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Slovo starosty 

Dobrý den vážení spoluobčané, 

toto je poslední číslo zpravodaje obce tohoto roku. Dovolte mi, abych vás 

již jako starosta naší obce informoval a napsal několik málo slov. 

Nejprve začnu tím, že vám chci poděkovat za účast v komunálních 

volbách. Ta podle očekávání nebyla příliš vysoká, když u nás byla 

postavena jen jedna kandidátní listina. 

Také chci poděkovat všem zastupitelům za jejich důvěru a podporu, kterou 

jsem dostal při volbě starosty naší obce. Udělám vše pro to, abych byl 

přínosem pro naši obec, občany i spolky, a nezklamal důvěru, kterou jsem 

dostal a které si nesmírně vážím. Dobře si uvědomuji, že práce starosty 

obce je velice zodpovědná a náročná. Proto nic nebudu ponechávat náhodě 

a budu se ze všech svých sil snažit pro obec pracovat.  

Domnívám se, že je důležité, aby občané dostávali včas informace a měli 

možnost se zapojit do diskuse a spolurozhodovat. Aby mohli být u toho, 

když budeme tvořit investiční akce a nenechávat vše jen na těch 13 

zvolených zastupitelích. Chci být starostou pro všechny naše občany a 

budu velice rád, když přijdete na zastupitelstvo vyjádřit svůj postoj k dané 

problematice nebo říci, v čem by vám obec mohla pomoci.  

Právě v příštím roce budeme chystat několik setkání s občany na téma 

investiční akce na období počínaje rokem 2019. První setkání s názvem 

„kulatý stůl“ proběhne v místní Orlovně 16. ledna. Další termíny budou 

včas oznámeny. Pevně věřím, že nám všem záleží na tom, co v naší obci 

chceme vybudovat a za jakých podmínek. Právě proto jsem navrhl 

uspořádat tato setkání s občany a prodiskutovat, do čeho obec bude 

v příštích letech investovat. Je velmi důležité, abyste přišli na tyto kulaté 

stoly a podělili se s námi o své představy i vize. I já mám nápady, které 

chci s vámi prodiskutovat, a tipy na investiční akce, na kterých se 

shodneme a které budou pro obec prospěšné. 
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Pevně věřím, že si najdete čas a dojdete na kulaté stoly prodiskutovat 

investiční akce. Moc vám předem děkuji za vaši účast na těchto setkáních. 

Ostatní záležitosti probírané na zastupitelstvu obce najdete na dalších 

stránkách tohoto zpravodaje.  

Závěrem chci poděkovat všem složkám naší obce, které se podílejí na 

sportovně-kulturním dění v naší obci. Velmi si jejich práce vážím a jak 

jsem 11. listopadu 2018 s panem místostarostou Martinem Kovářem říkal 

na společném setkání se zástupci těchto spolků na obecním úřadě, mají 

naši podporu a budeme je v jejich činnosti nadále podporovat. Děkuji za 

vaši obětavou práci pro naši obec. 

A úplně na závěr nám všem chci popřát klidné, požehnané a ničím 

nerušené vánoční svátky. Na Štědrý den si vás dovolím pozvat na 

22. hodinu k obecnímu úřadu na již tradiční zpívání vánočních koled u 

vánočního stromku. Svařáček budou mít naši hasiči připravený. 

V novém roce nám přeji hlavně zdraví, lásky, pokoje, Božího požehnání a 

radosti. 

Váš starosta Jindřich Kocour 
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Zápisy z jednání zastupitelstva obce 

Schůze zastupitelstva konaná dne 31. října 2018 

Omluveni: Ing. Nesrsta 

Před začátkem jednání složili přítomní zastupitelé svůj slib. 

1) Zapisovatelka a ověřovatelé zápisu byli schváleni 12 hlasy. 

2) Program byl doplněn o volbu zástupců do dobrovolných svazků a 

schválen 12 hlasy. 

3) Volba starosty obce: 

• 12 zastupitelů souhlasilo, aby i nadále byl starosta uvolněnou 

funkcí. 

• 12 zastupitelů souhlasilo, že volba starosty a místostarosty bude 

veřejná. 

• 12 zastupitelů odsouhlasilo navrženého Jindřicha Kocoura jako 

starostu obce. 

