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Vážení spoluobčané, 
v  posledních týdnech a  měsících prožívá-
me „zvláštní dobu“. Vše, co jsme ještě nedáv-
no brali jako samozřejmost, najednou není 
dostupné. Ať už jsou to některé služby, kul-
turní život, ale také restaurační a  pohostin-
ská činnost. nebo si prostě jen tak zajít někam 
na kávu. Je toho určitě více, ale dost pesimis-
mu, pojďme se podívat na dění v obci a poma-
lu se připravovat na Vánoce. Tyhle krásné svát-
ky máme už přeci za dveřmi!

Měli jsme to štěstí, že naše hody mohly pro-
běhnout bez výraznějších opatření. Jen to 
počasí si s námi trošku pohrávalo, ale nakonec 
se ukázalo, že rozhodnutí mít hody venku bylo 
správné a areál na návsi opět praskal ve švech. 
podařilo se také zajistit dostatečné množství 
stanů, aby se dalo alespoň někde ukrýt před 
vytrvalým deštíkem. Lidé se bavili, stárci se 
starali a  všichni si užívali krásné hody do  brz-
kých ranních hodin. chci poděkovat všem, kte-
ří se na letošních hodech podíleli, zejména pak 
našim stárkům pod vedením Filipa svobody 
a simči postránecké, ale také vedoucí místního 
pohostinství petře Doležalové a  Mirkovi, kteří 
se s  novou zkušeností velmi dobře vypořáda-
li. samozřejmě neleníme a začali jsme rovnou 
připravovat další ročník. A  už teď se můžete 
těšit na  Mistříňanku, která u  nás odehraje 
hodovou neděli. snad už napřesrok vše pro-
běhne normálně, bez nějakých omezení a spo-
lečně si tuto dechovou hudbu užijeme.

Další kulturní akce jako kácení máje, či pose-
zení u burčáku jsme museli z nastalých důvodů 
zrušit. nicméně jsme pro vás připravili odka-
zy na obecním webu, kde si můžete prohléd-
nut fotky, či pustit videa a připomenout si tak 
kulturní dění v  obci (www.kobericeubrna.cz/
kultura-a-sport/kulturni-tradice) nebo si pro-
jít vydání koberských rozhledů od  roku 1990 
(www.kobericeubrna.cz/koberske-rozhledy).

na  posledním zastupitelstvu jsme schválili 
odkup „noclehárny řidičů“ u hasičského hřiště, 

která je využívána zejména jako sociální záze-
mí pro toto hřiště. odkoupili jsme také nema-
lé množství pozemků, čímž se připravujeme 
na  pozemkové úpravy v  naší obci, na  jejichž 
zahájení pracujeme. společně s  okolními 
obcemi a  městem slavkovem u  Brna postu-
pujeme dále v  problematice svazkové školy. 
nyní jsme před založením svazku, kde řešíme 
technické záležitosti jeho fungování, a  měs-
to slavkov u  Brna musí odsouhlasit nejvhod-
nější lokalitu pro tuto školu. V příštím roce nás 
pak čeká projekční příprava a zejména sháně-
ní finančních prostředků na tuto stavbu, které 
se budou pohybovat v řádech stovek milionů 
korun.

Možná jste si také všimli, že v  posledních 
letech vyměňujeme lampy veřejného osvět-
lení za nová LeD světla. původních světel bylo 
101, do  některých lokalit jsme přidali další 
nová světla, máme jich tedy nyní 123. Jen pro 
vaši představu, těch původních 101 lamp mělo 
příkon 8620W, nové lampy v  počtu 123 mají 
příkon 3660W. Úspora tedy činí 4960W při vyš-
ším počtu světel. pro obec to znamená úspo-
ru v řádech několika tisíc korun za rok ve spo-
třebě el. energie a  další uspořené náklady 
za opravy starých světel.

co nás neustále trápí je nezodpovědnost lidí 
v naší obci, kteří tu pohodí starý kočárek, tam 
odloží vybourané okno, dřevěnou paletu atd. 
Zkusme se prosím chovat tak, ať naši krásnou 
obec společně zvelebujeme, a  ne z  ní dělat 
ošklivou a špinavou skládku. návod jak naklá-
dat s  odpady v  naší obci najdete v  samostat-
ném článku.

proběhly také krajské a  senátní vol-
by. na  kraji bude nové vedení a  v  senátním 
obvodu máme po  18 letech nového sená-
tora. spolupráce obce s  panem hejtmanem 
Šimkem, ale i panem senátorem Bárkem, byla 
vždy výborná a  já věřím, že dobrá spolupráce 
bude nadále pokračovat, ať už s  představiteli 
kraje, tak novým panem senátorem.
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aktuálně

   Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit dne 
26. 8. 2020 s  panem jiřím melkusem. 
Za  účast a  květiny děkuje Libuše 
Melkusová s dcerami. 

