Kobeřice
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Opava

Správní obvod: Kravaře

GPS souřadnice: 49.985484N, 18.052121E

Nadmořská výška: 251 m n. m.

První pís. zmínka: 1183 (838 let)

Počet obyvatel: 3 299

PSČ: 747 27

Adresa URL: www.koberice.cz

Současnost obce Kobeřice
Dnes se v Kobeřicích nachází základní škola s tělocvičnou a víceúčelovým sportovním areálem,
mateřská škola a elokovaná třída Základní umělecké školy Hlučín pro výuku hry na klavír a
zpěv. Pro veřejnost je pravidelně otevřena obecní a farní knihovna, lékařskou službu poskytuje ve
zdravotním středisku několik odborných lékařů. Občané mají k dispozici také velké množství
stravovacích, ubytovacích a volnočasových zařízení, dětská hřiště či službu domácí asistence.V
současnosti vede obec čilý společenský a kulturní život. K nejvýznamnějším spolkům patří
místní dobrovolní hasiči. SDH Kobeřice pomáhá veřejnosti, ale pořádá rovněž kulturní a
vzdělávací akce. Základní organizace ČSCH drobných zvířat v Kobeřicích byla založena v roce 1964,
dnes se úspěšně prezentuje s výsledky chovatelské práce, propaguje čistokrevný chov zvířat a
organizuje kulturně společenské vyžití členů a jejich rodinných příslušníků. Od roku 2004 se
schází v opraveném areálu u „Čujkova stavu", zapojuje se do dění v obci a snaží se o dobrou spolupráci
s ostatními organizacemi v Kobeřicích, například i se Svazem zdravotně postižených
občanů.Důležitou roli v životě vesnice hraje sport, jehož příznivci se sdružují v TJ Sokol Kobeřice.
Dlouhou tradici má fotbal, jsou tu také pořádány tradiční běhy, které jsou známy v celé České
republice i v zahraničí. Atletický oddíl pořádá každý rok tři veřejné závody pro mládež i
dospělé - Zimní běh Kobeřicemi, Kobeřická 20 a Kobeřický půlmaraton.Všechny spolky se spolu s
občany a představiteli obce podílejí na pořádání mnoha společenských akcí, například plesů,
koncertů, výstav, vítání občánků, oslav Dne dětí a Dne matek, sportovních odpolední, country
večerů, odpustu, strassenfestu, karmáše či zpívání koled.Od roku 2008 se v Kobeřicích slaví Den
obce, který dává obyvatelům možnost si zasoutěžit v tradičních i netradičních disciplínách, zasportovat
a prohlédnout si výstavu děl svých spoluobčanů. Jedním z cílů akce je také sousedsky si posedět u
dobrého jídla a pití, které zajišťují místní spolky, za poslechu hudby zdejších muzikantů.
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