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slovo starosty

Vážení spoluobčané,
s drobnou časovou prodlevou opět vydáváme Koberské rozhledy. Za poslední období
se toho událo opravdu hodně. Asi nejzásadnější věcí byla bezpochyby pandemie koronaviru, která k nám dorazila někdy v polovině
měsíce března. Dopady a omezení si myslím nemají v posledních desetiletích obdoby.
Najednou se zastavil čas. Nemohli jsme cestovat, chodit do škol a do práce, museli jsme
nosit roušky. Nemalé jsou také ekonomické
dopady. Na druhou stranu se vrátila soudržnost a lidé si začali vážit jiných hodnot, než
jsou jen peníze. Také na obecním úřadě jsme
museli omezit provoz. Chtěl bych poděkovat
všem za využívání bezhotovostních plateb, či
e-mailové komunikace. Obec rozeslala nabídku s pomocí všem seniorům v obci, ať už se
jednalo o zajištění nákupu, odvozu k lékaři, či
jakýchkoliv potřeb, protože tato skupina obyvatel patřila mezi nejohroženější. Naši občané ukázali, že zde funguje vzájemná výpomoc rodin, přátel, sousedů a až na výjimky se
nikdo s pomocí neozval. Šily se zde také roušky, volali nám dobrovolníci, nabízeli se hasiči, všem těm patří díky! Nicméně, požadavků na jejich zapojení bylo minimum. Vždy
se dá dělat více, ale předhánět se v tom,
kdo víc čeho rozdal, nakoupil a co dělají jinde, to jsem považoval v době této pandemie
za nevhodné. Nezaznamenal jsem zásadní
požadavek, že by někomu něco chybělo.
Z důvodu koronavirových opatření jsme
také museli zrušit plánovaný Sjezd rodáků,
který jsme odložili na příští rok. Situace se
měnila každým dnem a nechtěli jsme riskovat
konání akce v nějakém omezeném režimu.
Velké téma, které v posledních měsících
hýbalo nejen sociálními sítěmi, byl záměr
výstavby bytových domů v naší obci. Hodně
jsem přemýšlel, jestli to téma chci zde ještě
otevírat, ale zase bych mohl poslouchat, jak
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něco tutlám či tajím. Tak se to zde pokusím
ještě jednou shrnout z mého pohledu.
Někdy na konci roku 2018 se mi ozval
s žádostí o schůzku zástupce firmy THERMO
HOME group (dále jen „TH“). Na této schůzce mi byl představen jejich záměr výstavby bytových domů na soukromých pozemcích v lokalitě mezi Újezd I. a Újezd II. Ptali
se na dostatečnou kapacitu školky, kapacitu čistírny odpadních vod atd. Nezazněl zde
počet bytů, pouze zmínili nějaké reference.
Standardní schůzka, kterých starosta obce
absolvuje několik ročně, většinou s každým
novým stavebníkem, který chce v obci stavět. Od té doby se dlouho nikdo neozval. Až
s odstupem času vím, že si TH zjišťovali možnost výstavby těchto domů u dalších orgánů (stavební úřad, policie, atd.), kde ani v jednom případě nebyla obec účastníkem. Znovu
se TH ozvali v lednu 2020 s konceptem stavebního záměru. Ihned jsem obdrženou
dokumentaci rozeslal mezi zastupitele a nad
tímto tématem jsme se pracovně sešli. Každý
měl k předložené studii nějakou připomínku.
Dali jsme je tedy na papír a já, jakožto starosta obce, jsem s investorem jednal o podmínkách obce (nedostatek parkovacích míst, rozšíření příjezdové komunikace i z Újezdu I., aby
se nejezdilo jen přes Újezd II., řešení popelnic, další parkoviště navíc, chodníky atd.).
Mezitím se mě na toto téma ptali majitelé nejbližších pozemků a požádali mě o schůzku.
Koberské rozhledy březen 2020

