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zastupitelstvo obce Kobeřice u Brna
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Vážení spoluobčané, 
když jsem se podíval do  poznámek, zjis-
til jsem, že letos k vám putuje již páté vydá-
ní Koberských rozhledů! Krásně to ilustruje, 
kolik se toho v obci děje a jak je tu živo. 

Páté číslo otevřu možná trochu pesimisticky, 
ale to také patří k životu na obci. Malé obce, jako 
je ta naše, začínají mít problém jak s udržením 
obchodů se smíšeným zbožím, tak také hospod. 
A tento problém se nevyhnul ani nám.  

Obchod se smíšeným zbožím úspěšně hájí-
me, i když na zastupitelstvu sem tam musíme 
hlasovat o snížení nájmu. Lidé se z práce vra-
cejí později a volí spíše větší nákupy jedenkrát 
týdně někde při cestě nebo si nákup necha-
jí přímo přivézt domů. To jsou možnosti dneš-
ní doby. Většina lidí proto obchod v obci neře-
ší, nicméně je zde pořád mnoho lidí, primárně 
seniorů, kteří tyto možnosti nemají a zajištění 
základních potravin je pro ně zásadní. Věřme, 
že nám obchod bude ještě dlouho fungovat.  

No a  teď k  té hospodě. Ve  spoustě okol-
ních obcí už hospoda není, nebo otevírá jen 
o víkendu. Pro mě je to zase místo, kde se lidé 
mohou setkat a v dnešní době mobilní komu-
nikace normálně „pokecat“. Bohužel nám paní 
hospodská Radmila Krejčí po  13 letech ozná-
mila, že již nechce dále pokračovat. Ihned jsme 
vypsali konkurz a v těchto dnech budeme roz-
hodovat o novém nájemci.  

Pohostinská činnost dostala v  posled-
ním období pár ran do  zátylku. Ať už to byl 
kuřácký zákon či třeba EET. A  i v tomto smě-
ru se změnila doba. Vyčerpaní lidé po  pozd-
ním návratu z  práce raději zasednou k  tele-
vizi nebo počítači než za  stůl v  hospodě. 
V časech, kdy měla velká část lidí padla kolem 
třetí hodiny odpolední, to bylo trošku jinak, 
ale každá doba má své. Věřím, že se poda-
ří najít nového nájemce a hospoda bude dál 
a  minimálně stejně dobře fungovat. Paní 
Krejčí zároveň patří díky za  13letou službu 
pro obec! Už aby byla ta rekonstrukce… 

Někteří z  vás se mě ptají na  chodníky 
v  Kedletech a  Benešce. Tato akce neusnula 

a  pořád se posouvá. Bohužel to jde „troš-
ku“ pomaleji. Skoro rok jsme jednali s  ply-
naři o  možných řešeních, nakonec jsme se 
nevyhnuli přeložkám. Aktuálně jedná-
me o  uzavření smluv s  vlastníky pozemků. 
Na  posledním zastupitelstvu jsme také schvá-
lili odkup pozemku, který s touto stavbou sou-
visí. Budeme muset obnovit propadlá vyjádře-
ní dotčených orgánů a snad už se dostaneme 
k  podání žádosti o  územní a  stavební povo-
lení. Dále také jednáme s  vlastníky pozemků 
pod hasičským hřištěm, a to o ceně za možný 
odkup. Předpokládám, že fi nální rozhodnutí 
padne na dalším zasedání zastupitelstva. 

Co mě trápí, jsou neustále plné kontejnery 
na papír, který pak létá po celé obci. Bohužel je 
to o  lidech. Někdo tam hodí celou krabici, která 
zabere spoustu místa, místo toho, aby jí rozřezal 
či natrhal. Podobné chování víc kontejnerů nevy-
řeší! Úplně nejlepší možnost je papír svázat a dát 
ho do školy. Stačí mezi dveře či před vrata, oni si 
ho už uklidí. A děti budou mít peníze na pomůc-
ky. Zkusme se nad tím prosím zamyslet. 

