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Vážení
spoluobčané,
ze zimy jsme hned skočili do parného
léta a dětem konečně nastaly dlouho očekávané prázdniny. Co se v obci
za poslední dobu událo? Opět toho
bylo hodně a některá témata hýbala obcí.

Po šesti letech zde byla možnost vypsat konkurz na ředitele
školy. Ještě předtím, než jsem konkurz vypsal, jsem se sešel se stávající paní ředitelkou, svůj záměr
jí oznámil a probrali jsme aktuální problémy a důvody k tomuto kroku. Do konkurzu se přihlásili 4 kandidáti, avšak tento počet se
bohužel následně trochu zredukoval a zůstal výběr ze dvou.
pokračování na straně 2.
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slovo starosty
pokračování z titulní strany

Nejlepším z kandidátů byla stávající paní
ředitelka Horká, kterou jsem také na základě doporučení hodnotící komise jmenoval znovu do funkce na 6 let. A vlna povídaček na sebe nenechala dlouho čekat. „Starosta
to měl domluvené”, „některým kandidátům to
rozmlouval” a podobně. Využiji tedy tohoto
prostoru, abych Vám sdělil, že nic z toho není
pravda. Primárním zájmem pro mě je zabezpečení bezproblémového chodu školy, nechtěl
jsem tedy vypisovat nový konkurz a dle zákonných lhůt vybírat ředitele někdy v srpnu (to byl
také jeden z námětů, jak se školou dál). Kdo
by vybíral nové učitele a plánoval školní rok?
S paní ředitelkou Horkou jsme si opět sedli
a popsali si představu dalšího fungování školy.
Myslím, že i pro ni byl konkurz jistou sebereflexí a vzpruhou. Jsem přesvědčen, že minimálně
stejně dobrá kvalita vzdělání bude v naší škole
pokračovat!
Co se týče plánů, před časem jsem měl možnost osobně mluvit s paní ministryní pro místní
rozvoj Klárou Dostálovou a podařilo se mi, společně s kolegy, popsat jí problém starých sokoloven na obcích a neexistenci dotačního titulu. Paní ministryně přislíbila vypsání dotačního
titulu pro tuto oblast v říjnu letošního roku.
Proto nespíme na vavřínech a rychle provádíme revizi stávajícího projektu, včetně přepočítání rozpočtu na aktuální ceny, protože se nám
za poslední roky a zejména měsíce ve stavebnictví trochu zvýšily ceny. Jak se ostatně říká –
kdo je připraven, není zaskočen! Osobně tuto
investici beru jako rest, ale věřím, že už se blýská na lepší časy!
Místní sokoli zahájili výstavbu multifunkčního hřiště, které by mělo být hotovo v září
a musím říct, že už se těším na výsledek.
Minule jsem také zmiňoval chodníky v Benešce
a v Kedletech. Máme všechny vyjadřovačky a budeme žádat o stavební povolení. Snad
bude na příští rok vše připraveno. Projektuje
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se také prostranství před obecním úřadem.
Dočkali jsme objednaných kompostérů a já
věřím, že se nám zmenší objem bioodpadu
v popelnicích a v kontejneru u fotbalového
hřiště. Proběhl zdravotní řez stromů, zejména
lip, v obci. V loňském roce se na jedné z lip nad
farou ulomila větev a hrozilo nebezpečí, proto
chceme dělat prevenci.
Co mě trošku mrzí, je mezilidské soužití. Někomu utečou psi, usmrtí ovce a hned je
z toho vlna osočování a plný Facebook. Přitom
si myslím, že v první fázi stačila komunikace
a uznání chyby. Tu zase jeden občan s velkou
oblibou hlučí vším možným v neděli a ve svátky. Nejen, že nevnímá prosbu o klid od sousedů, ale nepomůže ani domluva od vedení obce.
Navíc je porušována veřejně závazná vyhláška obce. Proto, ač neradi, musíme tyto podněty posouvat na přestupkovou komisi, kterou
pro nás řeší na základě veřejnoprávní smlouvy město Slavkov u Brna. Zkusme zachovávat
dobré mezilidské a primárně sousedské vztahy!
Kulturní komisi se opět povedl Dětský den,
jí a také místním hasičům patří velké díky!
Myslím, že se také vydařil zájezd na Baťův kanál
a do ZOO v Hodoníně. Celodenní výlet absolvoval plný autobus dospělých a dětí.
Letošní rok se nese v duchu 100 let republiky a na toto výročí nezapomínáme také
v Kobeřicích. Oslavy tohoto výročí plánujeme
na druhou polovinu září a jenom zmíním, že
program bude pestrý.
Vážení spoluobčané, užijte si prázdniny
a ve zdraví se vraťte z vašich dovolených, ať se
v hojném počtu sejdeme na našich krásných
krojovaných hodech! A užijte si hlavně těch
nejmenších, Vašich dětí!
Roman Hanák, starosta
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Za zvíře odpovídá
jeho majitel
V poslední době se stává, že majitelé zvířat, především
psů, si plně neuvědomují své povinnosti. Především to,
že mají povinnost zabezpečit zvířata proti úniku. Takový
případ se stal například v Kobeřicích. Koncem března
zde majitelce utekli dva psi a usmrtili a poranili hned
několik ovcí. Také napadali jejich ošetřovatele, který
se snažil zvířata chránit. Druhý z mužů se snažil oddělit psy od ovcí a od ošetřovatele pomocí vozidla. Jeden
ze psů skončil pod koly automobilu. Slavkovští policisté po provedeném šetření oznámili přestupek majitelky psů příslušnému správnímu orgánu. Neučinila totiž
potřebná opatření, aby zabránila úniku psů a tak majiteli ovcí způsobila škodu. Policisté se na základě oznámení majitelky psů zabývali i usmrcením psa. Je třeba
si uvědomit, že za zvíře odpovídá jeho majitel a ten se
musí postarat, aby zvířata neutíkala, nepůsobila škodu
a nikoho neohrožovala.
por. Mgr. Alena Musilová, Policie České republiky

