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Vážení spoluobčané, 
při pohledu z  okna si nejsem jist, zda je již 
jaro, nebo zda je stále zima. A  tak přemýš-
lím, kdy pořádně nasněžilo. no, pár roků už 
to bude. naše děti budou možná za  pár let 
znát sníh jen z televize anebo za ním budou 
muset vyrazit někam na  hory. no uvidíme, 
jak to příroda v budoucnu vymyslí. nicméně, 
toto nemá takřka žádný vliv na  chod obce 
a také radnice. Věřím, že do toho magického 
roku 2020 jste vykročili pravou nohou. A co je 
tedy nového, co se událo? 

osobně si myslím, že se osvědčil pře-
sun vánočního stromku k  dětskému hřišti 
na  kopci. nezaznamenal jsem k  tomu žádné 
výtky a  i  fotky vypadaly lépe. Určitě budeme 
na  tomto místě pokračovat. Chci vám podě-
kovat, že jste na jednotlivé akce před koncem 
roku přicházeli opět v hojném počtu, ať už to 

bylo rozsvícení vánočního stromu,  zpívání 
pod  vánočním stromem, či tradiční vánoční 
koncert, tentokrát v Husově sboru. Po novém 
roce proběhla také již tradiční Tříkrálová sbír-
ka. Chtěl bych touto cestou ještě jednou podě-
kovat všem koledníkům a  také jejich dopro-
vodům, kteří obešli s  pokladničkami vaše 
domovy. Proběhl také tradiční ples a  zátěžo-
vý test nových hospodských, kteří vše zvládli 

a  vzhledem k  jejich elánu si myslím, že hos-
poda bude opět dobře fungovat. Za obec jen 
popřát, ať jim chuť a elán dlouho vydrží!

Před koncem roku jsme na  zastupitel-
stvu řešili poměrně zásadní téma, a to odkup 
pozemků pod hasičským hřištěm. osobně 
jsem moc rád, že se tato záležitost podařila 
po několika měsících a letech uzavřít. nemám 
radost z  vynaložených finančních prostřed-
ků na odkup těchto pozemků, částka nakonec 
přesáhla 1 mil. kč, ale neumím si představit, 
kdo by zaplatil odvoz navezené zeminy a uve-
dení do  původního stavu. navíc toto hřiště 
zdaleka neslouží jen hasičům, odehrává se zde 
také několik akcí kulturní komise pro obča-
ny naší obce, s  krásným výhledem na  okolí. 
Teď už jen dotáhnout potřebné dokumenty 
a vše dát do souladu s legislativou. V loňském 
roce jsme podali žádost o  dotaci s  názvem 
„Efektivní veřejná správa v  obci kobeřice 
u  Brna“, kde celkové náklady činí takřka 
1,3 mil. kč a obec bude ze svých zdrojů vyna-
kládat pouze 5 % z  částky. Před pár dny jsme 
obdrželi rozhodnutí o schválení. V rámci toho-
to projektu bude financována např. nová elek-
tronická úřední deska, jakou znáte třeba ze 
Slavkova u Brna, pasporty dopravního znače-
ní, zeleně, veřejného osvětlení, ale také školení 
a vzdělávání zaměstnanců obce. Připravujeme 
také sjezd rodáků, pomalu vše dostává jasné 
obrysy a  myslím, že to bude zajímavý a  pes-
trý víkend 19.–21. 6. 2020. Jako malé lákadlo 
pustím, že se můžete těšit na koncert skupiny 
Buty. Dejte si určitě do kalendářů!

Vážení spoluobčané, když jsem viděl plán 
kulturních akcí na  začátek roku 2020, tak se 
máte určitě na  co těšit. A  já osobně se moc 
těším na  setkání s  vámi při těchto a  dalších 
příležitostech. 

Mějte se fajn. 
Roman Hanák, starosta

slovo starosty
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sjezd rodáků

ráda bych touto cestou poděkovala všem, 
kdo nám pomohli v  nelehké životní situa-
ci. Moc si vážíme všech dárečků, které nás 
moc potěšily, finanční pomoci, poukazu pro 
strávení pěkného dne a  morální podpory. 
nečekali jsme nic takového a o to víc nás to 
všechno zaskočilo, překvapilo a potěšilo.

Moc Vám všem děkujeme. 