slovo starosty
Ta proběhla a předal jsem jim všechny podklady, které jsem v té době měl. Plně chápu
rozhořčení nejbližších sousedů i možná několika dalších obyvatel. Nicméně, tato stavba byla v souladu s územním plánem, měla
vydáno kladné závazné stanovisko od stavebního úřadu ve Slavkově u Brna. Pořád
zastávám názor a budu jej zastávat i nadále,
že obec by měla ke všem přistupovat stejně.
Ač to někdo může vidět jinak. Po dalších jednáních byla vypracována trojstranná dohoda,
kde se TH zavazuje k splnění požadovaných
podmínek ze strany obce, obec schvaluje
výstavbu bytových domů a souhlasí s napojením na místní komunikaci, nabývá pozemky pod novou komunikací a třetí strana prodává část sousedního pozemku. Toto byl
první ucelený materiál, který byl obci předložen a o kterém mohla obec nějak rozhodovat. Do té doby obec nevydala žádný souhlas, žádné stanovisko, nic, protože nebylo
k čemu se vyjadřovat. Tento návrh dohody byl na zastupitelstvu jednomyslně zamítnut. Vše vnímám nějak v poklidu, emoce má
každý, ale co se strhlo za fámy okolo, z toho
je mi dodnes smutno. Když chodíte po obci
a mluvíte s lidmi, názory na toto téma byly
a jsou různé. Můžou zde být pozitiva, kterými jsou bydlení, ať už nájemní, tak do osobního vlastnictví pro mladé lidi z obce, byty pro
jednotlivce apod., ale také negativa, a to zvýšení dopravy v obci, prudký nárůst obyvatel
(a co to bude za lidi?). Nicméně, názor vzorku občanů, který byl na zastupitelstvu, byl
poměrně jednoznačný. Trošku mě mrzí, že
nepřišli i ti z druhé názorové skupiny, ale to je
život. Pojďme dál. Je zde poptávka po změně územního plánu, jednoduše vyškrtnout
pojem „bytové domy“. Opravdu to takto
chtějí všichni? Pořád myslím na to, jak obci
pomohla výstavba bytových domů u hřiště a kolik mladých rodin zůstalo díky tomu
v obci. Nerad bych volil takový ten postup
www.kobericeubrna.cz

„ode zdi, ke zdi“ a nerad bych se dočkal toho,
až za 10 let přijdou mladí lidé s dotazem, že
chtějí zůstat ve své obci a bohužel nemají kde, že pro ně obec nic nedělá. Budeme
asi všichni rádi, pokud vzejde ideálně písemná občanská iniciativa, či petice s návrhem,
jak tedy dál postupovat. Ať to zase není „Kdo
za to může?“.
Přes 15 let obec Kobeřice u Brna usiluje o provedení komplexních pozemkových
úprav. Jedná se o státem podporované zpřesnění katastrálních údajů, včetně např. aktuálního umístění cest. Jenže bez zájmu
většiny vlastníků nelze tyto investice ani plánovat. Proto jsme začali obcházet větší majitele pozemků na katastru obce. Chceme
dosáhnout zpracování projektu komplexních
pozemkových úprav a k tomu je potřeba souhlas min. 50% majitelů pozemků na katastru.
Od komplexních pozemkových úprav si slibujeme scelení menších obecních pozemků, vypořádání a rozšíření polních cest, plán
remízků, mokřadů a vodních ploch atd.
Všemu musí samozřejmě předcházet zpracování projektové dokumentace, její veřejné
projednání, zapracování veškerých připomínek a konečné schválení. Bez souhlasu vlastníků pozemků se s pozemky nic dít nebude,
po zpracovaném návrhu pozemkových úprav
bude veřejné projednání a budou následovat
další jednání.
Co je pozitivum zejména pro obyvatele ulic
Beneška a Kedlety, po delší době se nám podařilo vypořádat nastalé komplikace a podali
jsme žádost o stavební povolení na výstavbu
chodníků v těchto ulicích. Pokud se vše podaří
vyřídit a najdou se potřebné finanční prostředky, v příštím roce bychom mohli začít.
Vážení spoluobčané, chtěl bych vám všem
popřát krásné léto, většina si jej užijeme v rámci České republiky a zase si uvědomíme, kolik
máme v té naší malé zemi krásných míst.
Roman Hanák, starosta
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pozemkové úpravy