   Za účast na poslední cestě pana rudolfa 
stanislava děkuje přítelkyně Marie. 

Poděkování

Vážení spoluobčané, nikdo teď neumí-
me odhadnout, jak bude rozvolnění opatře-
ní postupovat a  zda nám bude umožněno se 
setkat při rozsvícení vánočního stromu či při 
štědrovečerním koledování. pokud to umož-
něno nebude, připravujeme s  kulturní komisí 
náhradní program za použití místního rozhla-
su atd. o všem vás budeme včas informovat.

chtěl bych Vám závěrem za celé vedení obce 
poděkovat za  spolupráci v  roce 2020, popřát 
poklidný čas adventní, požehnané vánoční 
svátky a  do  roku 2021 hlavně hodně zdraví, 
štěstí a lepší časy než ty současné! 

Roman Hanák, starosta

slovo starosty

Milí občané, dovolujeme si Vám připome-
nout, že na základě nařízení č. 1/2020, kterým 
se vydává tržní řád obce kobeřice u  Brna, je 
v  naší obci zakázán jakýkoli pochůzkový 
a  podomní prodej zboží a  služeb. Dbejte 
proto opatrnosti a  nevpouštějte podomní 
prodejce do  svých domovů. přítomnost 
podomních prodejců, prosíme, neprodleně 
hlaste policii české republiky. 

Připomínáme!

od  doby, kdy dávný lokátor přivedl usedlí-
ky, aby zde zvelebili stepní, téměř bezlesou 
krajinu, aby jí vtiskli život a ona vydala plo-
dy k  potřebné obživě, uplynulo téměř dva 
tisíce let. Za tu dobu se mnohé změnilo, tak 
jako se měnila doba. časy dobré se střída-
ly s  časy zlými, doba rozkvětu se střetávala 
s časy bezmezného zmaru až téměř k záni-
ku, ale obec nezahynula. protože nezahy-
nuli lidé, kteří ji znovu pozvedli a  přivedli 
k  rozkvětu, jako k  jedné z  největších vesnic 
v  okolí. Je to sice už poněkud dávno, ale 
ten entuziasmus lidí pozvedávajících svo-
ji mysl i  těžkých dobách, hledajících radost 
v  kulturním vyžití, v  muzicírování, duchov-
ním životě zábavách i zkušenostech, předá-
vaných z generace na generaci, v sousedské 
pospolitosti, ten vždycky vydržel. stejně tak 
i  hledání a  zaznamenávání každodenního 
života, jeho klady i zápory a boj o další smě-
řování a  rozkvět. kroniky obecné i  soukro-
mé jsou toho trvalým dokladem. o stejné se 
už podruhé pokouší i nová publikace připra-
vená do tisku, snažící se doplnit místa v prv-
ní rozsáhlejší publikaci vydané ke iii. sjezdu 
rodáků v  jubilejním roce 2000. proto také 
nese název kobeřice, jak je (možná) nezná-
te. Vydávání publikací ke  sjezdům rodáků 
je logické, protože se tady setkávají pamět-
níci starší podoby obce s  její novou podo-
bou a celým setkáním se táhnou vzpomínky 
odpovídající věkům generací, mnohdy sub-
jektivně zkreslené a  emotivní, ale vždy pří-
nosné, tak jako je cenné všechno tam, kde 
se lidé dokážou, i  přes rozdílnost názorů, 
setkat. 

Jiří Slabotinský

Připravujeme 
novou publikaci 



Odpad na svém místě nejenže neobtěžuje
a nehyzdí naši krásnou  obec. Může i pomáhat 
a dál sloužit. Třiďte spolu  s námi. Nádob na to  
máme víc než dost!