Paní Svobodová to s dětmi umí

INFORMACE z knihovny
Místní knihovna připravila pro nejmenší děti
ve čtvrtek 21. června program s názvem „Čtení
z obrázkových básniček a říkanek“. Děti si zábavné
odpoledne moc užily, a proto se tato akce v novém
školním roce zcela jistě uskuteční znovu.
Nová půjčovní sezóna začne v úterý 11. září a bude
pokračovat každé úterý od 14 do 18 hodin.
www.kobericeubrna.cz

Anvete
senior
Anvete senior nabízí
bezpečný a komfortní domov
seniorům, kteří chtějí prožít
aktivní stáří v kruhu svých
vrstevníků.
Nacházíme se pouze 15 km od Brna
v obci Holubice. Nabízíme soukromí
v 39 nájemních bytech, o velikostech
1+kk, 2+kk s vlastní kuchyňkou
a sociálním zařízení. Byty jsou
rozděleny do dvou propojených budov,
kde naleznete kromě soukromých
bytových jednotek také centrum
aktivit a služeb (společenské
místnosti, kavárnu, zimní zahradu,
tělocvičnu, prádelnu, místnost pro
služby – jako je např. kadeřník,
pedikúra…). Součástí uzavřeného
areálu je okrasná zahrada s jezírkem,
venkovním altánem a hřištěm
na pétanque.
Anvete senior je určen pro soběstačné
seniory, kteří nejsou trvale odkázáni
na péči cizí osoby. V případě zájmu
lze tyto služby nabídnout externí
pečovatelskou službou.

Bližší informace:
info@anvete-senior.cz
www.anvete-senior.cz
Veronika Křížová, mob: 724 793 301
Aneta Šmerdová, mob: 728 944 363
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co je nového u hasičů?
Zástupci Kobeřic na soutěži v Brně

Patron hasičů opět
na svém místě

Nejtvrdší hasič
vyhrává
2. června se vybraní mladí hasiči zúčastnili soutěže na brněnském výstavišti v rámci oslav
100 let republiky. Šlo o soutěž TFA – Nejtvrdší
hasič vyhrává, kde museli soutěžící projít fyzicky náročnou trať se zátěží na zádech. Od nás
závodilo 6 dětí, z nichž nejúspěšnějším byl
Martin Kamenský, který skončil na 5. místě ze
42 soupeřů.

Když při větrné smršti na podzim loňského
roku vzalo za své sklo chránící patrona hasičů – svatého Floriana, byla plastika sundána. Až letos v květnu se podařilo za pomocí plošiny plastiku znovu zavěsit na čelo
hasičské zbrojnice pod nové sklo. Už zbývá
jen dobudovat noční nasvícení sošky.