Letos bude trošku změna ohledně Vánoc. 
Nazdobíme a poté rozsvítíme borovici na náv-
si na  dětském hřišti. Tam se přesune i  bet-
lém. Tato náves by měla být přirozeným cen-
trem obce, a to i z pohledu bezpečí. Určitě to 
bude lepší než postávat na  silnici jako dopo-
sud. Doufám, že stejný názor budete mít i vy. 
Navíc mi výsledek přijde, i s ohledem na kostel 
sv. Jiljí v pozadí, takový svátečnější. 

Vážení spoluobčané, když vidím ty přeplně-
né obchodní domy a  ucpané Brno, chci Vám 
popřát, ať těmto stresům nepodlehnete, ať se 
v klidu připravíte na Vánoce a ať si je užijete se 
svými nejbližšími a  v  kruhu rodinném. To je, 
myslím, víc než kupa dárků pod stromečkem. 

Těším se na viděnou na předvánočním pro-
gramu s  vámi a  přeji vše nej do  toho roku 
2020! Ať se Vám i  obci daří a  všichni máme 
hlavně pevné zdraví! 

Roman Hanák, starosta

slovo starosty
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sjezd rodáků

Obecní úřad Kobeřice u Brna, se na Vás obrací 
s prosbou o poskytnutí soukromých archivá-
lií, jako jsou dobové fotografi e, fi lmy a různé 
zápisy z  dění v  obci, kulturních akcí, včetně 
předešlých Sjezdů rodáků.

Vámi zapůjčené podklady bychom, po vzá-
jemné dohodě, elektronicky zkopírovali 
k uložení v obecním archívu a originály Vám 
vrátily. Tyto materiály by nám byly nápomoc-
ny k vytvoření knihy ku příležitosti VI. Sjezdu 
rodáků a  k  uspořádání výstavy. S  případný-
mi informacemi o  zapůjčení a  s  vlastními 
materiály se můžete obracet na  kancelář OÚ 
Kobeřice u Brna. 

V  souvislosti s  pořá-
dáním VI. Sjezdu rodá-
ků, který se bude 
konat ve  dnech 
19.–21. 6.  2020, budou 
obcí vytištěny ofi ciál-
ní pozvánky s  progra-
mem. Jestliže si vzpome-
nete na rodáky, své blízké, 
přátele a  sousedy, kteří již 
v  Kobeřicích nežijí a  které 
byste spolu s námi při této příležitosti přivítali 
v naši obci a znovu se tak mohli osobně setkat, 
rádi zašleme na  Vaši žádost rodákům ofi ciál-
ní pozvánku s  programem nebo si můžete 
o  pozvánku zažádat v  kanceláři OÚ Kobeřice 
u  Brna a  odeslat s  osobním pozváním.  Vaše 
žádosti spolu s  adresou rodáků nebo počet 
pozvánek pro vlastní zaslání můžete sdělovat 
v kanceláři OÚ do 30. 4. 2020. 

Děkujeme.  
Obecní úřad Kobeřice u Brna

VI. sjezd rodáků: 
výzva

Od ledna 2020 naleznete 
na webových stránkách obce 
upoutávku na blížící se VI. Sjezd 
rodáků, který se bude konat 
ve dnech 19.–21. 6. 2020. 

Společně 
s odpočtem 
zbývajících 
dnů do konání 
akce si můžete 
prohlédnout 
i některé 
publikace, 
vydané v rámci 
předchozích 
Sjezdů rodáků 

a to včetně toho 
prvního z roku 1970.  

