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slovo starosty

Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte, abych vám popřál vše nejlepší do roku 2018. Je a bude to určitě rok zajímavý, máme staronového prezidenta, který u nás v obci nezískal valnou podporu. Stále
nemáme vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny a i na obci nás na podzim čekají volby
do zastupitelstva. Nicméně práce, plánů a aktivit máme stále moc.
Již minule jsem informoval o zadání architektonické studie na prostranství před obecním
úřadem. Navrženou studii jsme na posledním
zastupitelstvu schválili a posunuli do dalšího
stupně rozpracování. Pokud vše půjde hladce, je reálné úpravy zvládnout ještě v letošním
roce. Dále pracujeme na projektové dokumentaci na vybudování chodníků v ulicích Beneška
a Kedlety. Jsme si vědomi, jak jsou tyto části
obce, s ohledem na nárust dopravy, nebezpečné a chodníky (či „úskočníky“) si určitě zaslouží.
Nyní probíhá jednání s obyvateli v těchto částech obce. Jediná možnost realizace je, že
se najdou oboustranné kompromisy. Pokud
někdo chodník před domem chtít nebude, tak
ho tam prostě realizovat nebudeme. Současně
s tímto vzniknou také v obou směrech zálivy

Starosta Roman Hanák dohlíží na kvalitu
zabijačkových delikates
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pro bezpečné zastavení autobusu a vystoupení cestujících v Kedletech. Místní Tělovýchovné
jednotě Sokol podařilo uspět s žádostí
na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a v letošním roce se bude stavět víceúčelové sportovní hřiště, včetně zázemí a venkovních posilovacích strojů. Rozšíří se tak opět
sportovní areál „U lesa“. Celková investice je
takřka 6 miliónů a obec přislíbila příspěvek
do výše 800 tisíc. Rozhodli jsme se také založit
spořicí účet, kam budeme odkládat část vybraných peněz za stočné, která odpovídá ročním
odpisům. Za pár let skončí záruky na kanalizaci a ČOV a bude potřeba opravovat poruchy
za vlastní. Proto je potřeba k tomu přistupovat
svědomitě a jak se říká „mít našetřeno“.
Kulturní život před koncem roku byl velmi pestrý, rozsvícení vánočního stromu,
Štědrovečerní koledování a všem se nám také
určitě moc líbil již tradiční koncert v kostele
Sv. Jiljí, tentokrát posunutý zase o stupeň výš
v podobě živého betlému. Všem účinkujícím
ještě jednou velké díky! Uskutečnil se také již
tradiční ples a v únoru opět velmi povedené
setkání důchodců a pestrým programem. Jsem
moc rád, že i když bylo období chřipek a několik pozvaných se omluvilo, že naši senioři opět
ukázali že se umí a chtějí bavit! Za chladného
počasí se konal také již 3. starostův zabíjačkový
kotlík. Naštěstí máme skladovací halu, kam se
dalo alespoň trošku ukrýt před silným větrem.
Nicméně vůně svařáku a pochutin z kotle i tak
přilákaly velký počet obyvatel. Studené počasí
provázelo také Velikonoční jarmark.
Jsem rád, že nás již opustily tuhé mrazy
a společně se budeme připravovat na jaro.
Snad k nám bude příroda milostivější a zejména peckoviny vhodné pro pálení a víno opět
nepomrznou.
Roman Hanák, starosta
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Druhé kolo
prezidentských

voleb v Kobeřicích

Omezení
dopravy
do Brna

S PŘICHÁZEJÍCÍM JAREM VYPUKNOU
NEPŘÍJEMNÉ OPRAVY SILNIC. OPRAVOVAT SE BUDE OBCHVAT KOLEM
SLAVKOVA, KOPEC DO HOLUBIC I MOST
U ROHLENKY.
Od minulého týdne začalo Ředitelství silnic a dálnic opravovat obchvat Slavkova
ve směru od Bučovic do Brna. Doprava je
odkloněna do města, objízdná trasa vede
od nájezdu u bývalého cukrovaru přes ulici
Československé armády, Slovákova, Kollárova,
Špitálská s výjezdem u obchodního domu
Penny. První etapa oprav vozovky na silnici
I/50 by sice měla skončit 18. května, navazuje
na ni však druhá část, která potrvá až do srpna.
Kvůli zvýšenému provozu byla změněna organizace dopravy na některých slavkovských křižovatkách. Od autobusového nádraží na ulici
Slovákovu povede hlavní silnice, řidiči jedoucí z Palackého náměstí budou dávat přednost. Na křižovatce je značka Stop, dej přednost v jízdě. Stejně tak budeme muset dávat