Zavěšování plastiky svatého Floriana

Cvičení
ve Velešovicích
22. června proběhlo námětové cvičení našeho okrsku. Jednotka byla zdvižena k požáru
lesního porostu do Velešovic. Naše družstvo
1+5 se dokodrcalo po cestách mimo Slavkov
do Velešovic a vyzkoušelo si útok jedním proudem na les.
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Hasiči s Marmeládou v akci
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S kytičkami
proti rakovině

Liga
mladých hasičů
Děti se celý květen a červen účastnily soutěží zakončených soutěží v Drnovicích, kde
byly vyhlášeny výsledky Ligy mladých hasičů. Naše přípravka se vyšvihla na krásné
třetí místo, když onu soutěž ten den vyhrála. Mladší skončili celkově čtvrtí a starší
šestí. Také v jednotlivcích jsme se neztratili. Stela Pazourková si navlékla medaili
za třetí místo a Martin Kamenský za druhé.
Nesmíme také zapomenout zmínit postup
Martina Kamenského na republikové kolo
do Plzně v kategorii mladší dorostenec
ve dnech 1.–5. července. Všichni jsme mu
drželi palce a nakonec se umístil na krásném sedmém místě.

Jako každý rok provedli mladí hasiči
za doprovodu vedoucích sbírku proti rakovině. Tentokráte ve spolupráce s dětmi ze sousedních Nížkovic dokázali vybrat částku vyšší
než 10 tisíc korun. Všem dárcům moc děkujeme a na koho kytičky nezbyly, tomu se
omlouváme, ale zájem byl mimořádný.

Letošní sbírka byla mimořádně úspěšná

PŘI ČERVENCOVÉM POŽÁRU POLE BYLO
ZNIČENO 10 HEKTARŮ PŠENICE
Nejmladší hasiči si výhrou v závěrečné
soutěži zajistily 3. místo v lize

www.kobericeubrna.cz

Dvoustranu připravil Aleš Krahula
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škola

Školáci
mistry
ve vybíjené
Druhé pololetí školního roku v základní škole začalo v duchu prevence. Škola získala krajskou dotaci na podporu preventivních
programů a na studium pro školního metodika prevence. Díky ní můžeme nyní do výuky zařadit odborné programy pro podporu
zdravého životního stylu. Opět je do výuky
pro osvětu zařazen dotovaný preventivní program, tentokráte na téma kouření a v březnu
žáci absolvovali kurz první pomoci, na kterém
se učili ošetřovat úrazy.
Oddech a odlehčení výuky nám zpříjemnila návštěva kouzelníka, divadelní představení „Zvířátka a loupežníci“ a beseda
s bývalým žákem školy. V dubnu jsme nacvičovali vystoupení ke Dni matek. Červen
ve škole začínal i končil kooperací s jinými
školami. Organizovali jsme turnaj ve vybíjené
se ZŠ Milešovice o putovní pohár, který k naší
spokojenosti zůstává v Kobeřicích. Na konci měsíce se pak žáci opět střetli ve vybíjené
v přátelském utkání se ZŠ Heršpice. Na konci
školního roku jela celá škola na výlet na Baťův
kanál a do skanzenu ve Strážnici, kde jsme se
dozvěděli spoustu nových poznatků o životě
na venkově v minulém století.
Nemalou finanční podporu škole zajišťuje sběr starého papíru, který každým rokem
svědomitě sbíráme a ke konci května společně s tatínky zpracujeme pro odvoz, za což
jim patří velké díky. Za podporu a sponzorství také děkujeme Stolařství Zdeněk
Závodský, které nám poskytlo materiál
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V červnu celá škola navštívila Strážnici

Naši školáci dali do hry vše a nakonec zvítězili!

Projekt Napříč prevencí

na polytechnickou výuku, panu Pitákovi
za odborné rady ke zpracování, panu
Váhalíkovi za trička pro předškoláky a rovněž
díky za finanční podporu a přízeň všech přátel školy.
KOBERSKÉ ROZHLEDY červenec 2018
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Jen si, děti,
všimněte,
co je krásy
na světě!
Mateřská škola zajišťuje dětem pocit souladu,
harmonie a životní pohody. Především děti
předškolního věku by měly dosáhnout kompetencí, které jsou výchozí podmínkou naplňování hodnotného života jedince i společnosti. Veškerá iniciativa pedagogů v naší mateřské
škole směřuje k cíli předškolního vzdělávání –
dovést děti k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů, získaly věku přiměřenou
fyzickou, psychickou i sociální samostatnost.
Tomuto pojetí je plně nastaven školní vzdělávací program naší mateřské školy „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!“ Preferovány jsou hravé a tvořivé
činnosti. Mateřská škola poskytuje celý rok
dětem mnoho dalších školních aktivit (plavání, výlety, společné akce s rodiči, divadelní