Aby toho nebylo málo, tak v roce 
2020 slaví Koberské rozhledy 

30 let od vydání svého prvního 
čísla. Proto všechny Koberské 
rozhledy, které byly vydány 
Obecním úřadem v Kobeřicích 
u Brna budou v elektronické 
podobě dostupné na webových 
stránkách obce a v tištěné podobě 
k zapůjčení v obecní knihovně.
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škola

V  podzimním čase jsou školní povinnos-
ti v  plném proudu. Děti z  1. třídy, stejně 
jako školáci z vyšších ročníků, se sžily s cho-
dem školy a učí se novým poznatkům v psa-
ní, počítání, mateřském i  anglickém jazy-
ce. Na  přelomu září a  října jsme společně 
absolvovali plavecký kurz v  Bučovicích, dále 
se žáci školili v  prevenci dopravy a  šikany 
za účasti příslušníků Policie ČR nebo si zařá-
dili při anglickém svátku Halloweenu ve škol-
ní družině. Děti z  1. třídy jely spolu s  mateř-
skou školou do  divadla Radost na  pohádku 
Zlatovláska. Starší žáci se byli podívat 
na  výstavu drobného zvířectva místních 

chovatelů do  Slavkova u  Brna, kde si děti 
v  tombole vylosovaly kromě jiného hrdličku 
a pytel krmiva pro drůbež. V rámci polytech-
nické výchovy jsme pro děti organizovali 
výrobu dřevěných krmítek. Pátého prosince 
pro děti pořádáme rej čertů, děti si mohou 
donést kostým čerta nebo anděla.

V  předvánočním čase nás ještě čekají 
„vánoční dílničky“ pro společné tvoření rodi-
čů a  dětí ve  školní družině, a  to 12. prosince 
od  15 hodin. Zde si mohou účastníci vyrobit 
lucerničku, vánoční přání či ozdobit perníčky. 
Na všechny se těší učitelky ZŠ. 

Mgr. Jana Procházková

Do školy přichází 
vánoční nálada

Slavnostní předávání slabikářů prvňáčkům 

Kalendář akcí ve škole

Základní škola

5. 12. Mikuláš, rej čertů
10. 12. Pečení perníčků ve škole
12. 12.  Dílničky pro rodiče s dětmi

Mateřská škola

1. 12.  Rozsvěcování vánočního 
stromečku

5. 12.  Čertovsko-andělský den, 
mikulášská nadílka

11. 12.  Vánoční dílničky, posezení 
u stromečku

18. 12. Vánoční nadílka v MŠHalloween děti oslavily v nejrůznějších 
maskách a převlecích
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škola

V  říjnu jsme pro rodiče s  dětmi v  mateřské 
škole pořádali podzimní dílničky a  posezení 
u táboráku. Předškoláci se účastnili plavecké-
ho výcviku v Bučovicích. Navštívilo nás diva-
dlo s pohádkou Dračí zpívání a děti si zatanči-
ly v maskách na Halloweenský den.

Velkým zážitkem pro děti z  mateřské ško-
ly byla návštěva divadelního představení. 
V  pátek 8. listopadu jsme se vypravili s  dět-
mi do  divadla Radost v  Brně, moc jsme se 
všichni těšili. Kluci v  pěkných košilích a  hol-
čičky v krásných šatičkách, to předznamená-
valo neobvyklou událost. Od  paní kuchař-
ky jsme dostali malou svačinu a  jelo se 
na  představení Zlatovláska. Tato pohádka je 
o  zlém králi, který rozumí řeči zvířat a  pošle 
Jiříka pro Zlatovlásku. Legendární pohádka 
byla v  muzikálovém provedení, herci poda-
li perfektní výkony. Děti byly nadšené a  i  ty 
nejmenší ze třídy Včeliček vydržely hodino-
vé představení a tleskaly jen co to šlo! Byl to 
nádherný zážitek.

Ve  škole také proběhlo fotografování 
dětí s  vánoční tématikou pod vedením paní 
Troják. Do konce roku nás čeká rozsvěcování 
stromečku a čertovsko-andělský den s miku-
lášskou nadílkou. Srdečně zveme rodiče 
na vánoční dílničky s posezením u stromečku 
ve středu 11. 12. 2019. 

