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Vážení spoluobčané, 
máme tu pomalu jaro. S  ohledem na  roky 

předchozí byl ten uplynulý rok srážkově 
nadprůměrný a  nejinak tomu bylo i  v  zimě. 
bohužel ne v  podobě sněhu, ale spíše dešťů. 
Snad se to pozitivně projeví na  letošní úro-
dě. Věřím, že teplejší počasí a více slunce zlep-
ší naše nálady a  také sníží šíření pandemie 
CoVIdu-19, která nás tu trápí už více než rok. 
To vše, v souběhu s vyšší proočkovaností, snad 
pomůže k normálnějšímu létu, ale hlavně pak 
normálnímu fungování škol, protože tento 
stav se myslím nelíbí nikomu a  negativně se 
podepíše na vzdělání dětí.

doba je složitější, ale rozhodně se nedá 
mluvit o tom, že by se nic nedělo, teda mimo 
zakázaných činností a  akcí. Před koncem 
roku jsme podali žádost, včetně podpisů 50% 
půdy, o zahájení pozemkových úprav. V letoš-
ním roce budou tyto úpravy zahájeny. Je to 
běh na  více let, ale jsem přesvědčen, že je to 
záležitost potřebná a  prospěje naší obci. Chci 
touto cestou všem poděkovat za  součinnost 
při sběru podpisů. uspěli jsme také s  žádos-
tí na  dotaci na  nové chodníky v  benešce 
a  kedletech a  chceme tedy letos první eta-
pou tuto stavbu zahájit. Vypracovávají se také 
pasporty zeleně, veřejného osvětlení, míst-
ních komunikací, které jsou podkladem pro 
různé dotační výzvy. I  na  většinu z  nich čer-
páme finanční prostředky. netrpělivě čekáme 
na výsledky žádosti, která se týkala rekonstruk-
ce sokolovny. Snad už to konečně vyjde!

Co vzbudilo drobné emoce, bylo zdražení 
poplatku za  svoz odpadů. Zatímco obec 
doplácela za odpady v roce 2019 více jak 33 tis. 
kč, v roce 2020 to bylo takřka 171 tis. kč. bylo 
to způsobeno zvýšením objemu vyprodu-
kovaného odpadu, ale také snížením výkup-
ních cen za  vytříděné suroviny. o  plasty pře-
stal být zájem a nejinak tomu bylo i s papírem. 
Je zřejmé, že významnou roli v tom hraje opět 

pandemie CoVId. Lidé jsou více doma, tudíž 
produkují více odpadu a  největším zpracova-
telem plastů byla čína, která přestala vykupo-
vat. Pro letošní rok se má navíc zdražit uklá-
dání směsného odpadu na  skládku. Proto 
jsme byli nuceni zvýšit cenu za  svoz odpa-
dů, aby se alespoň trochu snížil doplatek 
obce. Předpoklad je, že vybereme více o  cca 
60 tis. kč. Tudíž by doplatek zůstal něco přes 
110 tis. kč. obec tedy na  odpadech nebohat-
ne a  nesplácí z  toho úvěry, jak si také někdo 
může myslet, jen prostě nechceme doplácet 
peníze na  úkor jiných, zejména rozvojových 
plánů obce. nicméně, tato situace je alarmují-
cí do budoucna a netrápí jen naši obec. V rám-
ci dobrovolného svazku obcí intenzivně jed-
náme se společností reSPono a.s. a  snažíme 
se vytvořit jednotný motivační systém pro 

slovo starosty
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aktuálně

naše občany. dosud tato svozová společnost 
neměla své vozy vybavené váhami, tudíž pře-
počet fungoval na  solidární bázi mezi obce-
mi na občana. V praxi jsme mohli my doplácet 
na  odpad z  jiné obce, nebo tomu mohlo být 
také naopak. To se má ke  konci tohoto roku 
změnit a  reSPono bude umět zvážit každou 
obec zvlášť. Chceme jít ale dál. Proč má platit 
třeba čtyřčlenná rodina, která má u domu jed-
nu popelnici,  stejně jako jiná čtyřčlenná rodi-
na, která má popelnice dvě? Popelnice budou 
mít čipy a  bude se vědět, kdo kolik odpa-
du vyprodukuje, podle toho se bude platit. 
některé okolní obce už podobné systémy mají, 
u  nich chceme hledat inspiraci, ale chceme 
udělat originál ušitý na míru potřebám našich 
obcí. Aby to nebylo „každá ves, jiný pes“. A to, 
že spolupráce obcí funguje, ukazuje i  projekt 
nové svazové školy ve Slavkově u brna.