představení, dílničky, tématické týdny, hledání pokladu, karneval). Naše snaha by nebyla
dokonalá bez vzájemné spolupráce s místním
sdružením hasičů a myslivců. Tímto chceme vyjádřit velké poděkování za práci, kterou tyto spolky dělají pro děti z naší mateřské školy. Zároveň bychom chtěli poděkovat
panu Hromkovi, který nás navštěvoval po celý
školní rok a svými písničkami rozveselil děti
v mateřské škole. Letošní rok se schyluje
ke svému konci, ale my už se těšíme na další,
který nám přinese spoustu nových možností
a nápadů pro různé aktivity s dětmi.

Děti ze školky vyrábí ježky ze dřeva a hřebíků

Informace pro rodiče
Na září připravujeme adaptační týden pro budoucí školáky. Děti z vyšších ročníků se budou starat o žáky z první třídy, seznámí je s chodem školy a pomohou jim se lépe adaptovat na práci
ve vyučování.
V přípravném týdnu chystáme jako každý rok
v mateřské a základní škole první schůzku s rodiči. Rodiče budou mimo jiné informování o organizaci v prvním pololetí a mohou se také připravit na výběr kroužků pro své ratolesti. Přijde nás
s nimi seznámit paní Skrbková z Kaštánků.
www.kobericeubrna.cz

Škola bude i nadále pokračovat v projektech: Celé
Česko čte dětem, Dotované mléko, Recyklohraní,
Ovoce do škol, Napříč prevencí, Podpora plavání.
Podrobné informace naleznete na školním webu.
Od září dojde ve škole k personálním změnám.
Do MŠ přijmeme novou paní učitelku, chůvu
a do ZŠ dvě asistentky pedagoga. V základní škole zřídíme 5. ročník a budeme mít tak ucelený
1. stupeň základního vzdělávání.
Uvítáme jakoukoliv formu sponzorství.
Informace o škole si můžete přečíst na webu:
www.zskoberice.info
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sokol

SEZÓNA 2017/2018 JE JIŽ ZA NÁMI.
OBHÁJIT MISTROVSKÝ TITUL SE LETOS
PODAŘILO POUZE BÉČKU, ALE I PRO
OSTATNÍ NAŠE MUŽSTVA SE DÁ JISTĚ
HODNOTIT JAKO VELMI VYDAŘENÁ.
JAK SE ZA SEZÓNOU OHLÍŽÍ KAPITÁNI
JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ, SE MŮŽETE
DOČÍST V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH.

Sezóna

2017/2018
ukončena

Páté místo je krásné,
ale měli jsme na víc
V čem se I.B třída nejvíce liší od okresního
přeboru?
V rychlosti a důrazu. Je to celkově trošku
rychlejší, jak nahrávky, tak dostupování hráčů, a proto je zde víc soubojů a celkově tvrdší hra.
Proběhly v týmu nějaké významné změny
od minulé sezóny?
Změny moc neproběhly, hráči jsou stále stejní, jenom teď musíme posílit hlavně kvůli tomu, že někteří hráči chtějí skončit, proto
musíme doplnit dalšími. Změny jsme chtěli udělat v přístupu k tréninkům a především
v docházce na tréninky, ale to se, bohužel,
kvůli zaměstnání většiny hráčů, moc nezmění.
V čem jste se nejvíce zlepšili a co je vaše slabá stránka?
Zlepšení je těžký říct, jelikož naše výkony byly
jako na houpačce, ale když se zrovna dařilo,
tak bych řekl, že se zlepšila rozehrávka zezadu
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Jara Ondráček, Tomáš Kadlec a Víťa Svoboda
se radují po gólu v poslední minutě

od obrany, hodně situací chceme řešit fotbalově a ne jenom to urvat kamkoliv. Proto také
vznikají velké chyby obránců, když to zrovna
nevyjde uhrát a dostáváme z toho blbý góly.
Slabé stránky bych asi neměl ani říkat, ale
jsou to především obranné standardky. Dál
je to taky využívání velkých šancí, které každý zápas máme a neproměníme, strašně se
na každej gól nadřeme a soupeřům jich pár
darujeme „zadarmo” po našich chybách.
Jak jste spokojení s konečným umístěním
v tabulce?
S pátým místem jsem celkem spokojený, náš
cíl skončit v horní polovině tabulky jsme splnili. Na to, že hrajeme první rok I.B třídu, je
páté místo krásné, ale musíme být trošku
zklamaní, jelikož snad každý cítil, že jsme měli
na víc.
Jaká jsou očekávání do další sezóny?
Tímto navážu na předchozí odpověď, našim
cílem je skončit líp než předchozí sezónu,
takže budeme usilovat o umístění se co nejvýše v tabulce a hlavně o zlepšení po fotbalové stránce. Měli by přijít i noví hráči, tak snad
půjdeme s výkony nahoru.
Stanislav Piňos, kapitán „A” mužstva
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„Jedině béčko”