Mgr. Lucie Suchá

Zlatovláska
se dětem moc líbila!

7. listopad byl pro třídu Duháčků hračkovým 
dnem

V divadle to všem moc slušelo

V rámci podzimní dílničky 
děti z mateřské školy spolu 
se svými rodiči vyráběli 
skřítky podzimáčky



Bodově smutný začátek koberského „A“ 
mužstva v  letošní sezóně přece jen neměl 
dlouhého trvání. Z  celkového počtu třinác-
ti mistrovských utkání zakončují naši hrá-
či první polovinu sezóny se čtyřmi výhrami, 
dvěma remízami a sedmi prohrami. To před-
stavuje celkový zisk čtrnácti bodů a Kobeřice 
tak přezimují na  jedenáctém místě tabulky. 
Přestože jsme na  začátku podzimu přivítali 
v  Kobeřicích spoustu nově příchozích hráčů, 
nejdelší čas na hřišti přece jen strávili ti, kteří 
už mají v Kobeřicích něco odehráno. Nejvíce 

minut v zápasech odehrálo naše šaratické trio 
Pavel Hloužek, Lukáš Cének a Lukáš Rozbořil 
společně s  kapitánem Stanislavem Piňosem. 
Stanislav Piňos, který v  dresu Kobeřic nastu-
puje již desátou sezónu, zároveň také se svý-
mi čtyřmi góly vede letošní koberskou tabul-
ku střelců. Hned za ním jsou se třemi trefami 
Tomáš Kuda a Ondřej Noris a na třetím místě 
je se dvěma góly nováček v koberském dresu, 
dvacetiletý Ondřej Papež. 

„Jedině Béčko“ přes zimu zůstává na  cel-
kovém osmém místě tabulky, nicméně 
na  vedoucí Nesovice ztrácí pouhých pět 
bodů. Tak vyrovnaná tabulka tu už dlou-
ho nebyla. Béčko z  celkového počtu třinácti 
zápasů slavilo výhru šestkrát, remizovalo dva-
krát a prohrálo pětkrát. Nejlepšími střelci jsou 
s osmi brankami Miroslav Kočovský a Antonín 
Karásek, druhé místo patří Michalovi 
Urbanovi s  jeho pěti góly a  o  třetí místo se 
dělí Jakub Redl s  Tomášem Kadlecem, při-
čemž oba se trefi li třikrát. 

Monika Krahulová
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Sezónní 
poločas

sokol

Míra Kočovský letos vede tabulku střelců „B“ 
mužstva

Jirka Doležel je v bráně „B“ mužstva důležitou 
oporou
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sokol

Příprava na  naši první sezónu probíhala celé 
léto. Jejím vyvrcholením bylo týdenní sou-
středění na  hřišti v  Kobeřicích. Jelikož máme 
krásné prostředí a  výborné podmínky, roz-
hodli jsme dětem zpestřit prázdniny. Myslím 
si, že podle ohlasů samotných dětí a toho, jak 
byly celý týden šťastné a zapálené do trénin-
ku, her a úkolů, to mluvilo za vše. Byl to krás-
ný týden, ve  kterém se děti podívaly na  tré-
nink Zbrojovky a  zatrénovali si na  ligovém 
stadionu. Nadšení nebralo konce. Tímto 
bych ještě jednou poděkoval všem rodičům, 
opravdu všem, kteří pomáhali, ať už vymýšle-
ním her, pečením, vařením, uklízením, pros-
tě ve všem, děkuji. Dále bych chtěl poděkovat 
klubu a  B týmu, kteří nám fi nančně pomoh-
li. Teď k sezóně. Naše první půl-sezóna probí-
hala podle plánu, který jsme si dali, a to nedí-
vat se na  výsledky, ale na  výkony. Děti, které 
nastupovaly k utkání, se zápas od zápasu lep-
šily a  hlavně je to bavilo. Musím říct, že jsme 
nastupovali převážně proti týmům, které už 
hrají pospolu několik sezón, tudíž to bylo pro 

naše děti složitější. Nicméně i přesto jsme ode-
hráli několik zápasů, ve kterých jsme byli více 
než vyrovnaným soupeřem. Na  dětech bylo 
krásně vidět, jak se zápas od  zápasu lepší. 
Za jejich úsilím stojí i to, že trénují každé úterý 
a čtvrtek. Jejich účast na tréninku je vždy mini-
málně 85%, za což jsem velmi rád a je to silný 
impulz a motivace do dalších let. 