Ukázka realizace plánu společných zařízení
po dokončených pozemkových úpravách

Pozemkové úpravy
Mnozí vlastníci se stále nemohou ujmout
vlastnických práv, řádně pozemky užívat
a také plnit své vlastnické závazky a povinnosti. Rozdrobená půdní držba současně komplikuje uzavírání nájemních smluv a trh s půdou.
Bez vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům
není možno v území realizovat nezbytná ekologická, půdoochranná či krajinotvorná opatření, ale ani budovat infrastrukturu obce.
V současnosti jediným nástrojem, sloužícím
k nápravě tohoto neuspokojivého stavu, jsou
právě pozemkové úpravy.
Vlastní proces pozemkových úprav je upraven zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou
č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění
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pozemkových úprav a náležitostech návrhu
pozemkových úprav.
Pozemkovými úpravami se ve veřejném
zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky tak, aby se vytvořily podmínky
pro racionální hospodaření vlastníků půdy.
Pozemky se scelují, dělí a zabezpečuje se
k nim přístup. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí
pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.
Současně se pozemkovými úpravami zajišťují
podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, zúrodnění a ochranu půdního fondu, zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní, řešení odtokových
poměrů a zvýšení ekologické stability krajiny.
Koberské rozhledy březen 2020

pozemkové úpravy
Pozemkové úpravy jsou plně hrazeny ze
státního rozpočtu a zajišťuje je Státní
pozemkový úřad.
Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a jejich uživatele – nájemce
(pachtýř):
upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy
možnost scelení pozemků a jejich bezplatné vytyčení
úprava tvaru pozemků
možnost reálného rozdělení
spoluvlastnictví
zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest
zvýšení tržní ceny pozemků
umožnění užívání svých pozemků (před
pozemkovou úpravou nepřístupných)
ukončení zatímního užívání cizích pozemků
uzavření nových nájemních smluv na již
zcela přesnou výměru jednotlivých parcel
ochrana pozemků před znehodnocením erozí
Význam pozemkových úprav pro obce:
zprůhlednění vlastnických vztahů
k pozemkům
vymezení původního církevního majetku
možnost převedení pozemků pod
navrženými spol. zařízeními do vlastnictví
obce pro budoucí realizaci
možnost realizace prvků plánu společných
zařízení ze státních prostředků nebo zdrojů EU
snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř
obce v důsledku realizace navržených polních cest
všestranné využití vybudovaných polních
cest např. jako cyklotras a tím zatraktivnění
oblastí pro turistiku
Význam pozemkových úprav pro katastr
nemovitostí:
obnova katastrálního operátu
www.kobericeubrna.cz

Rozloučení
Starosta obce se rozloučil se dvěma pracovnicemi místní základní a mateřské školy. Mimo
poděkování dostaly také kytice a není divu,
paní Tihlaříková se starala o pořádek v celé
budově dlouhých 33 let. Paní Bunešová pak
v posledních letech vařila ta výborná jídla nejen pro školu, ale také pro cizí strávníky.
Tímto oběma děkujeme a přejeme, ať se jim
v další životní etapě daří!

v znik nové digitální katastrální mapy
promítnutí skutečného stavu do katastru
nemovitostí a odstranění nesouladů
zhuštění bodového pole
vyřešení duplicitních vlastnictví
dohledání dosud neznámých vlastníků, případně dědiců zemřelých vlastníků
oprava případných nesprávných údajů
o vlastnících nemovitostí
Výsledkem pozemkových úprav je tedy
obnovený katastrální operát s optimalizovaným uspořádáním půdní držby a jasně definovanými právy k jednotlivým pozemkům.
Schválený plán společných zařízení je pak
nezbytným podkladem pro územní plánování a veškeré rozvojové programy v daném
území.
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rozpočet obce na rok 2020
příjmy

schválený rozpočet

Daňové příjmy (daně, místní poplatky)
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy – 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 podílů na zisku a dividend
Transfery (souhrnný finanční vztah)
FINANCOVÁNÍ – zapojení prostředků z minulých let
CELKEM

17 786 000 Kč

výdaje

částka

Deratizace kanalizace
Silnice – opravy a udržování
Výdaje na dopravní územní obslužnost