www.kobericeubrna.cz

Výsledky druhého kola prezidentských voleb
se v Kobeřicích příliš nelišily od výsledků
kola prvního. Stejně tak jako v prvním, tak
i ve druhém kole u nás zvítězil fyzikální chemik Jiří Drahoš. Tomu odevzdalo svůj hlas
celkem 216 občanů, Miloš Zeman pak získal
o 41 hlasů méně, tedy 175.
Stejně jako v prvním kole prezidentských
voleb, tak i tentokrát nás může těšit nadprůměrná volební účast, kdy k volbám přišlo
vyjádřit svůj názor celkem 392 oprávněných
voličů ze zapsaných 546, tedy 71,79 %, což je
o 5 % více než celorepublikový průměr.
Kobeřice

ČR

Jiří Drahoš

55,24 %

48,63 %

Miloš Zeman

44,76 %

51,36 %

přednost my cestou z Kobeřic za mostem
u bývalého cukrovaru.
Na cestu do Brna je tedy potřeba plánovat delší čas, navíc od dubna Ředitelství silnic
a dálnic plánuje ještě opravu povrchu na silnici v holubickém kopci. Jízdní pruhy budou
uzavřeny vždy střídavě a vzhledem k síle
každodenního provozu je třeba počítat s časovou rezervou, případně využít jinou cestu.
Kromě těchto omezení provozu se občanů Kobeřic týká také oprava druhé poloviny
mostu na D1 u Rohlenky ve směru na Brno.
Hotovo by mělo být až v srpnu. Asi si všichni pamatujeme z předchozích let, jak dlouhé
jsou na tomto místě kolony. Zřejmě dosáhneme běžného průměru Los Angeles, kde lidé
stráví v zácpách denně více než 70 minut.
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rozpočet 2018
příjmy

částka

Daňové příjmy (daně, místní poplatky)

9 911 000 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod

900 000 Kč

Základní školy – příjmy z pronájmu budovy

2 100 Kč

Činnosti knihovnické

900 Kč

Bytové hospodářství – příjmy z pronájmu, příspěvky na pořízení bytu

692 600 Kč

Komunální služby – pronájem,nekapitálové příspěvky, služby

290 500 Kč

Požární ochrana – nekapitálové příspěvky

20 000 Kč

Příjmy z úroků, příjmy z podílů na zisku a dividend

49 000 Kč

Transfery (souhrnný finanční vztah + volba prezidenta)

166 900 Kč

FINANCOVÁNÍ – Zapojení prostředků z minulých let

1 191 000 Kč

CELKEM

13 224 000 Kč

výdaje

částka

Deratizace kanalizace

7 000 Kč

Výdaje na dopravní územní obslužnost

35 000 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod-technická pomoc kanalizace a ČOV rozbory vody –
potok+ČOV, ÚROKY
Základní školy – příspěvek z rozpočtu obce
Knihovna
Kronika
Rozhlas
Záležitosti kultury (materiál, služby)
Sportovní zařízení – kupní smlouva – budova Sokolovny
Ostatní tělovýchovná činnosti – neinvestiční transfery spolkům
Bytové hospodářství (úroky, pojištění bytů)
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

645 000 Kč
35 000 Kč
6 000 Kč
7 000 Kč
68 000 Kč
25 000 Kč
90 000 Kč
79 000 Kč
153 000 Kč
2 500 Kč

Komunální služby (osobní výdaje, materiál, plyn, elektřina, neinvestiční transfery, úroky
sociální a zdravotní pojištění, pohonné hmoty, služby, opravy, investiční transfer TJ Sokol)

5 705 000 Kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

40 000 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů

420 000 Kč

Ochrana obyvatelstva – nespecifikované rezervy

20 000 Kč

Požární ochrana (osobní výdaje, materiál, příspěvky,služby, dostavba hasičského skladu)

