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Vážení
spoluobčané,
konečně jsme se dočkali jara a já
vás chci opět krátce informovat o aktuálním dění v obci. Je
toho jako vždycky hodně, začnu
od nejdůležitějšího – od financování. Na zasedání zastupitelstva jsme schválili účetní závěrku Kobeřic za rok 2015 a také
rozpočet na rok 2016.
pokračování na straně 2.
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slovo starosty
pokračování z titulní strany

Budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši přes 13 milionů Kč. Zdá se
to být číslo vysoké, ale více jak polovina je
určena na každodenní provoz obce (škola, elektřina, plyn, komunální služby atd.).
Schválili jsme také příspěvky pro Sokol
a hasiče, tedy pro místní organizace, které aktivně pracují s mládeží a mají výborné
výsledky. Projednali jsme a schválili novou
pojistnou smlouvu pro obec, v níž jsme
navýšili pojištění budov z 24 na 30 milionů Kč, odpovědnost z 20 na 30 milionů Kč,
pojistili se proti ekologickým škodám a salmonele, nově je pojištěn také objekt ČOV.
S tímto navýšením rozsahu se smlouvu
podařilo uzavřít o dost levněji než v loňském roce.

Na letošní rok je naplánována skutečně
rozsáhlá investiční akce, kterou je oprava
komunikace a dobudování zbytku dešťové
kanalizace v ulici Vrchní. Komise vyhodnotila podané nabídky a zastupitelstvo bude
co nejdříve schvalovat výběr zhotovitele.
Stavební práce by měly probíhat od dubna do července. V nejbližších dnech se také
dozvíme, zda jsme na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy uspěli při získání dotace na rozšíření základní a mateřské
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Sladěný kulturně-organizační tým: Lenka
Javůrková, Eva Březinová, Jirka „Bobr“ Hromek,
Hana Křížová, Eva Rychtecká

školy, což by znamenalo nejen lepší prostředí pro děti, ale především vyšší kapacitu obou stupňů naší školy. Pokračujeme
také v opravě dětského hřiště u kostela, kde
zbývá dokončit oplocení. Zastupitelstvo
se bude zabývat projektem na komplexní
obnovu a úpravu zeleně v obci. Začátkem
září opět přijede letní kino.
Osobně mi dělá velikou radost kulturní
komise, která neustále vymýšlí nové akce,
jednu lepší než druhou. Na práci komise
slyším od občanů samé pochvaly a věřím,
že to kulturní komisi nabíjí energií pro další skvělou práci. V poslední době se konalo posezení s důchodci, zkusili jsme také
1. starostův zabíjačkový kotlík a v neposlední řadě velmi povedený Velikonoční
jarmark. A když jsme u těch Velikonoc,
dovolte mi, abych Vám všem popřál bohatou pomlázku, odpočinek a hodně elánu
do jarních měsíců.
Roman Hanák, starosta
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svátky jara

Velikonoce
plné radosti
Na Velikonoce se udržují rozličné a občas
i poněkud podivuhodné zvyky. Ano, beránek,
zajíček, kuřátka, barevná vajíčka a jiná mláďata frčí celosvětově, ale třeba ťukání vajíčky o sebe mají jen v Chorvatsku. Vyhrává
ten, komu zůstane skořápka celá. Nebo přehazování střechy domu vajíčkem, aby dům
nezasáhl blesk, provozují v Německu. Někdo
z rodiny ovšem musí na druhé straně domu
vajíčko chytit a nerozbít. V Rakousku nebo
ve Spojených státech zase velikonoční zajíček
po zahradě a domě poschovává čokoládová
vajíčka a koledníci si je musí najít. Irští mlsouni musí zatančit, kdykoliv si chtějí ukrojit kus
velikonočního koláče. V Řecku s vajíčky hrají vybíjenou, zatímco v Polsku si je většinou
nechávají posvětit.
Velikonoce jsou nejradostnější svátky, plné
naděje a příslibů přicházejího jara. Zeptali jsme
si na ně těch nejpovolanějších – paní farářky
Huškové a pana faráře Červenky.
„Velikonoce jsou nádherné svátky! Jako
křesťané o Velikonocích prožíváme největší Tajemství naší víry. Scházíme se na obřady a velikonoční bohoslužby. Musím zároveň
přiznat, že je to pro mě jako pro duchovního,
poměrně náročné odbobí. A nejen proto, že se
na zmíněné obřady kněz musí poctivě připravovat. Ovšem radost z prožívaných Tajemství
ve mě naštěstí vždy zvítězí, navíc své poslání
chápu i jako službu bližním a to mě naplňuje.”
P. Vít M. Červenka O.Praem.
římskokatolický farář
www.kobericeubrna.cz