je znovu mistrem soutěže
Chtěl bych poděkovat všem spoluhráčům,
fanouškům a vedení Sokolu za úspěšnou
sezónu. Byla bohužel kratší, ale opět povedená. Až na jednu ostudu v Lovčičkách jsme
na jaře vyhráli všechna utkání, obhájili první místo a užili jsme si to. Navíc nás skvěle doplňovali hráči jak z dorostu, tak z Áčka.
Máme super partu, krásné hřiště, nadstandardní podmínky k fotbalu na takové úrovni a bojujeme jeden za druhého na hřišti
i ve výčepu. Budeme rádi, když nás v příští sezóně přijdete opět podpořit a stavíte se
na pívo na hřišti.
Kuba Redl, kapitán „Jedině Béčka”

Přípravka se to

v poslední sezóně naučila

Tak nám dětičky v přípravce ukončily sezónu a bohužel i celé své působení. V začátcích
to bylo těžké, tým dostával docela výprask.
Letošní sezóna už byla ale jiná. Hrálo se 20
zápasů, z nich bylo 8 vítězství, 2 remízy a 10
proher, skóre 103:138. Jenže porovnejme podzim a jaro. Podzim: 2 výhry, 1 remíza, 7 proher
a skóre 52:88. Jaro: 6 výher, 1 remíza, 3 prohry a skóre 51:50. Prohry jen s velmi dobrými týmy Bučovic, Bošovic a Rousínova. Kluci
se to konečně naučili. Nejlepším střelcem byl
jednoznačně Erik Fischer (53 gólů), za ním
pak Alex Had (15), Marian Hrubý (12), David
Karlíček (10), Sam Bartalos (6), Marek Sedlák
(4) a Dario Šablický (1). Velkou překážkou pro
soupeře byl, hlavně na jaře, Kuba Štohl v brance. To vše hlavně díky Pavlovi Fischerovi, ale
taky díky většině rodičů našich budoucích
hvězd. Někdy to byly nervy, řeknu vám.
Jiří „Bobr” Hromek, asistent trenéra přípravky

Filip Spáčil překonává obranu Velešovic

V dorostu

jsme dobrá parta
Letošní sezónu jsme hráli poprvé okresní přebor Brno-venkov. Neznali jsme ostatní týmy
a nevěděli jsme, co od nich čekat. Na začátku,
když jsme hned první zápas prohráli s týmem
z Mokré, jsem nevěřil, že bychom mohli
vůbec přemýšlet o nějakém slušném umístění
v tabulce. Ale pak to přišlo, už v dalším zápase
jsme se chytli a dokázali jsme vyhrávat i vysokými výhrami. Na jaře to bylo oproti podzimu
trochu těžší, protože nám odešel jeden z nejlepších střelců – Richard Novák, další střelec
– Marek Vojtíšek se hned v jednom z prvních
zápasů zranil a dlouho nemohl hrát, a někteří hráči přestali chodit na zápasy z neznámých důvodů. A tak jsme na některé zápasy odjížděli třeba jen v deseti. Nakonec jsme
uhráli pěkné celkové druhé místo a myslím,
že nás to všechny bavilo. Jako tým jsme dobrá parta a to je to nejdůležitější.
Nikola Krahula, kapitán dorostu

Mužstvo dorostu před utkáním proti Svratce

www.kobericeubrna.cz
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jaro v Kobeřicích

Májová jízda
traktorů
I když to zpočátku vypadalo, že se letos tradiční jízda
traktorů na oslavu Svátku práce konat nebude, nakonec do ulic Kobeřic 5. května vyjelo téměř 30 malých
i velkých strojů. Velké obliby se tato akce těší i u přespolních, za což svědčí hojná účast traktoristů z okolních obcí, zejména z Nížkovic, Heršpic, Milešovic
a Uhřic, kteří tuto krásnou tradici velice chválili.