20 000 Kč
200 000 Kč
36 100 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod – technická pomoc kanalizace a ČOV, rozbory vody –
potok + ČOV, úroky

922 000 Kč

Základní školy – příspěvek z rozpočtu obce
Knihovna
Kronika
Rozhlas
Záležitosti kultury (materiál, služby, neinv. transfery církvím, Sjezd rodáků 2020)
Sportovní zařízení – kupní smlouva – budova Sokolovny
Ostatní tělovýchovné činnosti – neinvestiční transfery spolkům
Bytové hospodářství (úroky, pojištění bytů)
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

945 000 Kč
11 000 Kč
6 000 Kč
30 000 Kč
510 000 Kč
25 000 Kč
90 000 Kč
132 000 Kč
195 000 Kč
2 000 Kč

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
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – transfer Český svaz včelařů, z. s.
Krizová opatření – rezerva
Požární ochrana (osobní výdaje, materiál, příspěvky, služby)
Zastupitelstva obcí (osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění, služby telekomunikací)
Činnosti místní správy (osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění, služby telekomunikací, materiál, úroky, opravy, platby daní, služby, pojízdné regály)
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Ostatní finanční operace – platby daní a poplatků
Ostatní činnost j. n. – vratka účelové dotace – volby do Evropského parlamentu ČR ÚZ 98348
Ostatní činnost j. n. – vratka jistiny TI byty + RD_Újezd II.
FINANCOVÁNÍ – uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
CELKEM
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12 030 000 Kč
1 000 000 Kč
2 100 Kč
900 Kč
39 600 Kč
341 000 Kč
20 000 Kč
5 000 Kč
162 400 Kč
4 185 000 Kč

8 159 600 Kč
60 000 Kč
500 000 Kč
5 000 Kč
20 000 Kč
89 500 Kč
733 000 Kč
1 705 000 Kč
37 000 Kč
60 000 Kč
12 700 Kč
480 000 Kč
2 800 100 Kč
17 786 000 Kč
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hasiči

Tento způsob léta zdá se mi
poněkud nešťastným…
Začátek hasičského léta byl tento rok značně poznamenán nejen koronavirovou situací, ale také deštivým počasím. Namísto oslav
140. výročí založení místního hasičského sboru proběhla u hasičů velká brigáda, kterou
celý den doprovázel silný déšť. Ten však hasiče nezastavil a ti přetírali veškeré dřevo, navařovali panty na kamufláž kontejnerových dveří
a opravili také svod z rýny, který nějaký nenechavec odcizil.
Deštivé počasí doprovázelo i sběr železného
šrotu, který se v naší obci uskutečnil koncem
května. Pro mladé hasiče bylo poté naplánováno soustředění, které mělo znovu odstartovat tréninky po dlouhé pauze zapříčiněné
koronavirem, avšak ani při této akci se slunečného počasí nedočkali.
Začátkem července proběhlo v Kobeřicích
cvičení okrsku, při kterém hasiči zasahovali
na louce, kde hasili hořící balíky slámy.

www.kobericeubrna.cz
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škola

Uzavření škol dětem
nepřineslo prázdniny!