Závěrem možná prosba. Facebooková sku-
pina „Co se děje v kobeřicích u brna“ není ofi-
ciální stránkou obce. Pokud Vás bude něco 
zajímat o chodu obce, přihlaste se na pravidel-
né zasílání aktuálních informací na  webových 
stránkách obce, nebo se obracejte na  obecní 
úřad, ať už telefonicky či e-mailem. Popřípadě 
kontaktujte starostu či místostarostu.

Přeji Vám krásné Velikonoce, sice nemůžeme 
zajít vyšlehat známé a kamarádky, ale ve větši-
ně domácností se nějaká ta žena najde.

Těším se na  viděnou s  Vámi a  přeji krásné, 
pozitivní jaro! 

Roman Hanák, starosta

Počet obyvatel kobeřic k 31. 12. 2020 706

Počet narozených dětí 6

Počet zemřelých 9

Počet přistěhovaných občanů 15

Počet odstěhovaných občanů 7

statistika obyvatelstva 
Kobeřic za rok 2020 

Platba místních 
poplatků

obecní úřad v kobeřicích u brna oznamuje 
splatnost místních poplatků:

svoz komunálního odpadu
600 Kč / trvale žijící osoba 
600 Kč /  cizinec s trvalým nebo přechod-

ným bydlištěm
600 Kč / objekt

Poplatek za psa
100 Kč / jeden pes
150 Kč / druhý a každý další pes

Termín splatnosti uvedených poplatků 
je do 31. března 2021. uvedené poplat-
ky je možné zaplatit v hotovosti v úřed-
ních hodinách na obecním úřadě nebo 
bezhotovostním převodem na číslo účtu 
2026563329/0800. Jako variabilní symbol 
uvádějte číslo domu. do poznámky pro pří-
jemce nezapomeňte uvést počet známek. 

Poděkování

děkujeme všem, kteří se přišli naposledy 
rozloučit dne 6. ledna 2021 s paní Irenou 
danielovou. Za účast a květinové dary děku-
jí manžel, synové a celá rodina. 



rozpočet obce na rok 2021 

výdaje Návrh rozpočtu 2021

deratizace kanalizace 20 000 kč
ostatní záležitosti pozemních kanalizací – „Chodník u silnice III/4199“ 2 000 000 kč
Výdaje na dopravní územní obslužnost 36 100 kč

odvádění a čištění odpadních vod – technická pomoc kanalizace a čoV, rozbory 
vody – potok + čoV, úroky 612 000 kč

Základní školy – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 945 000 kč
knihovna 5 000 kč
kronika 6 000 kč
rozhlas 5 000 kč
Záležitosti kultury (materiál, služby, neinvestiční transfery církvím) 40 000 kč
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce – kupní smlouva Sokolovna 25 000 kč
ostatní sportovní činnost – neinvestiční transfery spolkům 90 000 kč
bytové hospodářství (úroky, pojištění bytů) 14 000 kč
Veřejné osvětlení 130 000 kč
Pohřebnictví 8 000 kč

komunální služby (osobní výdaje, materiál, plyn, elektřina, neinvestiční transfery, úro-
ky, sociální a zdravotní pojištění, pohonné hmoty, služby, opravy, budovy, pozemky) 7 756 500 kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 80 000 kč
Sběr a svoz komunálních odpadů 600 000 kč
rezerva na krizová opatření 20 000 kč
Požární ochrana (osobní výdaje, materiál, příspěvky, služby) 96 000 kč
Zastupitelstva obcí (osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění, služby 
telekomunikací) 1 278 000 kč