Odpad na
svém místě

  CO ANO?
Noviny, časopisy, školní 

sešity, knihy, brožury, katalogy, 
reklamní letáky, psací a balící papír, 

rozložené krabice, čisté papírové 
obaly a sáčky.

  CO NE?
Papírová plata od vajec, nápojové 
kartony od mléka, džusů atd., obaly
od másla, znečištěný papír, 
papírové kapesníčky, ubrousku, 
jednorázové pleny, voskovaný 
papír

PLAST

OLEJE

A TUKY

SKLO

PAPÍR

TEXTIL

BIO

  CO ANO?
Sešlápnuté PET lahve i s 
víčkem, nápojové kartony, sáčky, 
tašky, folie,
kelímky od potravin, polystyren, 
plastové obaly od šamponů, mycích
a pracích prostředků, CD/DVD,
plechovky od nápojů.

  CO NE?
Linoleum, PVC, molitan, pneumatiky, 
obaly od nebezpečných látek, barev,

chemikálií a léčiv, obaly od olejů
a silně znečištěné, videokazety, 

zbytky jídla

2+2 nádoby v obci  |  1100 l objem
1x měsíčně vyvezeny

2 nádoby v obci
Vyváženy dle potřeby

4+1 nádoby v obci  |  1100 l objem + klec
1x týdně vyvezeny

17+1 nádob v obci  |  770/240 l objem
1x za dva týdny vyvezeny

11 nádob v obci  |  1100 l objem
1x týdně vyvezeny

  CO ANO?
Zbytky jídel rostlinného 

původu, zbytky ovoce a zeleniny, 
zbytky pečiva a obilovin, květiny, 

čajové sáčky, kávový odpad včetně 
fi ltrů a ubrousků, tráva, plevel, listí, 
seno sláma.

  CO NE?
Fritovací olej, uhynulá zvířata, 
jednorázové pleny, skořápky od 
vajec, trus zvířat, zbytky masa 
a kostí, popel, písek, hlína, větve 
a dřevěný odpad, cigarety, 
kovy.

  CO ANO?
Veškeré bílé a barevné 
obalové sklo (láhve od nápojů 
bez plastových či
kovových uzávěrů, skleněné 
nádoby.

  CO NE?
Porcelán, varné sklo, drátosklo, 

zrcadla, TV a PC obrazovky, lahvičky 
od léčiv, zářivky, výbojky, žárovky,

automobilová skla.

JAK NA TO?
Použitý olej a tuk z kuchyně po 

vychladnutí přelijte do plastové 
nádoby (PET lahev). Naplněnou 
a uzavřenou láhev odevzdejte do 
příslušné sběrné nádoby.

JAK NA TO?
Čistý a suchý nepotřebný textil 
uložte do igelitového pytle a zavažte 

jej. Takto připraven textil odevzdej-
te do sběrné nádoby.

1 nádoba v obci  |  240 l objem
Vyváženy dle potřeby

I věci, které už nepotřebujeme, někam patří. 
A ačkoliv by to pro mnohé z nás bylo možná 
pohodlnější, to „někam“ rozhodně neznamená 
na zem vedle kontejnerů nebo třeba ke krajnici.

Kde
najdete 
nádoby?

Věděli jste že…

Jak
raději ne

…mimo kontejnery na papír můžete 
využít pro odložení papíru také klec,
která je umístěna na konci ulice 
Vrchní směrem k bývalému JZD?

Objemné odpady opravdu nejsou 
určené k odložení ke kontejneru, 
svozová firma takto odložený odpad 
neodveze a potom to u nás v obci 
vypadá takto. Konkrétně je tento 
odpad určený k odložení na sběrném 
dvoře, a to zcela ZDARMA!

V nejhorším případě potom vznikají 
černé skládky, proto opravdu 
prosíme, využívejte sběrné dvory ve 
Slavkově u Brna nebo Otnicích, kde 
svůj nepotřebný odpad ve většině 
případů můžete odložit zdarma.