Erika Podaná, Terezka a Verunka

Poděkování

na tomto místě bychom rádi pogratulovali 
doc. PhDr. Jiřímu Pernesovi, Dr., jehož záslu-
hy byly oceněny Cenou města Brna pro rok 
2019 v oblasti společenských věd. Moc gra-
tulujeme! 

Významný úspěch 
koberského občana

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 místních poplatků:  
do 31. 3. 2020

Poplatky lze zaplatit na  obecním úřadě 
v  kobeřicích u  Brna v  úřední dny (pondělí 
8–17 hod, středa 8–17 hod) nebo bezhoto-
vostně na účet obce (č. ú. 2026563329/0800; 
variabilní symbol = číslo domu). 

Platba místních 
poplatků na rok 2020

statistika obyvatelstva 
Kobeřic za rok 2019
Počet obyvatel kobeřic k 31. 12. 2019 703

Počet narozených dětí 11

Počet zemřelých 7

Počet přistěhovaných občanů 15

Počet odstěhovaných občanů 20

Výsledek hospodaření  
obce za rok 2019

Příjmy 15 851 315,19 kč

Výdaje 13 786 301,75 kč

Saldo příjmů a výdajů 2 065 013,44 kč

Uhrazené splátky 
dlouhodobě přijatých 
úvěrů

1 791 451,88 kč

Výsledek hospo-
daření: PřEBYTEk 
hospodaření

273 561,56 kč
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škola

Školáci se stali 
na den detektivy

V posledním roce mateřské školy se děti při-
pravují na vstup do školy. Zápis dětí k povin-
né školní docházce připravujeme na  15. 
dubna 2020. Učitelky mateřské školy s  dět-
mi pracují a  rozvíjejí jejich kompetence. 

zápis dětí 
k povinné školní 
docházce

Máme za  sebou první pololetí. Děti dosta-
ly pololetní vysvědčení, pro žáky z 1. třídy to 
bylo jejich první. Za  odměnu shlédli prvňáč-
ci pěkné představení králíci z klobouku. Starší 
žáci jeli 29. 1. vlakem do Brna do vzdělávací-
ho centra VIDA, kde byl pro ně připraven pro-
gram „Hledej s  Holmesem“. Zde plnili různé 
úkoly týkající se poznatků o  přírodě, techni-
ce a lidském těle. na závěr, po vyluštění kódu, 
dostali malé odměny z pokladu.

Měsíc únor byl pro nás měsíc karnevalu. 
Děti si vyráběly masky, vyprávěly si o tradicích 

Karneval ve školní družině

a  pak následoval karneval ve  školní družině. 
Připravujeme vystoupení pro naše seniory. 
nacvičili jsme s dětmi krátké pásmo písní a bás-
ní. Ve druhém pololetí pokračují kluby pro žáky. 
Badatelský klub změnil lektora a  bude probí-
hat každou druhou středu, klub deskových her 
bude i nadále každý druhý čtvrtek.

na  jaře připravujeme sběr starého papíru, 
který každým rokem svědomitě sbíráme. Letos 
je změna v tom, že od nás nebudou vykupovat 
karton. Bude se odvážet pouze papír, časopisy, 
letáky a knihy bez tvrdých obalů. Důvodem je 
malá poptávka po lepence a kartonu. 

Mgr. Blanka Vodáková

Prvňáčci pomáhali předškolákům při řešení 
úkolů

Kalendář akcí v zŠ
10. března:  Březen, měsíc knihy 

a internetu. návštěva 
místní knihovny spojená 
s výkladem a četbou

18. března:  návštěva obecního úřadu 
kobeřice u Brna, žáci se 
seznámí s prací na úřadě

15. dubna:  Zápis předškolních dětí 
k povinné školní docházce

28. dubna: První pomoc V. díl



5www.kobericeubrna.cz

škola

Na koulovačku 
si děti ve školce 
musely vyrobit sněhové 
koule z papíru 

S  dětmi z  mateřské školy se neustále snaží-
me objevovat svět kolem nás. Bohužel letošní 
zima nás vůbec nepotěšila sněhem, okolní ces-
ty byly zablácené, silný vítr a  déšť nám často 
znemožňovaly pobyt venku. I přes tuto nepří-
zeň počasí jsme se snažili vést děti ke zdravé-
mu životnímu stylu. Pokaždé, když to jen šlo, 
jsme trávili co nejvíce času venku, ale záro-
veň jsme hodně využívali prostory tělocvičny. 
V  tělocvičně jsme cvičili se sportovním náči-
ním, hráli různé pohybové hry, florbal, koulo-
vanou z  papírových koulí, které děti vyrobily 
samy. na tři krále jsme navštívili kostel sv. Jiljí, 
kde děti prozkoumaly prostory kostela a zazpí-
valy si píseň s  doprovodem varhan. V  lednu 
jsme se starali o  zvířátka a  ptáčky, které naši 
pomoc potřebovali. Ve  školce děti připravo-
valy krmení pro ptáčky do  krmítek. Spoustu 
různých dobrot pak taky přinesly z domu. Vše 
jsme společně odnesli do krmelce. Předškoláci 