činnost místní správy (osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění, služby teleko-
munikací, materiál, úroky, opravy, platby daní, služby, pojízdné regály) 1 709 000 kč

obecné příjmy a výdaje z finančních operací 28 000 kč

ostatní finanční operace – platby daní a poplatků 47 000 kč
ostatní činnost j. n. – vratka účelové dotace – volby do zastupitelstva ÚSC_uZ98193 21 400 kč
ostatní činnost j. n. – vratka jistiny TI byty + rd_Újezd II. 480 000 kč
Financování – uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 1 758 000 kč
CelKem 17 810 000 Kč   

příjmy Návrh rozpočtu 2021

daňové příjmy (daně, místní poplatky) 11 553 000 kč
odvádění a čištění odpadních vod 1 000 000 kč
Základní školy – příjmy z pronájmu budovy 2 100 kč
bytové hospodářství – příjmy z pronájmu 36 300 kč
Pohřebnictví – smlouvy o nájmu hrobových míst 122 000 kč
komunální služby – pronájem, nekapitálové příspěvky, služby 326 300 kč
Požární ochrana – nekapitálové příspěvky 20 000 kč
Příjmy z úroků, příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000 kč
Přijaté transfery (všeobecná pokladní správa; souhrnný finanční vztah; státní rozpočet) 168 300 kč
FInAnCoVÁní – zapojení prostředků z minulých let 4 577 000 kč 

CelKem 17 810 000 Kč 
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Je tomu už více než 30 let, kdy tato slova uvá-
děla úplně první vydání koberských rozhledů. 
To tenkrát stálo 2,50 kčs, vydávalo ho míst-
ní občanské fórum a  přispívalo do  něj svý-
mi postřehy množství koberských občanů. 
Prodalo se celkem 100 výtisků prvního čís-
la a v témže roce vyšly koberské rozhledy ješ-
tě dvakrát. V  následujícím roce převzal zpra-
vodaj do  péče místní obecní úřad. Mezi lety 
1991 a  1994 následovala dvouletá pauza, 
ve které nevzniklo ani jedno číslo, poté se však 

koberské rozhledy mezi občany vrátily v plné 
síle. další pauza následovala až v letech 2013–
2014. Mezitím byl pravidelně vydáván zpra-
vodaj plný článků na  témata aktuálního dění 
v  obci, zajímavostí z  historie, včetně člán-
ků zábavných. Všechna vydání koberských 
rozhledů jsou nyní vložena na webové stránky 
obce, kde si je může prohlédnout každý, kdo 
má chuť zavzpomínat anebo se dozvědět něco 
nového o  místu, kde žije. naleznete je zde: 
www.kobericeubrna.cz/koberske-rozhledy. 

Pevně věříme, že koberské rozhledy vám 
budou přínosem i  nadále a  jsme otevřeni 
všem, kteří by chtěli do dalších čísel jakýmkoli 
způsobem přispět. 
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31 let 
Koberských 
Rozhledů

výročí

VÁžení PřÁTeLé, doSTÁVÁTe do rukou PrVní číS-
Lo čASoPISu, kTerý bude JenoM VÁš – koberSký. 
ZrodIL Se Z nAdšení JednoTLIVCů občAnSkého 
FórA A MěL by SLoužIT VÁM VšeM. JAko ZdroJ 
InForMACí, ZkušenoSTí, noVýCh PoZnÁní, krITI-
ky do VLASTníCh řAd I MIMo ně – SAMoZřeJMě 
by To neMěLo býT beZ LegrACe… ChCeMe, JAk 
nÁM To byLo dÁno do Vínku, ProhLuboVAT 
VZÁJeMné PoZnÁní občAnů A LÁSku k MíSTu, 
Ve kTeréM žIJeMe, AbyChoM byLI hodnI dÁVné 
A SLAVné hISTorIe kobeřIC. 
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3  Za zvíře odpovídá 
majitel

4 Co je nového u hasičů

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
6 Konec školního roku
8  „Jedině Béčko“ znovu 

mistry soutěže

ze zimy jsme hned skočili do parného 
léta a  dětem konečně nastaly dlou-
ho očekávané prázdniny.  Co se v obci 
za  poslední dobu událo? Opět toho 
bylo hodně a  některá témata hýba-
la obcí. 