Pro velkoobjemový odpad
z domácností, jako jsou koberce, 
linolea, kočárky, nábytek, elektro-
zařízení, obaly od nebezpečných 
materiálů a jiné, mohou občané 
Kobeřic u Brna ZDARMA využít 
sběrné dvory:

Slavkov u Brna
Zlatá Hora 1469
Otevírací doba: 
PO 13:00–18:00  |  ST 13:00–18:00
SO 8:00–12:00
Telefon : 732 759 900

Otnice
U parku 537
Otevírací doba: 
ST 13:00–18:00  |  SO 8:00–12:00
Telefon : 606 953 561

…aby se nejen do této klece 
vešlo co nejvíce papíru, je nutné 
krabice rozložit, abychom nemuseli 
opakovaně řešit podobné situace?

…na větší množství boiodpadu 
můžete využít velkokapacitní 
kontejner, který je umístěn
u fotbalového hřiště u lesa?
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konec srpna v  kobeřicích se každý rok nese 
v duchu tradičních krojovaných hodů. Letošní 
hody připadly na datum 21.–23. srpna, i když 
pro stárky hody začínají v podstatě už v pon-
dělí toho týdne, protože je třeba zařídit a udě-
lat spoustu věcí, a končí uklízením v pondělí 
po  hodech. pak ještě následují tzv. dozvuky. 
Mezitím je potřeba ve čtvrtek obstarat v lese 
březové májky na výzdobu placu a pro stárky 
před jejich domy. Ty pak po  nazdobení stár-
ci chodí zatloukat. V pátek stavíme máju, kte-
rá se musí ráno nejprve v lese skolit, nahrubo 
očistit a dovézt. potom, když už mája stojí, je 
potřeba ještě před večerním cimbálem posta-
vit taneční parket. Hody jsou tímto u nás tro-
chu zvláštní a  tím pádem i  hodně náročné! 
Letos, až na  pár výjimek, byl tento úděl svě-
řen do rukou opět mladé sestavě se simonou 
postráneckou a Filipem svobodou v čele.

Letos to bylo opět velice náročné, a  to 
hned v několika ohledech.  Jako první je tře-
ba zmínit ne zrovna moc optimální situa-
ci, která se u nás táhne v podstatě od začát-
ku roku, a  naplno nás dostihla letos na  jaře. 
různá omezení a  zákazy nám dělaly vrásky 
hned od prvního srazu stárků. nikdo si nebyl 
vůbec jistý, jestli se hody uskuteční, když se 
v okolí spousty akcí a hlavně hodů rušilo. 

Dále se stává čím dál tím obtížnější sehnat 
v  lesích pěkný smrk. skrz kůrovce a sucho je 
to každý rok čím dál tím větší oříšek. Letos 
to bylo umocněno ještě tím, že se v  lese při 
kácení zlomila špička stromu a musel se najít 
jiný malý smrk, kterým by se mája nadstavila. 

Také se do  toho dost razantně vložilo 
počasí, které bylo celé léto jako na  houpač-
ce. pátek bylo úmorné horko, v  sobotu ho 
zase od odpoledních hodin měl vystřídat pro 

Takové byly 
hody 2020!

hodyhody

změnu déšť. Ten se neúprosně blížil, a  tak 
bylo potřeba začít jednat, protože nikdo ze 
stárků nechtěl hody uvnitř v sále. Řešit to stár-
ci museli za pochodu během sobotního zva-
ní na  večerní zábavu. pro jednou se sociální 
sítě ukázaly jako dobrý pomocník. Díky face-
booku a dobrému nápadu se podařilo sehnat 
všude možně několik party stanů. Lidé, co 
došli, se tak mohli usadit a  nemoknout. Tím 
pádem bylo rozhodnuto: ,,Zábava bude ven-
ku!“. pršet opravdu začalo a  počasí se celou 
sobotní zábavu nelepšilo. Ale i  navzdory 
tomu se sobotní zábava mimořádně vyved-
la. protože i přesto, jaké bylo počasí, se tančilo 

a zpívalo do brzkých ranních hodin. A to v tak 
hojném počtu, že i nás to překvapilo. krásný 
nástup stárků, který má každoročně pod pal-
cem Anička Hrbková, a  půlnoční překvapení 
večeru jen přidalo na jedinečnosti. 

následně se hody překlenuly do závěrečné 
fáze, a tou je neděle. Jak průvod, tak i večerní 
zábava se náramně vydařily. 