155 500 Kč

Zastupitelstva obcí (osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění, služby telekomunikací)

804 000 Kč

Volba prezidenta

26 300 Kč

Činnost místní správy (osobní výdaje, sociální a zdravotní poj., služby telekomunikací,
materiál, úroky, opravy, platby daní, služby)

1 197 000 Kč

Služby peněžních ústavů

35 000 Kč

Ostatní finanční operace – platby daní a poplatků

85 000 Kč

Ostatní činnost j.n. – vratka účelové dotace – volby do zastupitelstev krajů_ÚZ 98193
Ostatní činnost j.n. – vratka jistiny TI byty+RD_Újezd II.
CELKEM

10 700 Kč
480 000 Kč

FINANCOVÁNÍ – uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
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853 000 Kč

2 240 000 Kč
13 224 000 Kč
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škola

Polytechnická
výchova
Zdá se, že naše děti nejsou tak šikovné, jako dříve. Neumí pracovat s nářadím a promítá se to při
výběru budoucího povolání a přípravě na vzdělání po ukončení základního školy. Ve skutečnosti tomu tak není. Mají jen o něco méně příležitostí, jak si své dovednosti zlepšovat.
Dříve chodili děti za dědou do dílny, za tátou
do garáže, za mámou do zahrady a viděli,
co dělají a často pomáhali. Dnes jsou rodiče
do večera v zaměstnání. Musíme proto dětem
umožnit více se seznamovat s materiálem,
jeho vlastnostmi a dopřát jim pracovat s nářadím. Nestačí jen stříhat a lepit.

Mateřáci při vystoupení pro babičky a dědečky

Děti v mateřské škole se s polytechnickou
výchovou setkávají od začátku. Přesazují květiny, starají se o bylinkový záhon na zahradě. Mají k dispozici stavebnice různých druhů.
Zatím nemáme ještě k dispozici koutek s dílnou a nářadím. Proto jsme zakoupili ponk, kde
se děti budou pod dohleden učitelek seznamovat s nářadím. Poskytneme jim možnost
zdokonalit se a být zručnější. Dokoupili jsme
pro mateřskou školu i další stavebnice.
Nářadí s dřevěným ponkem budou využívat
také žáci základní školy. Paní ředitelka pozvala
ke spolupráci také podnikatele z Kobeřic a okolí,

www.kobericeubrna.cz

Santino s Nelou a dalšími spolužačkami
diskutují nad prací

kteří byli nadšeni z toho, že nám mohou poskytnout drobný materiál, ale i radu a pomoc při
dokončení výrobků. Děti se budou například učit
zatloukat hřebíky, ale přitom si vyrobí zvířátko.
Chceme v rámci získávání dalších metodických dovedností dále vzdělávat učitelky
v celoživotním vzdělávání. Doufáme, že nás
v našem snažení budou podporovat také rodiče. Potřebujeme hodně přírodních materiálů
jako je zbytky dřeva, desky, polínka. Obrátíme
se na rodiče pro sponzorské dary na nářadí. Věříme, že tento přístup zaujme jak děti,
tak rodiče. Chceme v tomto směru investovat
do výchovy a rozvoje dětí.
Mgr. Dana Horká, ředitelka

Roční období, měsíce a aktivity během nich
byly tématem projektové výuky angličtiny
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sokol

Prvním jarním
zápasem
mužstva A bylo
letos přátelské
měření sil se
Žarošicemi

Zimní příprava

v plném
proudu

V rámci přípravy na jarní sezónu se naši fotbalisté zúčastnili soustředění, které se konalo již tradičně v Rudce nedaleko Kunštátu.
Na hráče zde kromě valentýnské večeře čekal
především nabitý program zahrnující spoustu tréninků a běhání. Nechybělo ani přátelské utkání proti Kunštátu, ve kterém naše
mužstvo zvítězilo 4:2.
Součástí zimní přípravy bylo i přípravné
utkání se Žarošicemi. Kvůli studenému počasí a organizačním potížím bohužel více zápasů zatím neproběhlo.
Do jarní části sezóny vstupujeme v sobotu 24. března domácím utkáním A mužstva
Kobeřic proti týmu ze Soběšic.
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Koberští borci se soustředí před sezónou