Po  šesti letech zde byla mož-
nost vypsat konkurz na  ředitele 
školy. Ještě předtím, než jsem kon-
kurz vypsal, jsem se sešel se stá-
vající paní ředitelkou, svůj záměr 
jí oznámil a  probrali jsme aktuál-
ní problémy a  důvody k  tomu-
to kroku. Do  konkurzu se přihlási-
li 4 kandidáti, avšak tento počet se 
bohužel následně trochu zreduko-
val a zůstal výběr ze dvou. 

Vážení 
spoluobčané, 

 pokračování na straně 2.
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První týden po  návratu z  vánočních prázd-
nin se ještě nesl ve  slavnostnějším duchu, 
čekal nás totiž „tříkrálový týden“. Již tradič-
ně si děti přinesly hračku od Ježíška, která se 
jim nejvíce líbila a  s  nadšením ji představily 
svým kamarádům. Také jsme s dětmi vyráběli 
koruny jako měli Tři králové, zopakovali jsme 
si pověst, která se k nim váže a naši nejmen-
ší se pak celý týden bavili při procházkách 
po kobeřicích hledáním nápisu k + M + b. 

Letošní zima nám přála, a  tak jsme moh-
li uspořádat v  polovině ledna bobování, 
menší děti zůstaly v  areálu školky, ty star-
ší se zkušeně vydaly s  učitelkami na  kopec 

začátek 
roku 
v mateřské škole

škola

Napadl sníh, a tak si děti užily bobování

Pro lesní zvířátka děti připravily bohatou 
hostinu.
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škola

Mateřská škola letos 
nabídne dostatek 
volných míst

Jak se učíme 
v době covidové

Informujeme rodiče s  předstihem, že 
v květnu mohou přihlásit své děti k zápisu 
do mateřské školy. bližší informace budou 
zveřejněny 3. dubna 2021 na  webu ško-
ly. děti budou do  Mš nastupovat od  září 
2021. Letos budeme mít dostatek volných 
míst, protože odchází více dětí do  prv-
ní třídy. Pokud nenaplníme kapacitu, 
můžeme přijímat i  děti přespolní. Minulý 
rok probíhal zápis do  Mš bez přítomnos-
ti dětí a rodičů. uvidíme podle situace, jak 
bude probíhat letos. 

Po otevření škol se od 16. listopadu 2020 vrá-
tila do  školy první, druhá a  třetí třída. žáci 
čtvrtého a pátého ročníku zůstali na distanč-
ní výuce. S  velikou radostí jsme přivítali, že 
od  prosince mohly do  školy chodit všech-
ny ročníky. Za dodržování všech bezpečnost-
ních pravidel jsme tak začali s velkou vervou 
dohánět, co jsme nemohli procvičit při výu-
ce online. naše radost však netrvala dlou-
ho a  po  vánočních svátcích se situace opět 
zhoršila a  čtvrtá a  pátá třída opět zůstala 
na distanční výuce, což trvá dodnes. Paní uči-
telka Procházková pracuje intenzivně se žáky 
online a  individuálně se věnuje těm žákům, 
kteří potřebují s  učivem pomoci, na  konzul-
tačních hodinách. S výukou a konzultacemi jí 
pomáhá paní asistentka. 

Protože vstup třetím osobám do školy není 
povolen a  nemůžeme se scházet s  rodiči, 
všechny informace pro rodiče řešíme formou 
e-mailu a  setkáváním na  Skype nebo v  MS 
Teams. Tak jsme řešili i  třídní schůzky. Tímto 
chci rodičům poděkovat za vstřícnost, s jakou 
k tomu přistupují a vychází nám vstříc. 

Vám všem bych chtěla popřát, ať se co nej-
dříve můžeme vrátit k  těm nejobyčejnějším 
starostem, které nás potkávají a ať nemusíme 
řešit neobvyklé situace. 