• 12 zastupitelů odsouhlasilo navrženého Martina Kováře jako 

místostarostu obce. 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru: 

• všichni přítomní zastupitelé souhlasili s návrhem, že oba výbory 

budou tříčlenné 

• předsedou finančního výboru byl navržen a jednohlasně zvolen 

Ing. Alois Kunc 

• předsedou kontrolního výboru byl navržen a 11 hlasy schválen pan 

Aleš Zouhar 

• členové finančního výboru (Ing. Nesrsta, Ing. Vančura) byli 

schválení 12 hlasy, členové kontrolního výboru (T. Musil, J. 

Zouhar) byli schváleni 11 hlasy.  
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5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva – pan starosta navrhl, aby odměny zůstaly v dosavadní výši, 

což schválilo všech 12 zastupitelů. 

6) Zřízení pracovní pozice hlavní účetní obce odsouhlasili všichni přítomní 

zastupitelé. 

7) Zřízení pracovní pozice pracovníka obce odsouhlasili všichni přítomní 

zastupitelé. 

8) Rozpočtové opatření na vodovod v nové ulici (v rozpočtu na rok 2018 

byl pouze odhad, při sestavování rozpočtu nebyla cenová nabídka) ve výši 

600 000 Kč bylo schváleno 12 hlasy. 

9) Rozpočtové opatření na kanalizaci v nové ulici (v rozpočtu na rok 2018 

byl pouze odhad, při sestavování rozpočtu nebyla cenová nabídka) ve výši 

1 500 000 Kč bylo schváleno 12 hlasy. 

10) Zástupcem obce do Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu 

Blansko a Dobrovolného svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova 

Moravský kras byl jednohlasně zvolen Jindřich Kocour. 

11) Diskuse: 

• Zastupitelé uložili panu starostovi úkol, aby připravil a s nimi 

konzultoval znění podmínek obou výběrových řízení a následně je 

zveřejnil. 

• Z řad občanů i zastupitelů vzešel požadavek na upravení bývalého 

chodníku u parku, který je nyní osázen keři. Na místě bude 

pracovní jednání.  

• Obyvatelé ulice v Chaloupkách chtěli vědět, jak pokračuje projekt 

úpravy silnice. Ing. Kunc oznámil, že PČR nepožaduje zbudování 

obratiště, což usnadní přípravu projektu. Zastupitelé uložili panu 

starostovi úkol nechat prodloužit vedení veřejného osvětlení k 

poslednímu postavenému domu. 

• Dále občané připomněli potřebu opravy skluzavky v parku a 

opravy rozhlasu. 
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• Paní Odehnalová připomněla nutnost včasného provedení inventur 

obecního majetku. 

• A. Zouhar požádal pana starostu, aby obnovil jednání s Coop 

Boskovice o případné stavbě nového obchodu. 

Jednání trvalo hodinu a 10 minut, zapsala Zita Doleželová 

Schůze zastupitelstva konaná dne 19. listopadu 2018 

Omluveni: J. Zouhar 

Minule nepřítomný Ing. Nesrsta složil slib zastupitele. 

1) 12 zastupitelů odsouhlasilo zapisovatelku a ověřovatele zápisu. 

2) Navržený program schválili všichni přítomní zastupitelé. 

V 18:05 přišel pan Zouhar. 

3) Kontrola úkolů: 

• Připravit výběrové řízení na 2 pracovní pozice – připraveno, 

rozesláno zastupitelům. Ing. Vančura doporučil upřesnit informace 

o platovém zařazení pozice účetní. Po opravě budou VŘ 

zveřejněna.  

• Světlo v Chaloupkách bude součástí II. etapy oprav osvětlení. V I. 

etapě byla již vyměněna některá tělesa. 

• Proběhla I. etapa oprav rozhlasu. Problémy jsou se zdroji, bude 

řešeno ve II. etapě nákupem a výměnou některých zdrojů. 

• Jednání s Coop Boskovice zatím neproběhlo. 

4) Pan starosta informoval přítomné: 

• Na jednání s VaK bylo domluveno, že v parku a u hřiště budou 

instalovány nové nadzemní hydranty. Hrazeno bude z plusového 

účtu naší obce u vodárenské společnosti. 
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• Byla upravena cesta v obecním lese, kam byla vyvezena část 

kamení z výkopů pro kanalizaci v nové ulici. 