Bohoslužby
o Velikonocích
farní kostel sv. Jiljí
v Kobeřicích u Brna
27. března 2016
Boží hod velikonoční – 10:30 hod.
28. března 2016
Pondělí velikonoční – 10:30 hod.
Husův sbor v Kobeřicích
27. března 2016
Boží hod velikooční – 10:00 hod.
O Velikonocích zakouším pokaždé znovu a pokaždé jinak, v koncentrované podobě, komu jsem uvěřila. Kdo se dopřeje ten
luxus a účastní se liturgického slavení svatého týdne ve společenství církve, nechá se uvést
do tajemství událostí minulých a přítomných
zároveň, otevře se mu prostor k objevování
hloubky Boží nepochopitelné lásky. O každých
Velikonocích si s pokorou a vděčností připomínám svůj úžas, který se mě zmocnil, když jsem
poprvé slavila Velikonoce jako křesťan. Došlo
mi tenkrát to, co jsem do té doby jen slyšela,
ale osobně se mě to nedotýkalo.
„Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin.“
(Žalm 34,9a)
Ing. Iveta Hušková
farářka Církve českolovenské husitské
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škola

Cirkus byl!
V březnu přijel rozveselit děti do mateřské a základní školy cirkus. Čekaly netrpělivě na proměnu pomocníka Zuzky v klauna,
který pak s dětmi šprýmoval. Následovala
kouzla tvořená samotnými dětmi, jež ochotně a nadšeně spolupracovaly. Napětí se rozhostilo u vystoupení s tančícími talíři, o než
se děti velmi bály. Chytání Zuzky do lasa bylo
jako z opravdového westernového filmu.
Představení vyvrcholilo dvěma úžasnými
pejsky, kteří prováděli opravdové psí kusy.
Markéta Matyášová

Paní ředitelka se loučí s Annou a Hanou Košnarovými.

Budoucí
školáci
Nejdůležitější událost v životě základní školy je zápis do první třídy. Paní učitelky si se
svými budoucími žáky popovídaly, vyzkoušely jejich znalosti a dovednosti a všichni si
zasloužili velikou pochvalu. Od září letošního nastoupí do prvního ročníku pravděpodobně deset dětí.

Jakub Hönlinger se svým výrobkem na jarní
školkové dílničce

Zápis
do mateřské školy
Od pondělí 25. do středy 27. dubna
bude probíhat zápis do MŠ. Všechny tři
dny budou moci přijít děti i s rodiči vždy
mezi 9 a 11 hod, ve středu pak také odpoledne od 15 do 16.30 hodin.
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Budoucí prvňáky u zápisu provázeli školáci.
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knihovna

Policisté
a záchranáři
Zajímavá a důležité témata přijela s dětmi do školy i školky probrat paní poručice
Policie ČR a pracovník zdravotní záchranné
služby. Děti se dozvěděly, jak vypadá policejní uniforma, co vlastně policisté dělají,
jaké mají vybavení nebo jakým musí projít výcvikem. Hovořilo se také o tom, jak
se mají chovat při chůzi po komunikacích
a jaké mají mít bezpečnostní prvky na oblečení při pohybu mimo obec. Také si zopakovaly pravidla při přecházení vozovky.
Při povídání o práci zdravotní záchranné
služby její pracovník dětem nejprve vysvětlil, ja záchranná služba pracuje a co od ní
můžeme očekávat. Učili jsme se, jak záchranáře zavolat, co musíme důležitého říct
do telefonu. Pan záchranář nás učil poskytnout první pomoc při zlomené noze, krvácení z tepny a při zástavě srdce, což si děti
i prakticky vyzkoušely. Nejvíce školáky zajímalo vybavení sanitek.
Blanka Vodáková