Mgr. Blanka Vodáková

za  vesnici. Sněhovou nadílku jsme také 
využili ke  stavbě sněhuláků, sněhových 
domů a  dalších skvělých věcí. Ani letos 
jsme nezapomněli na naše zvířecí kamará-
dy. Ptáčkům pravidelně sypeme do  krmí-
tek na  dvorku školky. V  tomto případě 
jsme se však vydali, jak se říká do terénu. 
děti i paní učitelky přinesly ze svých zásob 
jablíčka, mrkvičky, nejrůznější semín-
ka i  seno a  vydali jsme se k  zásypu, kde 
obě třídy připravily zvířátkům bohatou 
hostinu. 

V  únoru jsme se těšili na  „Masopustní 
veselici“, bohužel nám ji narušilo zavření 
mateřské školy z důvodu karantény. Proto 
se alespoň v  tomto duchu nesla příprava 
distanční výuky, všechny děti měly k  dis-
pozici nejrůznější pracovní listy a  námě-
ty na aktivity s touto tématikou. dále jsme 
v  březnu připravili pro děti královský bál 
plný princezen, rytířů, králů a královen. 

Mgr. Jana Pilátová



Tento rok nepřál nikomu, tudíž i my jsme měli 
méně činnosti než v jiné roky. každoročně však 
máme povinnosti související s úpravami a údrž-
bou hasičské zbrojnice, skladů a  hasičského 
hřiště. Jakmile nám to koronavirová situace 
dovolila, tak jsme provedli úklid hasičské zbroj-
nice, vymetli jsme pavouky, poumývali okna 
a vyleštili poháry. Chlapi k tomu přebrali a vyho-
dili nepotřebné věci ze skladu, prostě komplet-
ní jarní úklid, tak jako v běžné domácnosti. 

ke  konci května se nám podařilo provést 
v  obci sběr železného šrotu a  elektroodpadu, 
za což patří dík občanům, kteří nám tyto suro-
viny nachystali před své domy, a  my jsme si 
za ně tak mohli vydělat nějaké peníze. namísto 
Sjezdu rodáků a  našich oslav ke  140. letům 
výročí založení sboru, které musely být pře-
loženy na rok 2021, jsme uspořádali velkou bri-
gádu na  našich skladech na  hasičském hřišti, 
kde jsme obnovili nátěry dřevěných konstruk-
cí, svařili nová vrata do skladu a provedli úklid 
vnitřních prostor. na  jiné brigádě se potom 
zabezpečil vstup k sušáku hadic a svařená vra-
ta získala nový kabát.

Co se týče dětí a činnosti s nimi, tak ta bohužel 
nemohla být nijak valná. Soutěže se téměř 
nerozběhly, pouze zlomek jich proběhl v letních 
měsících a na začátku podzimu. Vedoucí ale i tak 
uspořádali rozloučení s  touto sezonou, aby se 
děti mohly pobavit a  užít si samy sebe. I  když 
činnost s  dětmi nemohla být taková, na  jakou 
jsme zvyklí, tak i přesto je nutné hřiště průběž-
ně udržovat, obzvláště v letošním deštivém roce 
tak, aby nezarostlo a  mohly zde pobíhat i  jiné 
děti a také děti z mateřské školy. 

naši mladí hasiči se pravidelně zapoju-
jí do  sbírky organizace Liga proti rakovině 
a prodávají žluté kytičky občanům. Jinak tomu 
nebylo ani letos a odevzdali hezkých pár tisíc, 
za tuto záslužnou činnost jim patří dík.

Také naše letošní spolupráce na  obecních 
akcích pokulhávala, na  jaře a  na  podzim bylo 
vše zrušeno. Přiložili jsme ruku k  dílu alespoň 
při konání letního kina od kinematografu brat-
ří čadíků, kde jsme zajistili občerstvení pro 
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Činnost 
sdh
Kobeřice u brna 
za rok 2020
o ToM, JAký byL Pro MíSTní dobroVoLné 
hASIče rok 2020, Píše ZA CeLý Sbor LenkA 
hAnAčíkoVÁ. PrÁVě TA byLA ZAčÁTkeM 
ÚnorA LoňSkého roku ZVoLenA STAroST-
kou nAšeho koberSkého hASIčSkého 
Sboru. FunkCe To Může býT Pro někoho 
MožnÁ nenÁPAdnÁ, Pro nI VšAk ZAVAZuJí-
Cí Se SPouSTou ÚkoLů.