Vyučovalo na dálku pomocí moderních technologií.
Z důvodu koronavirové krize se 11. března
2020 uzavřely dveře všech škol a děti zůstaly
doma po dobu následujících 75 dnů. Pro nás
nastala situace, na kterou nebyl nikdo připraven. I přesto byly učitelky koberské základní školy hned druhý den připraveny pracovat
s dětmi vzdáleně. Zavedli jsme výuku na dálku přes Skype. V prvním období vyučování na dálku všechny učitelky dětem posílaly
úkoly a pokyny k výuce v domácím prostředí. Výuku jsme se snažili koncipovat takovým
způsobem, aby rodiče zatěžovala co nejméně. Žáci jsou však zvyklí pracovat samostatně
už jen proto, že i běžná výuka probíhá ve třídách, ve kterých se vzdělávají dva ročníky
najednou. Rodiče jsme informovali o dalších
možnostech a vzdělávacích webech, na kterých mohou nalézt informace o tom, jak děti
doma zabavit, jak mohou z domu sportovat,
nebo se vzdělávat.
Od rodičů jsme přes e-maily dostávali zpětnou vazbu o tom, jak děti výuku zvládají.
Posílali nám ofocené nebo oskenované práce
a pracovní listy dětí. Naše pracovní nasazení
bylo vysoké, šlo nám o to, aby děti neztratily
tempo, pokračovaly ve vzdělávání, neztratily
souvislosti a pracovní návyky.
Také učitelky mateřské školy připravily pro
předškoláky pokyny pro rodiče na školním
webu. Namísto přímé práce s dětmi se poté
učitelky zaměřily na školní zahradu, kde pracovaly, vyplely a ostříhaly bylinkový záhon,
zalévaly a ostříhaly keře a živý plot. Pro děti
jsme koupili nový dřevěný domeček, který musely natřít a poté složit. Z obce nám
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Paní učitelky natírají dřevěný domeček před
jeho složením

přivezli nový písek do pískoviště a zakoupili
jsme novou zakrývací plachtu.
Týden před znovuotevřením mateřské
školy se musely umývat a dezinfikovat třídy
a hračky. Provoz mateřské školy jsme obnovili v pondělí 18. května. Přihlásilo se celkem

Dětem se domeček moc líbí!

Koberské rozhledy březen 2020

škola
26 dětí. V době otevření jsme však měli podstav, chyběli nám zaměstnanci. Aby byla
pokryta pracovní doba i s nižším počtem
zaměstnanců, museli jsme provoz mateřské
školy rozdělit na dopolední a celodenní. Děti
nemusely mít v zařízení roušky.
Nástup žáků do základní školy o týden později, 25. května, byl také pečlivě připraven.
Děti byly poučeny o nošení roušek a o dezinfekci. Děti i rodiče byli informováni o průběhu výuky. V naší škole mají všichni žáci
samostatné lavice a v jídelně dodržovali rozestupy. Všechny základní školy dostaly pokyny,
za kterých mohou provoz obnovit. Jednalo
se o používání roušek, lavice pouze pro jednotlivce, dodržování 2metrových rozestupů, maximální počet 15 žáků ve třídě, používání dezinfekčních mýdel a žáci se nesměli
potkávat v šatnách. Detailní pokyny a metodiku k otevření škol si rodiče mohli přečíst
na webu školy.
Zápis do základní a mateřské školy proběhl také výjimečným způsobem. Probíhal bez
osobní přítomnosti dětí i rodičů. Do základní
školy se přihlásilo 7 žáků a do mateřské školy

Den dětí už žáci oslavili ve škole

7 dětí. V mateřské škole máme prozatím stále
volná místa.
Od září nás ve škole čekají personální změny. Na místo paní Tihlaříkové, která u nás
po 32 letech končí a odchází do důchodu, nastoupí nová paní školnice. Do důchodu také odchází paní Bunešová a místo ní
nastoupí nová paní kuchařka. Oběma moc
děkujeme za jejich obětavou práci pro děti
a školu.
Mgr. Dana Horká

Společný školní výlet do Slavkova spojený s návštěvou knihovny a prohlídkou výstavy