• Parkování obecní techniky bylo domluveno se zástupci Agrisu. 

• Byla provedena I. etapa oprav veřejného osvětlení a rozhlasu. 

• Na OÚ proběhlo setkání se zástupci neziskových organizací obce, 

kde jejich představitelé předložili požadavky na finanční pomoc 

pro provoz spolků. 

• Byla objednána revize plynových kotlů v obecních bytech, v 

budově OÚ, knihovně a dětské skupince. 

Zastupitelé vzali informace na vědomí. 

5) Informace o demolici budovy č. p. 14 – pan starosta jednal se 

zástupcem dodavatelské firmy. Pokud bude podepsána smlouva o 

provedení prací, bude demolice probíhat během zimního období. 

6) Se složením inventarizačních komisí souhlasilo všech 13 přítomných 

zastupitelů. Pan starosta má do 26. listopadu připravit podklady pro 

provedení inventur a ty budou provedeny a odevzdány do 15. prosince. 

7) Hlasování o rozpočtových opatřeních: 

• Ostatní záležitosti pozemních komunikací – 60 000 Kč 

• Kotelna v ZŠ – 10 000 Kč 

• Využití volného času mládeže (pořízením hracího prvku u Brány 

byl překročen plánovaný rozpočet paragrafu) – 30 000 Kč 

• Projekt vodní nádrže 110 000 Kč, ale z dotačního titulu jsme 

obdrželi 50 000 Kč  

• Jednotka požární ochrany – 30 000 Kč 

• Na volby do zastupitelstev obcí jsme obdrželi 30 000 Kč 

• Odměna zastupitelům – 400 000 Kč  

S rozpočtovým opatřením jako celkem souhlasilo všech 13 zastupitelů. 
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8) Různé: 

• Zrušení předkupního práva obce na pozemek 1362/8 v nové ulici 

schválilo 13 zastupitelů 

• Smlouvu s firmou E.ON o zřízení věcného břemene na pozemky 

pod přípojkami v nové ulici schválilo 13 zastupitelů 

• Stanovení stavební a výběrové komise schválilo 13 zastupitelů, 

předsedou je Ing. Keprt, členové J. Kocour, M. Kovář, R. Pernica a 

A. Zouhar 

• Smlouvu o dílo na demolici domu č. p. 14 rozeslal pan starosta 

zastupitelům k nahlédnutí. Podepsání schválilo 13 zastupitelů. 

Pokud počasí dovolí, firma by měla pozemek vyčistit do konce 

ledna roku 2019 

• Zastupitelé schválili 12 hlasy přijetí finančního daru od firmy 

Tauro pro ZŠ Kotvrdovice 

• Zastupitelé schválili instalaci 4 sloupů veřejného osvětlení na 

parketě. V případě vhodného počasí by se akce dala zvládnout ještě 

v letošním roce 

• Zastupitelé vzali na vědomí zveřejnění záměru o prodeji části 

pozemku panu Ševčíkovi – parcelní číslo 84/1 a 85/1 za cenu 50 

Kč/m
2
 

• Zastupitelé schválili zadání posouzení obnovení nebo vylepšení 

systému ČOV I. Cena 35 000 Kč, součástí projektu bude 

zpracování koncepčního řešení 

9) Diskuse: 

• Ing. Nesrsta tlumočil požadavek sportovců na lepší osvětlení sálu 

Orlovny. Pan starosta informoval, že některá světla již byla 

vyměněna, ale na tak velký prostor to nestačí a příští rok bude 

osvětlení sálu řešeno 

• M. Sehnalová se ptala na odvezenou skrývku z pole při budování 

cesty a kanalizace v nové ulici, která byla uskladněna v areálu 

Agrisu a která je odtud odvážena na pole. Pan starosta slíbil, že se 
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domluví s vedením Agrisu na uschování části půdy pro účely 