Občerstvení při promítání letního kina

Sběr železného šrotu

hasiči



příchozí a  spolu s  dobrovolníky jsme postavili 
velký party stan tak, aby bylo možné kino nav-
štívit za každého počasí. obecní akcí jsou i hody 
a  k  nim patřilo námi zajišťované občerstvení, 
ale to jsme bohužel nemohli zajistit z  důvodu 
náročnosti této akce. naši aktivní členové nám 
stárnou, není to jen o práci o hodech, ale i před 

nimi a  po  nich, defacto celý týden v  zápřahu, 
a  to je prostě moc. Mladší členové navíc mají 
malé přírůstky v rodinách, a tak jsme si dali pau-
zu. Věříme, že se k  tomuto ještě vrátíme a  vy 
k nám do našeho občerstvení rádi zavítáte.

na začátku podzimu nás čekalo nepříjemné 
zjištění, že nám zateklo do  hasičské zbrojnice 
ze strany, která je minimálně přístupná a kde je 
mezi sousedy jakýsi prázdný trojúhelník, o kte-
rém jsme téměř nevěděli. rostly zde náletové 
keře a vše bylo od mechu. Provedli jsme úklid 
tohoto prostoru, opravili jsme přiléhající kry-
tinu, na které se podepsal zub času, a vyčistili 
jsme odtokový kanál. Jiné sanující práce v tom-
to prostoru se provedou až v jarních měsících, 
až bude příznivější počasí.

Ještě pár slov ke  koronavirové situaci. 
nabídli jsme pomoc obci v případě, že by byla 
potřeba, tohoto však nebylo využito. naše 
členky našily a ještě stále šijí kolem 2 tisíc rou-
šek, které byly využity ve  zdravotnickém zaří-
zení Chronicare v brně-řečkovicích zajišťujícím 
následnou intezivní péči a v dětské nemocnici 
v brně. díky jim.

Co říci závěrem, snad jen nám všem popřát 
vše nejlepší v novém roce, hodně sil, zdraví a ať 
se můžeme potkávat častěji než v  tom roce 
letošním. 

Lenka Hanačíková,  
starostka SDH Kobeřice u Brna
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distribuce respirátorů 
členům sdh

Je leden, potažmo únor a  dostalo se i  na  dobrovolné 
hasiče spadající do  nižší kategorie, do  které patří i  náš 
sbor. obdrželi jsme respirátory pro naši zásahovou jed-
notku a  naše dospělé členy. už to vypadalo, že nebu-
dou ani potřeba a ejhle, vlastně přišly jako na zavolanou. 
Covidová situace si je žádá. dále jsme do balíčku sehnali 
také jednorázové rukavice a dezinfekci, kterou jsme roz-
lili do  menších lahviček s  aplikátorem a „covidový balí-
ček“ byl na světě. Jsme rádi, že jsme alespoň našim čle-
nům mohli takto pomoci. 

V létě proběhlo cvičení okrsku 

Dobrovolníci, kteří se podíleli 
na distribuci respirátorů
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„Tož dědečku, jako bylo tenkrát za vašeho mlá-
dí. Mluvilo se tenkrát jinak než dnes? A kde jste 
si hrávali?“ žadonily děti na pamětníkovi, o kte-
rém věděly, že rád vzpomíná. A  nemýlily se. 
dědeček se jenom pousmál, potáhl dlouhou 
fajfku, vyfoukl kouř, odplivl si a začal. 

