ s  čerty a  anděly navštíví děti 
jako každý rok ve  čtvrtek 5. prosin-

ce. V  sobotu 7. prosince se s  Mikulášem 
a  jeho partou setkáme ještě jednou, a  to 
před hasičkou. 

Srdečně Vás zveme 
na následující akce:

  Od 4. října probíhá každý pátek v tělocvič-
ně taneční kurz street dance pro děti 
od 6 do 11 let, pořádaný tanečním studiem 
B-Fresh. Cena kurzu je 1 500 Kč za pololetí. 

  Pilates workout s  trenérkou Dášou 

Vránovou probíhá každé úterý od  18 

hodin. Cvičení je vhodné pro ženy i muže 
a cena za 1 lekci je 100 Kč. 

  Každé pondělí od  19 hodin se můžete 
zúčastnit cvičení s  Evou Lebedovou. 
Cena za  1 lekci je pouze 10–20 Kč, podle 
počtu účastníků. 

  Hodina v  pohybu pro děti do  7 let pro-
bíhá každé pondělí od  16:30 do  17:30 

hodin. Cena za 1 dítě je 30 Kč, za každého 
dalšího sourozence 20 Kč. 

Co se děje 
v tělocvičně?