Návštěva
dětí z MŠ
v knihovně

Vilém, Matěj, Liliana, Dominik a Jakub
na obhlídce knižních novinek

V rámci akce Březen – měsíc knihy přišli do knihovny na návštěvu děti z mateřské školy. Ke kampani na podporu čtení
se každoročně v České republice hlásí více
než 400 aktivních veřejných knihoven pod
záštitou Svazu knihovníků a informačních
pracovníků (SKIP). Děti do knihovny zavítaly v pátek 11. března. Dozvěděly se nejen
o tom, jak vlastně knihovna funguje, ale
prohlédly si také nejnovější dětské knihy,
které knihovna nabízí.
Martina Pinkasová

Paní poručice vysvětluje dětem, jak správně
přecházet silnici.

www.kobericeubrna.cz
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víno

Putování

za koberskými vinohrady
Třicátá léta minulého století jsou
podle obecní kroniky považována
za zlatý věk koberského vinařství.
V roce 1934 posedla Kobeřice „vinařská horečka“. Důvodem byla zemědělská krize kvůli nízkým cenám obilí, které
nešlo na odbyt. Hlavními průkopníky byly
obchodník Kašpar Čech a rolníci Johan
Hudec s Konrádem Havránkem.
O dva roky později vinařství v naší vesnici jen kvetlo. Pokud jste se vydali směrem
na Milešovice, ocitli jste se rázem v obklopení vinic. V založených vinohradech si lidé
stavěli boudy a chaty a krajina tak získala
zcela nový ráz. V roce 1936 také pěstitelé
sklidili první víno a v Kobeřících byl založen
první spolek vinařů. Naše obec se stala
inspirací pro založení dalších vinic v okolních obcích – v Nížkovicích, Milešovicích
a dalších.
Rok 1937 byl velice dobrý, sklizeň byla
bohatá a kvalitní. Vinaři sháněli bečky
a vědra a oprašovali lisy na stlačení hroznů.
6

Bohužel jejich radost kazili bídáci, kteří v noci podnikali výpravy do vinohradů,
kradli hrozny nebo přímo ničili celé hlavy.
Následkem toho byl vyhlášen přísný zákaz
vstupu do vinohradů.
V roce 1938 vinaři rigolovali půdu pro
nové vinohrady, zejména v oblasti pod
Němčany, kde pozemky byly obecní. Obec
dávala zájemcům půdu do nájmu, a to
na dobu třiceti let. Za roční nájem vinaři
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víno
zaplatili 20 korun/10 m šířky stráně vinohradu. Úroda hroznů i v tomto roce byla
velice dobrá, navzdory tomu, že vinná réva
trpěla chorobami a plísněmi. Výnosy byly
stále větší a větší a řady vinařů v naší obci
se postupně rozrůstaly. Mnozí z nich jezdili
své hrozny i prodávat na trh.
Rok nato byl poznamenán bouřemi,
které postihly náš kraj. Vinohrady byly
poškozeny prudkým deštěm, který v nich
nadělal hluboké propasti. Někteří vinaři v důsledku toho přestali své vinohrady dále obhospodařovat, protože ztratili
naději v lepší zítřky.
O dva roky později, tedy v roce 1941, ti,
kdo přečkali nepřízeň počasí, opravili vinohrady a začali sklízet nové, Koberské víno.
Lidé děkovali vinařům za jejich vytrvalost
a píli, která přinesla své ovoce.
I během války zvelebovali nadšenci
vinohrady a Koberské víno získalo dobrý
zvuk po celém kraji. Jeden litr vína zájemci koupili za 80 až 120 korun. V tomto roce
byl dostatek vína a všeho potřebného
jako nikdy předtím. V roce 1949 vinařství
v Kobeřicích pokračuje ve svém rozkvětu.
Koberské víno bylo všude po okolí známé
a žádané. Jak se však později ukázalo, tento
trend neměl dlouhého trvání.
Rozmarům počasí nikdo neporučí.
V květnu roku 1952 přišly do Kobeřic mrazy tak silné, že promrzly všechny rostliny. Vinařům se naskytl žalostný pohled
na jejich vinohrady. Sníh, plískanice a mráz
vykonaly svou. Ovšem počasí a ztrátám
navzdory se plochy vinohradů stále rozšiřovaly a poprvé se půda rigolovala traktorem. O tři roky později vlhké a studené počasí zničilo vinařům až 70 % hroznů
tak, že nedozrály, byly plesnivé nebo shnilé. Koberského vína bylo málo a pěstitelé si mohli zapsat další černý rok. Nepřízeň
www.kobericeubrna.cz