Pavel Hloužek

První sezóna 
našich nejmenších bojovníků

Naši nejmenší bojovníci

O tom, že fotbal děti baví, svědčí i vysoká účast 
na každém tréninku 



Naše družstva mladých hasičů se i  v  letoš-
ním roce zúčastnila závodů požárnické vše-
strannosti – hry Plamen. Tato hra vznikla již 
v  roce 1972 a od té doby se koná jeden roč-
ník za  druhým. Posláním hry je rozvíjení 
dětských znalostí, vědomostí a  dovednos-
tí v  jednotlivých oblastech požární ochrany. 
V okresním kole ZPV hry Plamen v Bošovicích 
si naše družstva mladších vybojovala celko-
vé 5. a 14. místo. Na 14. místě se umístilo také 
naše družstvo soutěžící v kategorii starších. 

V sobotu 16. listopadu vyjeli hasiči na sou-
těž do  Drnovic. Přípravka zde vybojova-
la 13.  místo ze 17 družstev. V  kategorii mlad-
ších soutěžila 2 naše družstva, přičemž první 
se umístilo na krásném 2. místě a druhé skon-
čilo 19. z 33 družstev. Také v kategorii starších 
Kobeřice reprezentovala dvě družstva, která 
se umístila na 7. a 10. místě z 46 družstev. 

Monika Krahulová
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hasiči

Mladí hasiči 
mají nabitý 
program

Družstvo starších na soutěži v Bošovicích

Družstvo mladších si z Drnovic odváží stříbrný 
pohár 
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zima v Kobeřicích

Možná za  to může poloha naší obce a 120m 
převýšení mezi jejím nejvyšším a  nejnižším 
bodem. Ve  vyšších polohách bývá větrně-
ji a  tím se i  zima stává poněkud výraznější. 
Sníh se zde drží déle a mrazy a sněhové závě-
je bývají častější než v okolních vesnicích.

Možná jsou za  tím ale i  obavy lidí z  vojá-
ků bojujících v bitvě „Tří císařů“ v roce 1805, 
kteří procházeli některými obcemi a  brali 
lidem potraviny, drůbež, dobytek, ale i oble-
čení, obuv a  nářadí. Alois Procházka, uči-
tel a  archeolog, který v  Kobeřicích půso-
bil v  letech 1919 – 1924, píše: „…přijde „Rus“ 
pomstit svou porážku u  Slavkova… i  ztrátu 
hlavní ruské pokladny válečné, kterou na  útě-
ku z bitvy někde v lese za Pindulkou na kober-
ské straně museli zakopat, ale někdo prý je 
při tom pozoroval, a  pak si peníze z  ní vybral. 
Za  trest postínají kozáci všechno obyvatel-
stvo na  dvě hodiny cesty v  okruhu Slavkova. 
Pro tuto obavu z  Rusů říkají v  okolí Kobeřicím 
Rusko.“  

Víte, proč se Kobeřicím 

přezdívá „Rusko“?