Nechyběla ani vydatá podpora fanoušků
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hasiči

Uzlová liga
Silvestrovský
běh

Od listopadu běží série uzlovacích soutěží,
v nichž se všechna naše družstva výborně umisťují a poslední velký úspěch patří přípravce, která si v obrovské konkurenci vyuzlovala 3. března stříbro v Bosonohách.
Do superfinále postoupila přípravka Šnečci
a dvě družstva mladších. Starší skončili o jedno místo za postupem.

Do nového roku jsme vstoupili Silvestrovským během, kterého jsme se s dětmi zúčastnili letos poprvé. Naše skupina
absolvovala i kvůli nepříznivému počasí
zkrácenou trasu k rybníku u Milešovic. Děti
za odměnu od pořadatelů dostali krásné
medaile a teplé občerstvení.

Jaro je tady!
Na jaře se uzavírá výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima
dětí a jedna z postupujících prací je od Alexandry Dokulilové (11 let).
Mladé hasiče čeká jarní příprava na branný závod 7. dubna a neméně důležitá akce 16. května sbírka proti rakovině. 14. dubna provedou
hasiči sběr železného šrotu a elektroodpadu.
Aleš Krahula
www.kobericeubrna.cz

7

tip na výlet

Kam s dětmi za zvířaty?
CHCETE S DĚTMI VYRAZIT NA JARNÍ VÝLET? ZDE JE NĚKOLIK TIPŮ NA MÍSTA,
KTERÁ URČITĚ STOJÍ ZA TO NAVŠTÍVIT.

Lamacentrum Hády
V hádeckém Lamacentru na vás čeká v překrásném prostředí vápencového lomu Džungle
stádo lam alpak, koz,
ovcí a králíků, velkou
pozornost tady věnují také chovu včel, ekologické výchově a vůbec
tématům
souvisejícím s ochranou přírody. Dozvíte se zde zajímavosti o lamách, jejich
chovu i původu, například to, že lamy chodí na záchod, proč vlastně plivou, když se cítí
ohroženy, nebo jestli je lama vhodným domácím mazlíčkem. 15. dubna se můžete zúčastnit
Tradičního Hádeckého vlnobraní – tedy akce
spojené se stříháním oveček.
Otvírací doba je od 10 do 18 hodin.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti do 12 let 30 Kč, děti
do 3 let zdarma

Papouščí ZOO
Bošovice
V bošovické papouščí ZOO uvidíte voliéry plné
pestrobarevných papoušků, chovají zde ptáky
z celého světa: ary, kakaduy, amazoňany, arantingy, žaky šedé a senegalské a mnoho dalších.
V místním Centru ekologické výchovy se návštěvníci mohou podrobněji seznámit s chovem
papoušků, dozví se něco o celosvětovém programu ochrany zvířat CITES. 1. dubna se zde
bude slavit Mezinárodní den ptactva, a proto všichni návštěvníci s ptačím jménem mají
v tento den vstup do ZOO zdarma. Od začátku
března až do poloviny dubna zde je také k vidění spousta velikonočních výrobků v rámci prodejní výstavy. Průběžně také pokračuje projekt
adopce papoušků. Zájemci se tak mohou stát
adoptivním „rodičem” některého sympatického
opeřence a užít si tak pocit z dobře investovaných peněz.
Otvírací doba je od 10 do 18 hodin
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 60 Kč, děti do 3 let
zdarma, rodinná vstupenka (2+2) 290 Kč
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tip na výlet

ZOO park Vyškov
Vyškovský ZOO park je zaměřen zejména na chov domácích a hospodářských zvířat z celého světa, je jich tady více než pět set.
Na Babiččině dvorku mohou návštěvníci zvířata
hladit, krmit, vlézt si za nimi do chlívku, pomazlit se s jehňátky a kůzlátky. Novinkou jsou 2 velbloudi dvouhrbí ze ZOO Lešná a letošní mládě skotu zebu zakrslého. Svůj výlet za zvířaty
můžete spojit s návštěvou DinoParku, kam vás
doveze vláček. Uprostřed dinosauří expozice v Marchanickém hájku je pak otevřena také
hvězdárna, kde je možno se kromě standardního nočního pozorování také něco dozvědět
o fungování blízkého i vzdáleného vesmíru.