navštívili 1. třídu základní školy. Děti měly mož-
nost vyzkoušet, jaké to je sedět ve  školních 
lavicích a  vypracovávat různé úkoly, které jim 
přichystala paní ředitelka. Před jarními prázd-
ninami si ještě děti užily týden plný maso-
pustních taškařic. Vyvrcholením tohoto týdne 
byl masopustní karneval. I  nadále se ve  škol-
ce budeme zabývat tématem „Jak být zdra-
vý“. Máme připravené miniskleníky, do  kte-
rých v březnu zasázíme bylinky a až vyrostou, 
nabídneme je dětem k  ochutnání.  Protože 
děti milují cvičení a tanečky, pozvali jsme opět 
do  mateřské školy paní Vičarovou s  její jarní 
diskotékou. V dubnu k nám zavítá mobilní pla-
netárium. 15. dubna děti navštěvující poslední 
rok v mateřské škole absolvují zápis do základ-
ní školy a  v  květnu se budeme těšit u  zápisu 
do mateřské školy na naše nové mateřáčky. 

na  konci ledna byli předškoláci na  návště-
vě v 1. třídě. Viděli, jak žáci pracují a sami si 
vyzkoušeli práci v lavicích. Velice se jim líbi-
ly hry na interaktivní tabuli. Byly pro ně při-
praveny pracovní listy, kde se seznamovali 
s různými úkoly. I nadále budou každý týden 
dostávat domů jeden pracovní list. Doma 
jej vypracují a  přinesou zpět do  školky, kde 
jim paní učitelka založí portfolio. Za  měsíc 
se zase přijdou podívat do školy, kde budou 
pracovat s  geometrickými tvary a  rozvíjet 
grafomotorické dovednosti pomocí uvolňo-
vacích cviků. Doba se rychle vyvíjí a na děti 

jsou kladeny vysoké nároky. rodiče mohou 
formou hry připravovat děti na  vstup 
do  1.  třídy. Existuje mnoho publikací, časo-
pisů a webových stránek, kde jsou připrave-
ny úkoly a pracovní listy: Velká knížka před-
školáka, Pracovní sešit předškoláka, www.
predskolaci.cz. Úkoly a  cvičení seznamu-
jí s  jednotlivými fázemi vývoje schopností 
potřebných pro čtení a  psaní a  s  vývojový-
mi fázemi dovedností samotných na  začát-
ku školní výuky. Do  září uběhne ještě hod-
ně času, děti vyrostou a  vyzrají pro zdárný 
vstup do školy. 

Předškoláci poprvé usedli do školních lavic
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brzy začíná 
jarní část sezony

sokol

 „A“ mužstvo zahájilo zimní přípravu již v polo-
vině ledna. Součástí přípravy byly pravidel-
né tréninky v  tělocvičně místní základní ško-
ly spojené s výběhy do okolí kobeřic, v druhé 
polovině přípravy posloužilo pro tréninky také 
nově vybudované víceúčelové hřiště s  umě-
lou trávou. Již tradičně proběhlo pětiden-
ní soustředění v  rudce u  kunštátu, kde kro-
mě výborného jídla a zábavy, která stmelovala 
kolektiv, byl pro hráče připraven náročný pro-
gram, který zahrnoval třikrát denně trénin-
kové jednotky, včetně jednoho přátelského 
utkání. kopcovitý terén v  okolí rudky spo-
lu s  nedalekými hřišti s  umělou trávou tvoří 
ideální prostředí pro náročné tréninky a  přá-
telské prostředí místního hotelu poté vytváří 
místo, kam se všichni rádi vrací. koncem úno-
ra hráče čekalo přípravné utkání proti mužstvu 
ze Slavkova, které vede tabulku vyškovského 
okresního přeboru. 