terénních úprav 

• M. Sehnalová také připomněla povinnost stavebníků do 26. dubna 

2019 zahájit stavbu v nové ulici. Pokud nebude prokázána ani 

připravenost ke stavbě, pak budou volné pozemky nabídnuty jiným 

zájemcům. Dále se zajímala o termín dobudování všech sítí v této 

ulici. Pan starosta uvedl, že plánovaný termín dokončení kanalizace 

je duben 2019 a vodovodu červen 2019, ale bude se snažit 

dokončení obou sítí urychlit. Závisí na tom vybudování a 

kolaudace pozemní komunikace, u níž je třeba vyhlásit výběrové 

řízení na dodavatele 

• A. Zouhar upozornil, že na webových stránkách obce nejsou 

všechny povinné informace. Pan starosta uvedl, že je plánována 

brzká rekonstrukce stránek a všechny informace budou postupně 

doplňovány 

• Pan starosta informoval přítomné, že zahájení adventní doby 

proběhne 1. prosince, zastupitelé zařídí nazdobení adventního 

věnce, stromu a budovy OÚ. Občerstvení zajistí SDH. 

• Dále pan starosta zastupitelům oznámil, že připravuje rozpočet na 

rok 2019, prozatím pouze s již rozpracovanými investičními 

akcemi. Po schůzce finančního výboru budou do návrhu případně 

přidány další akce. Návrh rozpočtu bude následně zveřejněn a 

jednat se o něm bude na příštím jednání zastupitelstva 

Jednání trvalo hodinu a 45 min, zapsala Zita Doleželová 
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Příspěvky spolků a organizací 

Základní škola 

Školní rok 2018/2019 jsme zahájili v pondělí 3. září. V I. třídě je 7 

prvňáků a 10 třeťáků, třídní učitelka je Mgr. Kateřina Vančurová. Ve II. 

třídě je 15 druháků, třídní učitelka je Mgr. Jaroslava Hybášková. Ve III. 

třídě je 7 čtvrťáků a 9 páťáků, třídní učitelka je Mgr. Hana Vaňourková. 

Vychovatelka ve školní družině je Lenka Nesrstová. Složení 

pedagogického sboru zůstává stejné, jen Hana Vaňourková vystřídala ve 

funkci ředitelky Jaroslavu Hybáškovou. Mimo běžných vyučovacích hodin 

se účastníme dalších aktivit.  

Hned první týden v září jsme navštívili Dům přírody na Skalním mlýně. 

Mladší žáci absolvovali program, ve kterém získali informace o životě 

netopýrů, třeťáci, čtvrťáci a páťáci si zkusili, jak se žilo v době pravěkých 

lovců. Na Skalní mlýn jsme se dopravili linkovými autobusy. Zpět jsme šli 

pěšky Suchým žlebem do Vilémovic a odtud linkovým autobusem zpět do 

školy.  

Na začátku října jsme jeli autobusovým spojem do jedovnického kina na 

program s promítáním filmu Taje Thajska. Po jeho skončení jsme šli pěšky 

zpět do školy kolem kempu, jedovnických rybníků a Kůlny, s malou 

zastávkou na hřišti U brány. 

V říjnu jsme se vypravili do brněnského divadla Radost na představení 

„Pojďte, pane, budeme si hrát“. Prvňáci a druháci navštívili také dvě 

divadelní představení, která proběhla v mateřské škole. 

Čtvťáci a páťáci splnili první letošní úkol do Recyklohraní. Úkolem bylo 

vytvořit reklamu na třídění baterek a elektra. 

Ve škole je nadále možno odevzdávat staré baterie, použité tonery do 

tiskáren, drobné elektro (do červeného kontejneru před vchodem). Každé 

první pondělí v měsíci se sbírá starý papír a ve stejnou dobu je nově 
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možno do školy vozit použitý kuchyňský olej. K tomu je určena nádoba v 

průjezdu, do které můžete olej přes síto nalít. 

Nejstarší žáci v hodinách angličtiny pracují s časopisem JUMP a zapojili 

se do jeho celoroční soutěže. Prvňáci ukončili čtení v Živé abecedě a 

slavnostně zahájili čtení ve Slabikáři.  

Od září do konce listopadu probíhala v rámci tělesné výchovy výuka 

plavání v blanenském bazénu. 

S blížícím se příchodem adventní doby byly hodiny pracovních činností 

zaměřeny na výrobu adventních věnců. 5. prosince se nejstarší žáci 

postarali o mikulášskou nadílku ve škole. Nezapomněli ani na nejmladší 

kamarády v mateřské škole a Dětské skupince. Přejeme Vám klidné prožití 

vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do nového roku! 