čínská chřipka, vedro, déšť, zlomená mája, 
nachlazení, úžehy, nebo koně, co kopyty 
upravují klenbu noh stárků. Tohle byly HoDY 
2020. Je skvělé, že díky mladým lidem tady 
u nás v kobeřicích, se tato tradice pořád drží. 
Je za  tím plno povinností a  také zodpověd-
nosti, která je ale odměněna zábavou, a  jak 
se mnozí z nás přesvědčili, i nezapomenutel-
ným zážitkem. Je to i  taková zkouška dospě-
losti, není to jenom o tom, obléct se do kroje. 

Tímto jménem stárků děkuji všem, co celé 
hody pomáhali a bez kterých by se to nepo-
vedlo. Díky patří také novým hospodským, 
kteří se s  tím letos statečně poprali. A  hlav-
ně té skvělé bandě, bez které by to tady u nás 
vůbec nešlo. 

Tak zase za rok! 
Za koberské stárky Martin Hobza



Vzhledem k nepříznivé situaci v čr se naštěs-
tí mateřské školy neuzavřely a vzdělávání dětí 
může probíhat běžným způsobem. pro děti 
stále připravujeme různé akce a zábavné pro-
gramy, pro ozvláštnění výchovy a  vzdělává-
ní. samozřejmě jsme omezili divadla a  akce 
s externisty, kvůli rizikům možné nákazy.

na začátku října nás navštívila paní lektorka 
s  muzikoterapií a  pořadem „Africká pohádka“. 
Dětem se muzikoterapie velice líbila. přenesly 
se pomocí zvuků až do  Afriky, kde poznáva-
ly přírodu, zvířata a  viděly zvláštní, neznámé 
i ručně vyráběné hudební nástroje. Velmi jsme 
si užili pouštění draků a „dýňobraní“, které vyvr-
cholilo kostýmovaným strašidelným dnem.

Děti seznamujeme s  lidovými tradicemi 
a svátky. V listopadu jsme si připomněli svátek 

dušiček a své milované, kteří tu už s námi být 
nemohou. nezapomněli jsme ani na  svatého 
Martina, který letos sice nepřijel na bílém koni, 
ale i tak jsme si celý týden užili. Vydali jsme se 
na lampionový pochod vesnicí, přijela za námi 
paní keramička, s  kterou jsme vyrobili vánoč-
ní svícny a  upekli jsme svatomartinské rohlíč-
ky, které si děti odnesly na ochutnávku domů.

naše mateřská škola se také zapojila 
do  výzvy sociální pracovnice z  Domova pro 
seniory v olomouci „namaluj obrázek pro sta-
rouška a  stařenku“. V  rámci této výzvy vyrá-
bíme přáníčka pro všechny obyvatele toho-
to domova a  malujeme obrázky, abychom 
jim zpříjemnili vánoční čas. Do  této výzvy 
se můžete zapojit i Vy, a  to tak, že namaluje-
te přáníčko s  vánočním motivem či obrázek 
a do konce listopadu jej doručíte do MŠ. My už 
se postaráme o to, aby se dostal, tam kam má.

V  prosinci k  nám zavítá divadlo s  pohád-
kou „Večerníčky nedáme“, dále divadlo kejkle 
s  Mikulášskou nadílkou a  snad k  nám dora-
zí i  Ježíšek. po uzavření základních škol 14.10. 
jsme se potýkali i v MŠ s nižším počtem učite-
lek. proto chceme poděkovat všem rodičům, 
kteří nám neváhali vyjít vstříc s  omezením 
docházky svých dětí. Za mateřskou školu Vám 
přejeme pevné zdraví a krásné Vánoce. 

Bc. Iveta Tomanová

Slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně
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Nový školní 
rok a distanční 
výuka podruhé

Vážení čtenáři, 
dostala jsem prostor, abych napsala několik 
slov o naší Základní a mateřské škole. od září 
navštěvuje základní školu 36 žáků a  mateř-
skou školu 32 dětí. Žáci základní školy využí-
vají služeb školní družiny do naplnění kapaci-
ty 30 žáků. 1. září jsme slavnostně přivítali pět 
nových prvňáčků, tentokrát v  komornějším 
duchu ve školní tělocvičně. 