Otvírací doba je od 9 do 18 hodin
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti, senioři a studenti 140 Kč, děti do 3 let zdarma, pes 20 Kč, celoroční dětská/dospělá vstupenka na 15 vstupů
400/800 Kč
Vstupenka platí do ZOO i DinoParku.

www.kobericeubrna.cz

Ekofarma Jalový dvůr
Nejenom dětem se jistě bude líbit výlet do přírody za koňmi, osly, ovečkami, prasátky a mnoha dalšími zvířaty. Dobře se najíte v místním
Hostinci U Hříbka a po předchozí telefonické domluvě se můžete přesvědčit, že ten nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně.

Objednat si zde můžete víkendový pobyt, letní
tábor u koní pro děti, školní výlet, kurz jezdectví
nebo chovatelství, ovečku místo sekačky do své
zahrady, krásně se tu rybaří. Specialitou jsou
svatby a jízdy kočárem taženým oslíky. V červnu
opět vypukne EkoFilmFest.
V hostinci je zatím otevřeno od čtvrtka
do neděle, v letní sezóně bude otevírací doba
samozřejmě delší.
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akce

Zabijačkové lahůdky právě
připravené k okamžité
konzumaci

Posezení
se seniory
Chutné občerstvení, hojná účast, hezký program a skvělá nálada byly hlavní součásti vydařeného odpoledne. Ve školní tělocvičně se sešli
naši starší spoluobčané, aby strávili hezké chvíle
a užili si zábavu na plné pecky. Témat k probrání
bylo hodně, děti ze školky a hudební školy pana
Jaroslava Bajáka se pochlubily, jak jsou šikovné,
a tanec byl ke konci opravdu divoký.

Starostův kotlík
Nikoliv pod dotačním, ale pod zabijačkovým
kotlíkem se zatopilo poslední únorovou sobotu.
Navzdory silným mrazům přilákala vůně vepřových specialit spoustu mlsounů.

Většinu záležitostí je nejlepší vyřídit osobně

Zprávy z knihovny
Knihovna je otevřena vždy v úterý, od dubna
bude nová otvírací doba.
V rámci Března, měsíce knihy jsou v knihovně
nové knihy pro dospělé i pro děti. Novinky jsou
pravidelně dodávány každé tři měsíce.
Pro čtenáře, kteří se bojí jezdit výtahem
a z toho důvodu si nechtějí nebo nemohou
půjčovat knihy, je možnost u hlavních školních dveří zazvonit na knihovnu a potom vyjít dvě patra.

Otevírací doba
do konce března 13–18 hodin
od 1. dubna do 30. června 14–18 hod
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Družná zábava panovala i přes velkou zimu
celé odpoledne

Tříkrálová sbírka
Do druhého ročníku Tříkrálové sbírky pod záštitou hodonínské Charity se s nadšením zapojily děti ze základní školy a vybraly téměř deset
tisíc korun. Za odměnu pak jely do kina a dostaly
drobné dárky.

akce

Kanál
Každoroční silvestrovský předmejdan na újezdském kanále byl letos hojně navštíven. Dobré jídlo, pití a oheň přilákal nejen partu z Újezdů. Jak
říká jedna z organizátorek, Lenka Hanačíková,
kdo nepřišel, měl by litovat a letos dorazit.

Na kole
za poznáním
regionu
Stejně jako minulý rok, i letos se budeme moci
zúčastnit každoroční Cykloakce Ždánickým
lesem a Politavím. Cílem této akce je navštívit
všech 27 zúčastněných obcí, v každé z nich získat razítko do své průkazky a správně odpovědět na soutěžní otázky. Každý, komu se podaří
získat všech 27 razítek, bude na konci odměněn
malým dárkem a jeho soutěžní karta bude zařazena do slosování o zajímavé ceny. Předpokládá
se, že průkazky i soutěžní karty jsou k vyzvednutí
na obecních úřadech a infocentrech od dubna.