Na Vánoce 
do kostela!
Římsko-katolický kostel sv. Jiljí

22. 12. v 10:30 4. neděle adventní
24. 12. v 15:30 Vigilie Narození Páně
25. 12. v 11:00  Slavnost Narození 

Páně
26. 12. v 10:30 Svátek sv. Štěpána
29. 12. v 10:30 Svátek sv. Rodiny
1. 1. v 10:30  Slavnost Matky Boží 

Panny Marie
5. 1. v 10:30  2. neděle po Narození 

Páně
7. 1. v 17:00  Slavnost Zjevení Páně

Husův sbor CČSH 

25. 12. v 10:00 
26. 12. v 16:00   koncert pěveckého 

sboru Hlahol
29. 12. v 10:30
5. 1. v 10:30 
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V  sobotu 12. října teklo v  sokolovně víno 
i burčák proudem, jedlo se, bavilo se, zpívalo 
a tančilo! Kulturní komise opět odvedla skvě-
lou práci! 

Posezení u cimbálu 
s burčákem

Existuje snad lepší způsob, 
jakým strávit první adventní 
večer, než setkáním s  přáteli 
u svařeného vína při slavnost-
ním rozsvícením vánočního 
stromečku? Rozsvícena byla 
tentokrát borovice u dětského 
hřiště, která s kostelem v poza-
dí vytvořila tu správnou před-
vánoční atmosféru. 

Sezóna svařáku zahájena!

Letošní účast na  lampionovém průvodu byla 
opravdu hojná a  broučkům se tak bude přes 
zimu určitě moc hezky spát. Děkujeme těm, kte-
ří si dali práci se světýlky, zdobenými dýněmi 
a  nejrůznějšími lucerničkami, kterými posvítili 
dětem na cestu. 

Uspávání broučků 
lampionovým průvodem

Na konci průvodu na děti čekalo sladké 
překvapení
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S  tímto rčením jistě sou-
hlasí každý, kdo se alespoň 
jednou v životě na toto zví-
ře posadil. V sobotu 19. říj-
na se Kobeřicemi rozezněl 
klapot kopyt téměř třice-
ti koní, přesněji dvanácti 
s jezdci na hřbetě a sedm-
nácti v zápřahu. Tyto počty 

jsou oproti minulým roč-
níkům sice o  trochu nižší, 
malá účast však nic nezmě-
nila na  tom, jak povedená 
tato každoroční podzimní 
akce byla. 

Kácení máje 
letos bez kácení

Potom, co byla mája jeřábem opatr-
ně vytažena a uschována pro příští rok, 
následoval příjemný zábavný večer, kte-
rý pro nás připravili stárci ve  spolupráci 
s obecním úřadem. O dobrou hudbu se 
postarala výborná kapela Miraband a ani 
tentokrát nechyběla bohatá tombola. 

Nejkrásnější pohled 
na svět je z koňského hřbetu…

akce

Na vítání občánků jsme letos 
v Kobeřicích přivítali 9 dětí.  

Vítání občánků

Kůrovec se nevyhnul ani lesům 
na jižní Moravě, a tak bude letošní 
mája zdobit Kobeřice i příští rok

Vivien s panem Urbanem

Organizátorky každo-
roční Hubertovy jízdy
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plánované akce

  Všichni běžečtí nadšenci se mohou i  letos 
těšit na  již tradiční silvestrovský běh 

koberskými lesy. Odstartován bude 
31.  prosince dopoledne, bližší informace 
se jistě včas dozvíme.

  Na  silvestrovské odpoledne se setkáme 

„na  kanálu“ na  křižovatce ulic Zahradní 
a  Újezd II. Na  klasické setkání u  ohně si 
s  sebou přineste něco na  zub či na  oheň, 
víno či svařák na dobrou náladu a případ-
ně i  hudební nástroj. Všichni jste srdečně 
zváni! 

Srdečně Vás zveme 
na následující akce:

Nově je možné si po  předchozí registra-
ci na  obecním úřadě rezervovat tělocvič-
nu ZŠ nebo venkovní hřiště online na  webu 
www.hristekoberice.cz. Cena rezerva-
ce je 150 Kč na hodinu. Více informací získá-
te na místním OÚ, telefonu 515 537 470 nebo 
na e-mailu podatelna@kobericeubrna.cz. 

Rezervace 
sportovišť nyní 
i online!