Tá naša řeč je taková jakási divná. Ani sme se 
ju nemuseli učit, dostali sme ju tak jaksi sami vod 
sebe. Prostě tak mluvili naší a  fšecí vokolo. Tak 
sme tak začali mluvit taky. Enom ve škole se jim 
to nelíbilo. A  tak už neplatilo, že naší maminka 
povidali, ale „naše maminka povídala“ a  třebas 
gdyž sme se pochlubili, že se nám řóchala svi-
ňa, tož taky nebyli nadšení a vopravovali nás, že 
„byl u  nás kanec a  prasnice s  ním zabřezla“. Tož 
temu sme nerozuměli vůbec. Po našem se sviňa 
řóchala, koza prčila a  kráva byla u  béka. Vůbec 
to tenkrát bylo inačí. Silnica, pokáď se té cestě tak 
dalo říkat, byla plná kobylinců a kravěnců a sem 
tam nejaké ten hnůj, pokropené lužovicó z  léty, 
gdyž bylo potřeba vyvézt hnojisko a  senkrovňu. 
Pokáď teda negdo nejakó vůbec mňél. Na  dvo-
ře bylo hnojisko hneď vedlevá chlíva. Hnůj se 
vozíl přes tratulár hneď vedlevá záchoda, co stál 
nad hnojiskem. Ten záchod býl dřevěné a  plné 
much. Gdyž býl hnůj vyvezené, tož to tam pěkně 
vodspodu fókalo. Žádné toaletní papír, ale novi-
ny všeckého druhu k přečtení ani k upotřebování. 

No, vůbec ty nekerý domy ešče snaď pamatova-
ly středověk. V  mělkéch základech byly položený 

kameně volně na  sebe, vo cementu se jim ani 
nesnilo. Na  nich byly zdi z  kotovic zamazaný 
z vobóch stran mazanicó (plevama z hlinó) a nad 
nima byla kalenica z došek. No pravda, nekeří už 
mněli dum ani z pálenéch cihel a střechu s křidli-
cama bobrovkama. Zato ty zdi byly pěkně vybí-
lený vápnem a naspodu byla modrá nebo zelená 
podrovnávka, podle teho, jakó gdo mňél zrovna 
hlinku. Ale tak pěkný to bévalo enom před velké-
ma svátkama, jako só Velikonoce, Boží tělo nebo 
před hodama. To se všady zametalo, ani vokna 
se čistily. V téch věčinó byly firhaňky a negdo tam 
mňél ani jakýsi podušky. Chodniky moc nebyly, 
enom vyšlapaný cestičky v  trávě mezi barákama 
a škarpó. Negdo teda ten tratulár mňél, ale to byly 
enom poskládaný pískovcový plocháče. Betóny 
byly až hodně pozdě. 

Před barákama zahrádky věčinó nebéva-
ly, protože každé mňél za  mlatem velkó zahra-
du. Ale bévalo tam hodně ovocnéch stromů, 
né jako dneska, gde buďvá néni nic než tráva 
nebo nejaký keře a pichlavý stromky. Taky neby-
la kanalizaca, tož za dýšťa byly škarpy plný vody 
a  gdyž to nepobraly, tož se to póščalo vrata-
ma skrzevá dvůr. Tam lítaly slípky nebo králí-
cí a  vobčas člověk musél dát pozór, aby nešlápl 
do slepičinca nebo nespadl do jamy, kterou tam 
vyhrabalo na dvůr vypuščený prase. 

No, my děcka sme musely pomáhat doma ani 
na polu. Ale taky sme si mohly negdy hrát. Hónily 

o našé řeči
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sme po  dědině klackem vobróčku a  gdo mňél 
doma kolo, tož taky ráfek vod kola. Kol moc neby-
lo a  gdyž tak enom panský ze štangló. Ten, gdo 
na  takovém kole jezdíl, tož se musél zkrótit jak 
paragraf pod tó štanglu, aby mohl šlapat. Na sic 
nedosahl, tak šlapál jakoby na  tem kole visél 
z boku. Jináč sme si hráli trochu jináč než dneska: 
na skovku, hlavičky nebo kuličky, taky na indijány 
nebo na hoňku. Velké balón sme tenkrát nemně-
li a  tak se kopalo třebas do  hadráku. Téch míst, 
gde sme si mohli hrát bylo víc: ve  stodoli ve  slá-
mě, na patrech nebo taky v rórách ve škarpě. Gdo 
na to mňél, tož dostál chleba ze sádlem a gdo né, 
tož enom chleba. Botky mňél málokdo, věčinó se 

chodilo bosky a šaty se dědily po starším sórozen-
covi. Kópali sme se enom jednó tédně. To se vohří-
la voda v hrncu na šporhéltě a ve velkém lavóru 
sme se celí umyli. Šplíchalo to všade, ale to neva-
dilo. Byť to vsáklo do  šlapané zemi v  kuchyni 
nebo se to utřelo na dřevěné podlaze. 