Přípravka se na  sezónu připravuje také 
svědomitě. na  začátku února se obě naše 

nejmladší družstva zúčastnila turnaje 
v  Telnici, kde se utkala se soupeři z  Šaratic, 
otnic, křenovic, Újezdu, Hodějic, Bošovic 
a  Zbýšova. Domů si kluci a  holky odváželi 
pohár i  medaile, které si zasloužili svými 
bojovnými výkony. 

Do  druhé poloviny sezóny budeme vstu-
povat s malou organizační změnou, a to tím, 
že všechna domácí utkání se nyní budou 
odehrávat vždy v  neděli. Hrací den dopo-
ledne zahájí „A“ mužstvo, po  něm na  hřiště 
vyběhnou oba týmy přípravek a  odpoled-
ne bude patřit „B“ mužstvu. Jarní polovinu 
sezony zahájí „A“ mužstvo v neděli 22. břez-
na ve  Veverské Bítýšce, „Béčko“ se ve  stej-
ný den utká se zbýšovským soupeřem. 
Doufáme, že naše hráče přijedete v hojném 
počtu podpořit. 

Trénovalo se pod boskovic-
kým hradem

Do Rudky se jezdí Kobeřáci soustředit už 
mnoho let

Z turnaje v Telnici si přípravka 
odvážela své první medailePrvní společný výběh 
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V  průběhu prvních dvou měsíců letošního 
roku se koberská družstva mladých hasičů 
zúčastnila mnoha soutěží, ve  kterých všich-
ni zúčastnění předváděli skvělé výkony, a  tak 
získali spoustu cenných medailí a  pohárů. 
Soutěžilo se v  Dražovicích, Těšanech, Brně 
a  Bosonohách. Hasičům za  skvělé výsledky 
moc gratulujeme!

V  sobotu 7. března čeká děti finále uzlo-
vé soutěže, do kterého se dostala dvě mladší 
a dvě starší družstva. V neděli 8. března pro-
běhne finále pro přípravku a dorost. 

hasiči
opět úspěšní

hasiči

Soutěž v Těšanech

Koberští šnečci na soutěži v Dražovicích Ohniváci  

Z Bosonoh si koberští „šnečci“ odvezli diplom 
za páté místo  
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MAs slavkovské bojiště

MAs slavkovské bojiště 
vyhlásila výzvu pro podnikatele v zemědělských 
a nezemědělských činnostech 

od  3. března je otevřen příjem žádos-
tí na  kanceláři MAS Slavkovské bojiště pro 
podnikatele v  zemědělských i  nezeměděl-
ských činnostech, příjem žádostí končí 29. 5. 
2020. Zájemci o tuto výzvu se mohou obrátit 
na  kancelář MAS Slavkovské bojiště, Hrušky 
166. Podmínkou přijatelnosti žádosti je místo 
provozovny na  území MAS Slavkovské bojiš-
tě, předfinancování výdajů a  obor činnos-
ti dle katalogu CZ – nACE nebo zemědělská 
činnost. Školení na podání žádost o dotaci je 
plánováno na 17. 3. v 15 hodin v Hruškách. 

V  předchozích třech výzvách bylo pod-
pořeno 46 žadatelů, s  dotací přes 13 mil. 
kč. Finanční příspěvky jsou ve  výši 45–50% 
a  jsou určené na  pořízení strojů, vybavení 
nebo stavby v  zemědělské či nezemědělské 
výrobě.  

MAS Slavkovské bojiště opět požádalo 
Jihomoravský kraj o finanční podporu na jed-
norázové akce neziskových organizací, spol-
ků a  zájmových sdružení konaných v  letošní 
roce. V  loňském roce se tento projekt „Malý 
LEADEr“ setkal s  velkým zájmem, do  úze-
mí bylo rozděleno 100 tis. kč. částkou 50 tis. 
kč přispěl Jihomoravský kraj. I letos je pláno-
váno podpořit max. částkou 10 tis. kč nein-
vestiční záměr žadatele, který bude veřejně 
přístupný, společenského, kulturního nebo 
sportovního charakteru, a  na  území MAS 
Slavkovské bojiště. Během dubna budou zve-
řejněny podmínky podpory na  webových 
stránkách MAS. 

MAS Slavkovské bojiště chystá kon-
cem letošního března vyhlásit další výzvy 
z  Integrovaného regionálního operačního 

programu (IroP) na  vybudování cykloste-
zek, přestupního terminálu veřejné dopravy 
(parkovací stání pro auta a kola), na podporu 
sociálních služeb v regionu nebo na investice 
do mateřského a zájmového vzdělávání.  