www.kobericeubrna.cz
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sokol

Jarní polovina
sezóny skončila
dřív, než začala
Koronavirová pandemie značně zasáhla také
do oblasti sportu. Již před začátkem jarní poloviny sezóny se začalo diskutovat o tom, zda se
budou amatérské soutěže nadále odehrávat
beze změn, zda se začátek jarní sezóny odloží,
či zda bude letošní sezóna předčasně ukončena. Začátkem dubna poté výkonný výbor FAČR
na svém zasedání konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje nepřijatelné
zdravotní riziko, a veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže tak ukončil ke dni 8. dubna 2020. Tentokrát však kluby, které vlivem
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předčasného ukončení sezóny skončily na spodních příčkách tabulky, nesestupovaly do nižších
soutěží a stejně tak se nepostupovalo směrem
nahoru. Jarní přestupní okno pro amatéry bylo
prodlouženo až do 31. května 2020 a pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání bylo umožněno za dodržení některých stanovených podmínek. „A“ mužstvo tedy využilo
alespoň této možnosti a přátelsky se utkalo s mužstvy z brněnské Líšně, Horních Heršpic
a z Bučovic.
Přípravka také nezahálela a kromě několika přátelských utkání se zúčastnila také několika turnajů, a to v Šaraticích, Hodějicích, Újezdě
u Brna a Měníně. Jeden z turnajů se pořádal
i na domácím hřišti v Kobeřicích. O tom, že se
mladým fotbalistům v Kobeřicích daří, svědčí nejen počet medailí z těchto turnajů, ale
také velký úspěch Sofie Hrubé, která nejen, že
se dostala do výběru dívek OFS, ale také s tímto dívčím týmem
zvítězila na turnaji v Pustiměři. První
týden v srpnu bude
pro hráče přípravky ve znamení fotbalového
soustředění, na kterém děti
čeká bohatý program
plný tréninků, výletů
a zábavy.
Koberské rozhledy březen 2020

tradice

Velikonoční
tradice
v době
koronavirové

Zvuk kostelních zvonů bývá, opomeneme-li
umíráček, vždy zvukem radostným. Zve křesťany na bohoslužby, doprovází novomanžele, vítá
nový rok. O Velikonočních svátcích si však křesťané připomínají události bolestné. Na Zelený čtvrtek zrazení a zajatí Ježíše, na Velký pátek jeho
mučení, ukřižování a pohřbení a na Bílou sobotu jeho pobyt v hrobě. Proto v tyto dny kostelní zvony na příkaz papeže nezvoní a říká se, že
odletěly do Říma. Nahrazuje je smutný zvuk dřevěných hrkaček, se kterými děti několikrát denně obchází celou vesnici.
Letošní Velikonoční svátky byly jiné než kterékoli předchozí. Pandemie koronaviru v naší
zemi v tomto období právě vrcholila, byl vyhlášen nouzový stav a vláda nařizovala bezpečnostní opatření, která znamenala především zákaz
shlukování osob a vycházení bez zakrytého nosu
a úst. A tak byla narušena i možnost dodržování jednotlivých tradic a velikonočních zvyků.
Koledovat do ulic místní chlapci tentokrát nevyrazili. Hrkání a řehtání však ani letos nevynechali.
S hrkačkami sice vycházeli pouze před své domy,
krásná tradice ale díky tomu přežívá dál.

www.kobericeubrna.cz
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plánované akce

Na co
se můžeme těšit?
S tárci a stárky Vás srdečně zvou na TRADIČNÍ
KOBERSKÉ KROJOVANÉ HODY, které se uskuteční od pátku 21. do neděle 23. srpna 2020.
Připraven je bohatý program.

Informace z místní knihovny
Po dobu letních prázdniny bude místní knihovna uzavřena.
Paní knihovnice se na Vás bude těšit
v úterý 8. září 2020 v 16.30 hodin.
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K
 INEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ bude u nás
v Kobeřicích promítat české filmy od pátku 28. do pondělí 31. srpna 2020. Začíná se
po setmění a vstupné je dobrovolné! Letos
nás čekají tyto filmy:
o Hodinářův učeň (pohádka/rodinný)
oA
 frikou na pionýru (road movie/
dokumentární)
o Na střeše (komediální drama)
o Poslední aristokratka (komedie)
V
 úterý 13. října 2020 v 17.30 hodin se v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kobeřicích
uskuteční zajímavá PŘEDNÁŠKA uznávaného
chiropraktika Ing. Vinci László na téma Jak si
můžeme pomoci od bolesti. Vstupné je zdarma, všichni jste zváni!
V
 průběhu září a října, pokud to situace
dovolí, se můžeme také těšit na UKONČENÍ
TÁBORÁKOVÉ SEZÓNY, DRAKIÁDU nebo
POSEZENÍ S BURČÁKEM. Přesné termíny těchto akcí však prozatím nejsou stanoveny.
Kulturní komise Vám všem přeje hezké prázdniny, hodně zaslouženého odpočinku a zdraví. Doufáme, že po prázdninách už zase kultura
pofrčí naplno a bez omezení!