počasí a neúroda měla za následek úbytek
počtu vinařů.
V roce 1962 v obci působilo kolem pěti
desítek vinařů. Ti obhospodařovali vinice o výměře kolem 3 ha. Víno někteří prodávali do vinařství ve Velkých Pavlovicích
nebo Klobouků.
V současné době v Kobeřicích pokračuje klesající trend počtu vinařů. Počet těch
aktivních v obci nepřesahuje číslo deset
a většinou nemají nikoho, komu by své
umění předali.
Martina Pinkasová

Vinařka Hana Stárková vidí budoucnost svého
zajímavého koníčka v Kobeřicích optimisticky.
Zde s kamarádkou Lenkou Hanačíkovou prodává své víno na velikonočním jarmarku.
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myslivost

Koberští
myslivci
Malý, nicméně velice aktivní, koberský spolek tvoří 17 řádných členů,
2 hosté a 3 adepti.
Myslivecký spolek hospodaří v honitbě pronajaté od Honebního společenstva Kobeřice u Brna o celkové výměře 728 ha (trasa vede většinou kolem lesa
zhruba takto: Bílý vlk od hájenky k vážanské třešňové aleji, remízek naproti odbočky
do Milešovic, pod Bořím, kolem lesa dolů
k hájence, od ní kolem Nových polí k vodárně u hřiště a kolem lesa zpět k Bílému vlku).
Hlavní činností je péče o zvěř, její chov,

zušlechťování a ochrana, výcvik loveckých
psů, kulturně propagační činnost, dodržování mysliveckých tradic a zvyků, ochrana
životního prostředí a lov. Členové a příznivci myslivosti každoročně odpracují zhruba 800 hodin, při nichž staví nebo opravují
myslivecká zařízení, suší seno, obhospodařují políčka pro zvěř, zajišťují krmivo a obilniny pro zimní přikrmování, pečují o mysliveckou chatu a její okolí.
Veselý a družný návrat z lovu k myslivecké chatě

8
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myslivost

Zahájení prvního listopadového honu

Miloš Moláček právě odtroubil hon 28. listopadu

„…a tudy jsem ho viděl utíkat,” říká Lubomír
Hanačík Lubomíru Kohoutkovi

Každý rok v červnu, měsíci myslivosti, spolek pořádá dětský den pro koberskou školu, kde se děti dozví něco o lese
i zvířatech, prohlédnout si trofeje, kožešiny a různé myslivecké potřeby. Poté jsou
pro ně připraveny praktické ukázky výcviku psů, poznávání stromů a rostlin, střelba
ze vzduchovky, a dokonce i imitace lovu.
Samozřejmě nikdy nechybí občerstvení se
zmrzlinou na konci.
V honitbě celoročně žije normovaná zvěř
srnčí, zaječí a bažantí. Je zde také hodně divokých prasat, občas jeleni a daňci.
www.kobericeubrna.cz

S vybudováním rybníku Jakuba se začínají objevovat i vodní ptáci (kachny, lysky,
volavky, labutě a další).
V listopadu a prosinci uspořádali myslivci 3 společné lovy na bažanty a zajíce.
Na těchto honech se ulovilo 42 bažantů –
kohoutů, 6 zajíců, 4 kachny a 4 lišky. Během
uplynulé lovecké sezóny bylo navíc při osamělých lovech uloveno 11 kusů černé zvěře, 29 srnčí a 15 lišek, kun a zvířat škodících
myslivosti. V honitbě mohou lovit kromě
členů spolku i hosté, kteří jsou majiteli patřičných oprávnění.
Aleš Sedlák

Myslivecký spolek nabízí
spoluobčanům, kteří mají zájem
o zakoupení ulovené srnčí zvěře,
že tato možnost zde je od 16. května
tohoto roku.
Informace o prodeji poskytne hospodář
Ivan Sedlák.
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hasiči

Zima není pro
hasiče zahálka
Může se zdát, že pro mladé hasiče je zimní období velká
nuda, ale opak je pravdou. Od listopadu začala uzlová liga,
kterou již několik sezón pořádají sbory v našem okolí. Je
důležité nevynechat žádné kolo a mít šanci na opravu případných chyb, které jsou přísně penalizovány. Naše družstva
si prošla za tuto zimu všemi možnostmi – slavnými postupy do finálových bojů i loučením se se závodem, sotva začal.
Osm nejlepších mužstev postupuje do tzv. Superfinále, kam
jsme se zatím pokaždé probojovali. Stálou hvězdou je Martin
Kamenský, který kromě spousty medailí a pochval dostal
za své vynikající výsledky dres se znakem sboru.