Hana Vaňourková 
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Zahrádkáři 

Vážení spoluobčané, letošní rok byl pro zahrádkáře úspěšný. Byl sice 

poněkud chudý na srážky, ale teplé léto umožnilo, aby ovoce dobře 

dozrálo. Pěstitelské pálenice jsou naplno vytíženy a i na moštování se 

našlo dostatek ovoce. Moštovalo se v měsíci září a říjnu. Zahrádkáři se 

spolupodíleli na pořádání dýňobraní a lampionového průvodu, který se 

konal následující den na svátek sv. Václava. 

Dále jsme 13. října uspořádali jednodenní zájezd do Kroměříže. 

Dopoledne jsme navštívili podzimní výstavu Floria podzim, zahrádkáři si 

nakoupili ovocné stromky, květiny.  

 

Někteří navštívili i historické centrum Kroměříže a zahrady. Odpoledne 

jsme se přesunuli do Modré u Velehradu. Navštívili jsme tam expozici 

Živá voda a Centrum Slovanských tradic, kde proběhla společná prohlídka 

s výkladem. Jednou ze zajímavostí expozice byl prosklený podvodní tunel 

ve sladké vodě. Je 3,5 m hluboko pod hladinou, dlouhý 8 m a široký 2 m. 

Jsou zde k vidění ryby chladných horských potoků a řek, tažné ryby, kapři 

(až 24 kg), jeseteři (mj. i vyza velká) atd. Ve venkovním areálu se prochází 

bohatou zelení. 
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Závěrečná večeře byla v restauraci Sport v Drnovicích. O zájezd byl velký 

zájem. Autobus jsme měli velký pro šedesát pasažérů, ale ani to nestačilo. 

Z této situace nám pomohla obec Kotvrdovice společně se sborem 

dobrovolných hasičů zapůjčením motorového vozidla včetně řidiče 

Jindřicha Kocoura, kterému tímto chceme poděkovat. 

Zahrádkáři Ráječko v letošním roce oslavili 60 let od založení ZO. Při této 

příležitosti ve dnech 12. až 14. října uspořádali oblastní výstavu ovoce, 

zeleniny a květin. I naše organizace byla vyzvána, aby přispěla několika 

vzorky na tuto výstavu. Zástupci výboru naší organizace tuto výstavu 

navštívili. 

Při oslavách 100. výročí od vzniku Československa se v Kotvrdovicích 

vysadila památná lípa v parku u Surfu. K tomuto aktu byl přizván i 

předseda naší ZO.  

Největší problém pro zahrádkáře je neustále se prohlubující deficit 

vodních srážek. Příští rok bude pro nás rokem volebním – proběhnou 

volby na všech stupních naší organizace. Přejeme v příštím roce všem 

členům, ale i ostatním spoluobčanům, hodně zdraví a štěstí. 

      Výbor ZO ČZS Kotvrdovice 
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Klub českých turistů 

Ani se nechce věřit, že rok 2018 utekl jako voda v řece a už jsou tu zase 

vánoce.  

Minule jsme skončili ve zpravodaji s vodáky v červenci. 

 30. srpna až 2. září 2018 jsme se zúčastnili srazu cykloturistů na 

Slovensku ve Vinném u Zemplinské šíravy. Další část turistů se v 

tom samém termínu vydala zdolat velikány Vysokých Tater, všem 

vyšlo super počasí. 

 14. - 16. září jsme se zúčastnili babího léta v Jeseníkách, výstupu 

na Kralický sněžník 1423 m a pramen Moravy.  

 5. až 7. října jsme pochodovali Bruntálskými sopkami 

 15. až 18. listopadu byl tradiční Poslední puchýř v Semilech, 

zakončení turistické sezony. 

 Poslední výšlap byl Šamotový plátek Velké Opatovice 

24. listopadu. 

Na prosinec připravujeme už 38. ročník výšlapu ke třem smrkům a 

opékaní párků na Štěpána. Účast je vždy vynikající. 29. prosince půjdeme 

navštívit podzemí pod Zelným trhem v Brně.  

Naše holky 55++ také chodí ve velkém počtu po krásné krajině 

Moravského krasu. Tak jsme pohodově zakončili rok 2018 a mnoho 

příjemných kilometrů po naši krásné vlasti.  