Za záchranu tradice letos vděčíme Josefu
Kubálkovi, který se ujal organizace

Vesmírný karneval
Letošní karneval na téma vesmír si náramně užili všichni koberští astronauti, ufoni, mimozemšťané, roboti, hvězdy i vesmírné víly a mnoho
dalších. Děti se vyřádily při soutěžních disciplínách a po protancovaném odpoledni si domů si
odnesly krásné ceny z tomboly.
V rámci každoroční úklidové akce sesbírali
dobrovolníci z Kobeřic 300 kg odpadu!

Ukliďme Česko

Kosmonautka Amálka Bartalosová
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Koberské lesy i letos zažily velký jarní úklid. To, že
o přírodu je třeba dbát a odpadky se samy neuklidí, už zjistili i nejmenší účastníci letošní celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Pracovní rukavice letos v Kobeřicích navlékla více než dvacítka
dobrovolníků.
KOBERSKÉ ROZHLEDY červenec 2018

jaro v Kobeřicích

Pálení
čarodějnic
Malé i velké čarodějnice si to zamířily v pondělí
30. dubna na fotbalové hřiště, kde roztočily svá
košťata při společném tanečku, opekly si špekáčky a užily si odpoledne plné zábavy pro děti
i dospělé.
Vodní skluzavka je mezi dětmi bezkonkurenčně nejoblíbenější atrakcí

Olympiáda
Kobe 2018
Čarodějnická taneční show

Na Famotě UEFA
Poslední májová sobota byla již tradičně ve znamení sportovně-hudebního odpoledne pořádaného Vlastou Redlem. Na fotbálek dorazilo
množství pohádkových postav a na dvou jevištích následně vystoupili hosté jako Karel Macálka
se skupinou Rangers, WBand, Lukáš Pavlásek,
Swingový Kvartet Bezrukého Frantíka, Milan
Šána, Lubomír Nohavica a divadlo Minor s dětskou operou Mravenec Ferda a mnoho dalších.

Na hřišti se letos sešli hrdinové našich
oblíbených pohádek

www.kobericeubrna.cz

V rámci dětského dne připravila kulturní komise ve spolupráci s hasiči pro děti Olympijské hry.
Zúčastnilo se jich celkem 62 malých sportovců, přičemž nejmladšímu účastníkovi bylo pouhých 8 měsíců! Děti zdolávaly sportovní disciplíny jako maraton, skok pozpátku, překážkovou
dráhu, hokej nebo slalom. A kromě soutěží si
užily i skákací hrad, zmrzlinu a vodní skluzavku
od hasičů.

Koberská Kulturní komise opět odvedla
skvělou práci!
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akce

Kinematograf
bratří Čadíků
Kobeřáci
na Baťáku
V neděli 17. června se děti a rodiče z Kobeřic vydali na pirátský zájezd na Baťův kanál. Součástí výletu byla hodinová plavba lodí z Veselí nad Moravou
do Vnorov, kde byl pro děti připraven zábavný program. Cestou zpět navštívili i hodonínskou zoologickou zahradu a nejen děti, ale i dospělí si výlet
moc užili.

Na kola!
Připomínáme, že Cykloakce Ždánickým lesem
a Politavím je v plném proudu! Průkazky
a soutěžní karty jsou k dispozici k vyzvednutí
na obecním úřadě. Doufáme, že se na závěrečné akci sejde co nejvíce zástupců z Kobeřic.
I VY SE MŮŽETE PODÍLET NA TVORBĚ
KOBERSKÝCH ROZHLEDŮ!
Máte zajímavý náměť na příspěvek?
Články, fotky, obrázky, či pozvánky
na plánované akce můžete zasílat na e-mail
koberske.rozhledy@seznam.cz a přispět tím
do podzimního čísla zpravodaje.
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, Roman
Hanák, Lenka Javůrková, Mgr. Dana Horká,
Lucie Smékalová, Aleš Krahula, Jiří Zerzáň
MKČR E13059

Od soboty 1. do úterý 4. září budeme
moci v Kobeřicích opět po roce přivítat
Kinematograf bratří Čadíků, kteří si pro nás
připravili další várku českých filmů. Na výběr
letos máme z filmů Anděl Páně 2, Špunti
na vodě, Bezva ženská na krku, Bajkeři,
Hurvínek a kouzelné muzeum, nebo
Šťastná. Promítat se bude na fotbalovém hřišti po setmění, vstupné dobrovolné!

POSLEDNÍ SRPNOVÝ VÍKEND
BUDE PATŘIT TRADIČNÍM
KROJOVANÝM HODŮM.