V  nedělu sme chodili do  kostela. Děcka byly 
vpředu a tí starší stáli vedle lavic, gde seděli sta-
ří lidí. Mša byla latinská, tož farářovi sme věči-
nó viděli enom záda, protože býl votočené smě-
rem k  voltářu. Enom gdyž vylezl na  kazatelnu, 
tož sme museli dávat pozór, protože na  nás 
viďél z vrchu a gdyž nekeho napomenúl, tož sme 
doma dostali nařezaný. Doma se vykalo a negdo 
taky onikal, jako „naší maminka nebo naší tati-
nek“. Vodmlóvat ani lhat se nevyplácelo, protože 
na  dlóhó diskus s  rodičama nebyla řeč. Ve  školi 
jakbysmet. Prostě se trestalo jak bévalo zvykem 
vodjakživa. Klečelo na  hrachu nebo na  polinku 

a  museli sme se vodprosit. Ja, gdyž na  to vzpo-
menu, tož mně ešče teď pálí zadek. Jednó sem 
dostál ani hrotkem po  hlavě, když sem nechcél 
házet kravám hnůj. Ale jináč nás rodiče mně-
li rádi. Teda peněz moc nebylo, botky enom 
na  nedělu a  maso taky enom jednó v  tédňu. 
Pod stromkem bylo enom to, co sme potřebova-
li a na stromku enom napečený cukroví. Ale těšili 
sme se možná ešče víc než dnešní děcka, protože 
to býl vopravdické svátek. Dneska ho majó furt. 

No ja, už to néni, co to bévalo. Ale to říkajó vše-
cí staří, ani naší stařeček to říkali, gdyž si zahnu-
tém nožem vykrajovali střídu z  chleba a  zapijsli 
to mlíkem. Ani na ty zuby nebylo a přecevá sme 
žili. Tož tak. 

dědeček se podíval do  dálky na  zapadající 
slunce a oči mu poněkud zjihly. rychle je otřel, 
ruce utřel do zástěry, ztěžka se zvedl a pomalu 
se šoural domů. Jako když odchází kus historie, 
která se nevrátí. 

Jiří Slabotinský
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určitě na  procházkách naší koberskou příro-
dou, v  lesích a  u  rybníků! okolí kobeřic nám 
rozhodně má co nabídnout. A až nám to vládní 
opatření dovolí, tak jistě setkáme také na kul-
turních akcích. Zatím je těžké cokoliv plá-
novat, protože nevíme, jak se situace bude 
do  budoucna vyvíjet, přesto však již známe 
termíny alespoň některých z plánovaných kul-
turních akcí. 

  Současně se začátkem léta, tedy od 
18. do 21. června 2021 u nás přivítáme 
Kinematograf bratří čadíků se svým let-
ním kinem! nabídka promítaných filmů bude 
upřesněna později, určitě si však každý na-
jde to své. 

  Známý je také termín tradičních krojova-
ných hodů, které se, pokud to situace dovo-
lí, uskuteční opět při posledním srpnovém 
víkendu, a to 28.–29. srpna 2021. 

  na letošní rok byl také oficiálně přesunut ter-
mín vI. sjezdu rodáků, který se v loňském 
roce uskutečnit nemohl. Spolu se sjezdem 
rodáků by měly proběhnout také oslavy 
140 let výročí založení koberského hasič-
ského sboru. Zda a jakým způsobem budou 
tyto akce probíhat prozatím není známo. 

Kde se uvidíme?

v sobotu 27. března proběhl 
v okolí Kobeřic velký jarní úklid. 
všem dobrovolníkům, kterým není 
lhostejné prostředí, ve kterém žijeme, 
patří velké díky! 

Ukliďme 
Kobeřice