2. října k nám do školy zavítal člen českého 
svazu včelařů s  programem „Medové snída-
ně“. Užili jsme si povídání o  životě včel, pro-
mítání a  na  závěr jsme si pochutnali na  sla-
ďoučké medové svačince.

od 14. října jsme z důvodu vládních opatře-
ní byli nuceni opět naši školu uzavřít. nastalá 
situace nás nepotěšila, zároveň však ale neza-
skočila. na  distanční výuku jsme byli při-
praveni a  od  prvního dne se žákům dostalo 

kvalitní on-line výuky. podíleli jsme se na zajiš-
tění počítačů a  notebooků i  pro děti, kte-
ré neměly dostatečné vybavení. oslovili jsme 
několik nadací a získali jsme pro žáky tři note-
booky. pro učitelky jsme zakoupili dva note-
booky z  dotace MŠMT. Všichni žáci naší školy 
se denně připojovali k výuce. Máme upřímnou 
radost z  toho, jak on-line výuku dobře zvlád-
li. Děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně 
podíleli na  online vyučování. Víme, že v  rodi-
nách, kde je více dětí, byla situace velmi složi-
tá. V  této chvíli se nám žáci postupně vra-
cí do  lavic. snažíme se maximálně dodržovat 
nařízená vládní opatření a  z  celého srdce si 
přejeme, ať se nám covid-19 vyhýbá i nadále!

nezbývá mi, než popřát i vám všem co nej-
krásnější prožití Vánočních svátků a do nového 
roku hodně zdraví a životního optimismu. 

Marta Dítětová

škola škola

Po přednášce od pana včelaře následovala 
ochutnávka!

Mateřská škola 
učí děti tradicím

Na přednášce si žáci mohli prohlédnout třeba 
i včelí plástve

Týden s názvem „strašidel se nebojíme“ byl 
zakončen strašidelnou party

Děti z keramické hlíny vyráběly vánoční svícny
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přestože letošní jaro bylo obdobím „fotbalové-
ho temna“, na konci léta se na travnaté plochy 
opět vrátil život. kvůli nucenému předčasnému 
konci minulé sezóny se nekonaly žádné změny 
co se týče soutěží, žádná mužstva nesestupova-
la do nižších, ani nepostupovala do vyšších sou-
těží. „A“ mužstvo tak stále setrvává v krajské i.B 
třídě, „B“ mužstvo v okresní iii. třídě dospělých. 

V  kádru „A“ mužstva však v  létě proběh-
lo několik změn, co se hráčů týče. rozloučili 
jsme se s pavlem Dědičem, Tomášem Blechou, 
ondrou skoupým, ondrou papežem a Filipem 
Hledíkem, kteří odešli zkusit své fotbalové štěs-
tí do  jiných týmů ve  vyšších soutěžích. svou 
aktivní hráčskou kariéru ukončil také pavel 
Hloužek, který byl důležitou oporou v koberské 
bráně celých 8 let a nyní působí na pozici tre-
néra přípravek. Tyto odchody však vykompen-
zovali navrátilci Tomáš Florián, Filip svoboda 
a  Jindra Beneš, spolu s  nově příchozím bran-
kářem Vojtou přerovským. Všichni čtyři se uká-
zali jako důležité posily, neboť právě Tomáš 
s Filipem stojí v čele koberské tabulky střelců. 

na začátku sezóny sehrálo „A“ mužstvo před-
kolo krajského poháru proti mužstvu z Újezdu 

u Brna, proti kterému však neuspělo, a tím také 
jeho působení v krajském poháru skončilo. 

Začátek sezóny v  i.B třídě oproti tomu byl 
veselejší. Jistě tomu napomohla také kvalitní 
letní příprava, že již první soutěžní utkání naši 
hráči slavili vítězství proti mužstvu z  Bohdalic 
a celkově z 8 utkání vybojovali 14 bodů. V sou-
časnosti se tak „Áčko“ drží na  druhé příčce 
tabulky, o 5 bodů za vedoucími Lelekovicemi. 
Také „B mužstvo“ odehrálo úspěšnou část 
sezóny, posledních 5 zápasů neztratilo ani bod 
a v současnosti je v tabulce třetí. 