Přeji za turisty všem občanům Kotvrdovic hezké svátky vánoční a mnoho 

štěstí a zdraví v novém roce. 

Zdrávi došli! 

Za KČT Kotvrdovice Jaroslav Gottvald 
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JSDH a SDH 

Jednotka 

Přeji Vám všem krásný vánoční čas. Také já zrekapituluji letošní rok 2018. 

Jistě jste si všimli, že je naše výjezdová jednotka postupem času stále 

aktivnější. Můžeme za to poděkovat klukům z jednotky, ale také našim 

starostům a zastupitelům, bez kterých bychom neměli odpovídající 

vybavení.  

V letošním roce se naše jednotka začala pravidelně scházet jednou měsíčně 

na školení. Jedná se jak o výuku teorie, která probíhá v Orlovně, tak o 

praktická cvičení, která se konají na tréninkovém hřišti a po celých 

Kotvrdovicích 

A nyní trochu čísel: naše jednotka má v současné době 17 členů. V tomto 

roce vyjela celkem 17krát, z toho 7krát na ostrý výjezd. První výjezd byl 

20. února, kdy naše jednotka vyjela k požáru automobilu, poté 9. července 

k likvidaci nebezpečného hmyzu, 16. července k požáru na cyklotrase 

k Jedovnicím a 30. července k požáru pole. 7. září proběhlo prověřovací 
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cvičení pro zjištění výjezduschopnosti jednotky a zachování se na místě 

události. 1. října jsme jeli likvidovat nebezpečný hmyz a 18. listopadu se 

naše jednotka společně s JSDH Ostrov u Macochy zúčastnila 

naplánovaného taktického cvičení, kde se jednalo o simulovaný požár 

dětské léčebny.  

 

V mezičase vyjela naše jednotka 10krát na žádost starosty na ostatní 

pomoc obyvatelům, kde se jednalo převážně o odklízení stromů, likvidaci 

nebezpečného hmyzu, čerpání vody, čištění komunikací a jinou pomoc. 

Přeji všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků, konce roku a 

do toho dalšího hodně zdraví a co nejméně událostí, kdy by byl potřebný 

náš zásah.  

Velitel jednotky Bohuslav Doležel 

Ženy ve sboru 

Dobrý den, dovolte mi na konci roku zhodnotit sezónu 2018 za družstvo 

žen.  

Na začátku roku jsme si předsevzaly, že se po vzoru mužů zúčastníme 

Velké ceny Blanenska a absolvujeme alespoň 5 závodů. Toto předsevzetí 

jsme splnily a odjely přesně 5 kol. Po počátečních nepříliš povedených 

pokusech jsme se začaly postupně zlepšovat a získaly i bodované místo. 

Bohužel jsme ani jeden závod neodjely v plné sestavě, vždy jsme soutěžily 

s jednou půjčenou závodnicí.  
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Dále jsme se zúčastnily okrskového kola v Ostrově u Macochy, retro PS 8 

závodů v Dolních Bojanovicích a memoriálu v Habrůvce. Sezónu jsme 

zakončili v Kotvrdovicích. V Dolních Bojanovicích jsme využily loňskou 

zkušenost a v kategorii žen jsme vyhrály. Kdybychom závodily v kategorii 

mužů, tak bychom se umístily těsně za domácími závodníky a 

kotvrdovickými muži na bronzové příčce.  

Vrchol sezóny jsme zažily v Kotvrdovicích, kde jsme poprvé za sezónu 

soutěžily v plném počtu. Daly jsme náš zatím nejlepší čas, což nás 

potěšilo. Zároveň si uvědomujeme, že je stále na čem pracovat. V prosinci 

nás čeká ještě zimní závod O Vánočního kapra SDH Kuřim, tak nám přejte 

hlavně vlídné počasí.  

Závěrem bych chtěla všem popřát hodně úspěchů do nového roku. Našemu 

družstvu bych popřála více absolvovaných závodů v sezóně 2019 a stále se 

zlepšující časy, protože na posledních závodech se nás ostatní týmy začaly 

dívat jako na vážné soupeře.  