Z  IroPu MAS Slavkovské bojiště vyhlási-
la již 10 výzev v  celkové hodnotě 42,8 mil. 
Díky finančnímu příspěvku z  EU byla rozší-
řena budova ZŠ Sivice o nové učebny, na ZŠ 
Mokrá – Horákov byly upraveny prostory uče-
ben pro odbornou výuku, rozšířena kapaci-
ta MŠ Blažovice nástavbou na stávající budo-
vu, byly upraveny průtahy obcí Sokolnice 
a  Moutnice. Z  výzvy na  zkvalitnění sociál-
ních služeb na  Slavkovsku a  Bučovicku si 
Diecézní charita Slavkov a  Piafa Vyškov, z. ú 
zažádali o  nová auta pro centrum denních 
služeb a  pečovatelskou službu. V  letošním 
roce byla podpořena revitalizace zámeckého 
parku ve  Slavkově, vznik odborných učeben 
na  ZŠ Hrušky, ZŠ Těšany a  ZŠ Bučovice 710 
nebo rekonstrukce chodníků v  Hodějicích, 
Milešovicích, Pozořicích. 

Celé znění vyhlášené výzev je dispozici 
na  webových stránkách www.slavkovskebo-
jiste.cz. 

Mgr. Hana Tomanová,  
manažerka MAS Slavkovské bojiště
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Kam vyrazit 
na brusle?
nADCHáZEJíCí číM DáL TEPLEJŠí JArní PočASí 
DoSLoVA Láká VYrAZIT VEn nA VýLET nEBo 
ZA SPorTEM. TEnTokráT PřInáŠíME Pár 
oSVěDčEnýCH TIPů, kAM ZAJET ProVěTrAT SVé 
In-LInE BrUSLE A VěříME, žE SE VáM náSLEDUJíCí 
CYkLoSTEZkY BUDoU LíBIT. kE VŠEM JE SICE 
nUTné DoPrAVIT SE AUTEM, nEJSoU VŠAk DALEko 
A PoSkYTUJí VěTŠí BEZPEčnoST A PříJEMněJŠí 
JíZDU nEž SILnICE V okoLí koBEřIC. 

Cyklostezka 
„Mutěnka“  
(Kyjov  Mutěnice)

27 km z Kobeřic

Cyklostezka Mutěnka byla 
vybudována namísto býva-
lé železniční tratě kyjov–
Mutěnice. 13kilometrovou 
trasu s  pouhými 17 metry 
stoupání zvládnou na  brus-
lích i úplní začátečníci a děti. 
Cyklostezka se nachází v  pří-
jemném prostředí a  podél 
trasy nechybí lavičky a pose-
zení pro odpočinek.

Cyklotrasa 
„Ždánka“  
(Ždánice   Uhřice, 
Janův dvůr)

19 km z Kobeřic

10kilometrová cyklostez-
ka na  bývalé železniční tra-
ti byla otevřena v  roce 2016. 
Přesto, že uhřický konec cyk-
lostezky je pro nás z  kobeřic 
blíže, doporučujeme brus-
lařům vyrazit ze vzdáleněj-
ších ždánic, a  vynechat tak 
úsek s  kopcem, který je pro 
bruslaře dost prudký. Ze 
všech tří zmiňovaných cyklo-
stezek bývá ždánka nejméně 
frekventovaná. 

brno: z olympie 
podél řeky svratky
25 km z Kobeřic

Známá cyklostezka, na  kte-
rou se můžeme připojit tře-
ba u  obchodního centra 
olympia, bývá hodně frek-
ventovaná jak cyklisty, tak 
bruslaři či běžci. Poměrně 
jednoduše se dá dojet až 
k  DrFG Areně (asi 6,5 km), 
dále následují světelné kři-
žovatky, a  cesta se tak stá-
vá komplikovanější. nabízí 
však naprostou rovinu, dob-
rý povrch a nechybí zde mož-
nost občerstvení v  několika 
hospůdkách.

kam na brusle 
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…a  nechybělo při něm každoroční příjemné 
setkání pod rozsvíceným stromem, při kterém 
jsme si mohli poslechnout vystoupení dětí pod 
vedením pana Bajáka a  poté si zazpívat něko-
lik vánočních koled společně s členy pěveckého 
sboru Hlahol.  