Bruslení

Jarní sezóna

V lednu přituhlo a přestože děti čekala druhý den supersobota, tedy závod
v uzlované a hned ve tři hodiny i valná hromada, nemohly odolat a vyrazily
na rybník Urbanec a jako přípravu na soutěž si vzájemně „držely křížky a vázaly
brusle“. Bruslení bylo prima a je jen škoda,
že na led se nedalo jít vícekrát.

V dubnu kromě sběru starého papíru a malování obrázků s hasičskou tématikou do soutěže začínáme trénovat na branný závod
v Pístovicích. A neumíme si představit lepší
podmínky, než které nám poskytuje hasičské
hřiště a především zastřešené kontejnery.
Díky mnoha hodinám práce členů sboru tu
máme vše potřebné pro střelbu, překonávání vodorovného lana, uzlování, topografii.
Aleš Krahula
10

KOBERSKÉ ROZHLEDY březen 2016

akce

Velikonoční
jarmark
Druhou březnovou sobotu sokolovna hostila pestrý jarmark s ukázkami tradičních
řemesel. K vidění a vyzkoušení byly různé styly výroby kraslic, skleněné ozdoby,

Starostův
zabijačkový kotlík
Stále ještě velmi zimní počasí doprovodilo
první ročník akce pro milovníky tradičních
nezdravých dobrot na školním dvoře.
Školáci na velikonočním jarmarku
prodávali své výrobky.

vizovické pečivo, vosková batika nebo
pletení pomlázek a košů. Děti z mateřské
a základní školy prodávaly své výrobky,
o kulturní program se postarala Koberská
drobotina, soubor Milešováček a skvělí sourozenci Vykoukalovi z Nížkovic. Cenu
za nejlepšího beránka vyhrála Stanislava
Kachlířová a absolutní hvězdou jarmarku
se stal Miloš Karásek, který předvedl obdivuhodnou práci s motorovou pilou a věnoval obci dřevořezbu koberského znaku.

Setkání seniorů
Oblíbené a hojně navštěvované posezení s babičkami a dědečky i tentokrát vyvrcholilo promítáním starých fotografií a hudbou. O další zábavu se postarali také žáci
Jaroslava Bajáka a děti ze školky, které měly
připravené tanečky a písničky s kytarovým
doprovodem Jiřího „Bobra” Hromka.

Miloš Karásek začíná s proměnou kusu
dřeva v sochu.

www.kobericeubrna.cz
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akce

Plánované akce
2. dubna
První dubnovou sobotu hasiči pořádají
sběr železného šrotu a elektroodpadu.

11. dubna
V každoroční Květinkový den budou
mladí hasiči vybírat finančí dary podporu
léčby rakoviny.

16. dubna
Pokusíme se uklidit kolem Kobeřic. Místa
úklidu budou upřesněna.

30. dubna
Jízda traktorů se letos uskuteční!
A večer budou u hřiště hořet všechny
čarodějnice.
V květnu a červnu je také v plánu
malovaní křídami na Valech a oslava
Dne dětí. Termíny budou upřesněny
podle počasí.

V plesové náladě společně pózují hejtman
Michal Hašek, ministryně Kateřina Valachová
a starosta Slavkova Michal Boudný.

Ples ČSSD
Plesovou sezónu letos nezmeškali ani členové místní organizace ČSSD a jejich
hosté. Svůj již devátý ples uspořádali v lednu a kromě spřátelených okolních
starostů, kteří nesmí chybět, pozvání přijali i ministryně školství Kateřina Valachová
a hejtman Michal Hašek.

Pohádkový
maškarní ples
Únorový karneval pro děti měl i letos očekávaný a oblíbený průběh: masky, soutěže
ve všem možném, hudba, tombola. Děti se
pobavily, dospělí unavili.
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