Zápasy koberské přípravky bývají velmi 
divácky atraktivní, neboť je vždy k  vidění vel-
ké množství vstřelených branek, děti předvá-
dí bojovné výkony a podpora ze strany rodičů 
vytváří na hřišti tu pravou soutěžní atmosféru. 

podzimní část sezóny ale byla letos ukon-
čena opět předčasně. Vzhledem k  nepříznivé 
situaci ve světě, druhé vlně pandemie korona-
viru a velkému riziku přenosu nákazy na fotba-
lových utkáních, byla nejdřív fotbalová utkání 
omezena z hlediska účasti diváků, o týden poz-
ději se amatérské fotbalové soutěže přeruši-
ly úplně. předpokládá se, že pokud to situace 
dovolí, budou se tato chybějící utkání dohrá-
vat v jarní části sezóny. 

pevně věříme, že se na  jaře budeme moci 
všichni opět sejít na tom našem krásném hřiš-
ti U lesa a užít si fotbalové víkendy přesně tak, 
jak tomu bylo dřív. 

Restart 
českého fotbalu

Ve středu 30. září vyrazili hasiči do ulic kobeřic 
s  veřejnou sbírkou pro Ligu proti rakovi-
ně. prodejem žlutých kytiček se jim podařilo 
vybrat neuvěřitelných 10  421 kč, které pomo-
hou této organizaci při financování jejích dlou-
hodobých cílů, jimiž jsou prevence nádoro-
vých onemocnění, podpora kvality života 
onkologických pacientů a  podpora onkolo-
gického výzkumu. Děkujeme všem hasičům 
za  ochotu obejít naši krásnou obec a  všem 
těm, co zakoupením žluté kytičky přispěli. 

Listopadové víkendy byly pro koberské 
hasiče ve  znamení brigád a  oprav na  střeše 
hasičky. nejprve museli z prostoru mezi budo-
vami odřezat vzrostlý keř, který za  ty roky 
růstu sahal až na  střechu. po  kouskách vše 
pronesli garáží na vlečku a odvezli do kontej-
neru. Bylo nutné zhodnotit stav střešní krytiny 
a doplnit spadené křidlice.

o týden později sundali starou střešní kryti-
nu onduline, která byla již v  nedobrém stavu. 
Místo ní na  střechu našroubovali vlnitý plech. 

práce trvala celý den a všem zúčastněným pat-
ří velký dík. Bylo vidět, že střecha na  hasičské 
zbrojnici již dosluhuje a bude se muset co nej-
dříve vyměnit. 

hasiči 
odvedli další
kus práce!

„A“ mužstvo 

„Jedině Béčko“ Dobrovolníci z řad koberských hasičů

Všem dárcům patří velké díky!

hasiči
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kultura

Letošní rok nám, co se týká kulturních akcí 
a  zábavy, moc nepřeje, ale i  přesto jsme se 
mohli na  některé z  kulturních akcí společně 
setkat. Začátek roku jsme odstartovali na ple-
se čssD, následoval vydařený masopust 
a  na  konci února uspořádala kulturní komise 
posezení se seniory. naposledy jsme se moh-
li společně setkat na  Tradičních krojovaných 

ohlédnutí 
za kulturou

hodech, o  týden později jsme přivítali kine-
matograf bratří čadíků a začátkem října jsme 
společně ukončili táborákovou sezonu v areá-
lu fotbalového hřiště.

Abychom o  těchto akcích jen nepsa-
li, pojďme se společně podívat a  užít si ales-
poň takto zábavu doma u  svých počítačů. 
Zavzpomínat na  „staré dobré časy“ můžete 
nyní na  našich webových stránkách obce 
www.kobericeubrna.cz, kde jsme pro vás při-
pravili takové malé ohlédnutí za  kulturními 
akcemi. V rubrice kULTUrA A sporT nalezne-
te videa a fotografie z různých akcí. V rubrice 
koBerskÉ roZHLeDY pak vydání všech výtis-
ků koberských rozhledů od roku 1990 a také 
speciální vydání koberských rozhledů ku pří-
ležitosti sjezdu rodáků, a to již od roku 1970!

popřejeme vám skvělou podívanou a dou-
fejme, že brzy společně na  viděnou na  něk-
teré z  kulturních akcí, o  kterých, až to bude 
možné, vás budeme velice rádi informovat. 