Štědrej večer 
nastal… 

Mikuláš se svou andělskou a  čertovskou 
partou obešel děti ve  čtvrtek 5. prosin-
ce a  na  chvíli se zastavil i  následující sobotu 
u hasičky, kde na něj čekaly všechny děti, které 
neskončily v pytli. Pro ty byla přichystána spe-
ciální váha na hříchy od čertů, sladké překva-
pení od  anděla a  pro rodiče (a  nejen pro ně) 
dobré občerstvení od hasičů.   

Mikulášský večer

I  u  nás v  kobeřicích se v  sobotu 11. ledna 
vydaly skupinky Tří králů koledovat na pomoc 
potřebným. V  letošním roce se v  kobeřicích 
vybralo celkem 18  958 kč, což je o  5  526 kč 
více než v  loňském roce. Výtěžek sbírky je 
určen na  pomoc nemocným, handicapova-
ným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dal-
ším jinak sociálně potřebným skupinám lidí 
v brněnském regionu. Desetina výnosu sbírky 
je každoročně určena na  rozvojovou pomoc 
v zahraničí. Děkujeme, že pomáháte! 

My tři králové 
jdeme k Vám…  
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Masopust je oslavou konce období mezi svát-
kem Tří králů a  Popeleční středou. V  minulos-
ti bylo masopustní období poslední možností 

pro konání zábav, oslav, zabíjaček a bálů, neboť 
v následujících dnech do přírody začalo přichá-
zet jaro a s tím spojené nutné práce na polích. 
Také nastával půst. Přestrojování za  maškary 
mělo svůj tradiční význam, třeba takový tanec 
s  medvědem údajně přinášel bohatou úrodu 

Masopust 

V sobotu 29. února v tělocvičně místní základ-
ní školy připravila kulturní komise pro míst-
ní seniory příjemné odpoledne s pestrým pro-
gramem. Vystoupily děti z mateřské a základní 
školy, žáci pana Bajáka, zahrála Petra Šanclová 
a  program byl završen přednáškou Václava 
Culise o  jeho cestách po  Islandu. A poté už se 
jen jedlo, pilo, zpívalo a  tančilo až do  hodin 
večerních…  

Posezení 
se seniory

na  polích a  prosperi-
tu dobytka. Dodnes 
má masopust význam 
v  tom, že dokáže 
semknout obyvate-
le vesnice, stmelit je 
a  posílit jejich vzájem-
né vztahy.  
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plánované akce

  V neděli 5. dubna nás čeká velikonoční jar-
mark, na kterém budeme moci nakoupit tra-
diční velikonoční výrobky, ať už k  jídlu či 
k  dekoraci, nebude chybět vystoupení dětí 
a další bohatý program. Máme se na co těšit!

  velikonoční pondělí letos připadá 
na 13. dubna. 

  30. dubna proběhne pálení čarodějnic, 
bez kterého už si ten poslední dubnový den 
v kobeřicích ani neumíme představit. 

  nebude chybět „prvomájová“ jízda trakto-
rů, tentokrát traktory ulicemi kobeřic proje-
dou v sobotu 2. května.

  Víkend 19.–21. června bude patřit vI. sjezdu 
rodáků a už nyní jsou přípravy v plném prou-
du! Již můžeme prozradit, že v rámci pestrého 
programu nám zahraje také skupina Buty. 

  Připomínáme, že až do  30. dubna je možné 
sdělovat na obecním úřadě žádosti o odeslání 
oficiálních pozvánek rodákům, vašim blízkým 
nebo kamarádům, kteří již v  Kobeřicích nežijí 
a vy byste je rádi pozvali a přivítali v naší obci. 
Také vás žádáme o zapůjčení dobových mate-
riálů, kterými mohou být fotografie, filmy, nej-
různější zápisy z dění v obci a z kulturních akcí, 
které by posloužily k vytvoření knihy a k uspo-
řádání výstavy. Děkujeme!

Na co  
se můžeme těšit?

Místní knihovna v  součinnosti se základní 
a mateřskou školou v rámci akce Březen – měsíc 
knihy ukázala dětem z  mateřské školy provoz 
knihovny. Pozvány byly děti i s  rodiči a společ-
ně si mohli vypůjčit zajímavé knihy nebo ency-
klopedie pro děti, které jsou obzvlášť oblíbené. 
návštěva knihovny čeká i děti ze základní školy. 
Připomínáme, že i  vy můžete místní knihovnu 
navštívit a vybrat si z široké nabídky knih, která 
je pravidelně rozšiřována. 

březen  
– měsíc knihy