Silvestrovský běh
Další ročník Silvestrovského běhu Ždánickým
lesem se vyznačoval nepříznivým počasím
a vzrůstajícícm počtem účastníků. Mladší a méně
zdatní si mohli vybrat kratší trasu, trénovaní borci běželi více než 10 km.
www.kobericeubrna.cz

Velikonoční
jarmark
I přes silný vítr a tuhý mráz byl Velikonoční jarmark
velice příjemným způsobem, jak strávit předjarní
nedělní odpoledne. Děti prodávaly svoje výrobky,
návštěvníci si mohli prohlédnout a koupit spoustu
hezkých věcí a soutěžit o nejlepší mazanec.

Velikonoční
bohoslužby
www.kobericeubrna.cz

V Husově sboru CČSH
pondělí 26. března 2018 v 16.30 hod. slavnost
smíření v Husově sboru ve Slavkově
pátek 30. března 2018 v 16.00 hod.
bohoslužba v Husově sboru ve Slavkově
neděle 1. dubna 2018 v 8.30. hod. bohoslužba
v Husově sboru ve Slavkově
V neděli 1. 4. 2018 v 10.15. hod. bohoslužba
v Husově sboru v Kobeřicích

Ve farním kostele sv. Jiljí
neděle 1. dubna 2018 v 10.30 hodin
pondělí 2. dubna 2018 v 10.30 hodin
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Plánované akce
ANI NA JAŘE SE V KOBEŘICÍCH ROZHODNĚ NUDIT NEBUDEME. CO NÁS ČEKÁ?

sobota 7. dubna
V rámci dětského maškarního plesu se
tentokrát vydáme do vesmíru! Těšíme se
na všechny malé kosmonauty, mimozemšťany a ufony, ale i vesmírné princezny a víly!

neděle 8. dubna
Již čtvrtým rokem se zúčastníme akce
Ukliďme Česko. Tentokrát až den po celostátním termínu kvůli karnevalu. Nezapomeňte
tepláky a chuť něco dělat s sebou!

KONKURS
KONKURS
KONKURS
KONKURS
Starosta obce Kobeřice u Brna vyhlašuje
konkurs na pracovní místo

sobota 14. dubna
Sbor
dobrovolných
hasičů
organizuje sběr železného šrotu a elektroodpadu.
Nepotřebné staré železo a vysloužilé spotřebiče
či jejich součásti prostě připravte před svůj dům.

pondělí 30. dubna
Pálení čarodějnic se uskuteční na hřišti
u lesa, termín bude upřesněn podle aktuální
povětrnostní a společenské situace.

1. května
„Prvomájová” jízda traktorů bude! Přesný
termín ještě není znám, ale už teď můžete
pomalu začít připravovat své stroje na prvomájový výjezd.

sobota 6. června
Oslava Dne dětí je připravena na druhou
červnovou sobotu.
Texty jsou redakčně upravovány.
Vydává obec Kobeřice u Brna, Dolní 54, 684 01,
e-mail: koberske.rozhledy@seznam.cz
Redakce: Mgr. Almíra Pitronová, Monika
Krahulová
Autoři fotografií: Monika Krahulová, Lenka
Javůrková, Aleš Krahula, Lenka Hanačíková,
Kamila Karásková, Miriam Hron a archiv PSH,
ZOO park Vyškov, Papouščí ZOO Bošovice
MKČR E13059

ředitele/ředitelky
ZŠ a MŠ
Kobeřice u Brna,
okres Vyškov, příspěvková
organizace
POŽADAVKY:
1) předpoklady a odborná kvalifikace
pro výkon činností funkce ředitele školy
podle zákona č. 563/2004 Sb.
2) znalost školské problematiky
a souvisejících předpisů
3) organizační a řídicí schopnosti

Předpokládaný nástup
na pracovní místo: 1. 8. 2018
Přihlášku s požadovanými doklady
doručte do 6. 4. 2018 do 10 hodin
na adresu zřizovatele:
Obec Kobeřice u Brna, Dolní 54,
684 01 Slavkov u Brna.
Podrobné informace jsou zveřejněny na
úřední desce www.kobericeubrna.cz.