Vedoucí družstva žen Sabina Kuncová 
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Muži ve sboru 

Krásný den přeji,  

máme tu poslední zpravodaj v tomto roce, a tak bych chtěl vyzdvihnout 

družstvo mužů, které závodí v soutěži VCB (Velká cena Blanenska). Muži 

v letošním roce dosáhli velmi dobrého umístění, a to 21. místa ze 

zúčastněných 40 družstev. Nejedná se pouze o velmi dobré umístění, 

družstvo se navíc stalo „skokanem roku“. Je vidět, že kluci na sobě 

opravdu zamakali. Pevně věřím, že se budou zlepšovat i v nadcházejícím 

roce. 

 

Některé zajímavosti z letošních soutěží: 

 Náš nejlepší čas je 18,59 na soutěži v sousedním Senetářově.  

 Sice nepovedený útok, ale kluci předvedli, že na to mají: v Ostrově 

u Macochy se pravý terč zastavil na čase 17,05, ale bohužel na 
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levém terči se nepovedlo zapojit proudnici, takže tento útok se 

započítal jako neplatný. 

 A jelikož se ostatní útoky vcelku povedly a v součtu jsme získali 

41 bodů, sezónu jsme končili spokojení. Těšíme se na další ročník 

VCB. 

 VCB ale nejsou naše jediné závody. Zúčastnili jsme se také jako už 

každoročně závodů v Habrůvce, kde jsme se umístili na prvním místě, a to 

třetí rok po sobě. Každý rok na tyto závody rádi jezdíme, jelikož tu panuje 

skvělá nálada a kamarádské prostředí. Samozřejmě, že po závodech si 

vždy s kluky z Habrůvky sedneme a dáme si nějakou tu sklenku dobrého 

pití. 

Pro náš okrsek a spřátelené týmy jsme opět uspořádali memoriál Jana 

Doležela. 

Chtěl bych všem tímto poděkovat za obrovskou podporu celého našeho 

týmu, který v letošním roce reprezentoval SDH, ale hlavně naši obec 

Kotvrdovice. Za kluky bych vám chtěl popřát krásné prožití vánočních 

svátků a spoustu dárečků pod stromečkem.  

Mladí hasiči 

V letošním roce se i starším žákům povedlo překonat hranice SDH 

Kotvrdovice. Na prvních třech závodech sezóny se vždy umístili na 

„bedně“.  

Hned první závody se konaly v Lipovci, tady si vybojovali 1. místo s 

časem 19,14 s. V tento den nás děti neskutečně zaskočily a předvedly, že 

mohou směle měřit síly s ostatními týmy, které jsou na vysoké úrovni, 

například družstva ze Senetářova nebo z Lipovce.  

Dále naše etapa „beden“ pokračovala na závodech v Kotvrdovicích. Doma 

se starší žáci umístili na 3. místě. Dosažený čas byl sice poněkud horší, ale 

i tak to byly pro všechny nádherné závody. 
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Na další závody jsme jeli do Holštejna, kde také starší žáci naposledy v 

letošním roce skórovali s časem 19,25. Zase jsme získali bronz a byli 

neskutečně spokojeni. Povedl se krásný nástřik na pravém terči s časem 

17,82 s.  

Na závěrečném vyhlášení okrskové ligy se naše starší družstvo umístilo na 

krásném 5. místě z 9 družstev Zase je tu patrný postup o jedno místečko, 

minulý rok to bylo 6. místo. 

My trenéři věříme, že v příštím roce se dostaneme zase o kousíček výše, 

jelikož „naše děti“ zase trochu povyrostly a přípravu i závody berou velmi 

vážně. I když zřejmě stále budou nejmladší starší žáci na okrese, těším se, 

až nám zase vytřou zrak  

 

 

Sladká odměna za 1. místo 

 

Další děti, které máme pod křídly SDH Kotvrdovice, jsou mladší žáci, 

kteří závodí ve dvou družstvech. I tito mladší žáci nám v tomto roce 

předvedli, že už se něco naučili. Například na prvních závodech v Lipovci 
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se krásně umístil tým A, (kde máme povětšinou starší děti) a vybojoval 3. 

místo. Tým B, kde jsou ti nejmenší, se umístil na krásném 7. místě  

Další závody, kde se naši nejmenší hasiči předvedli, byly závody v 

Holštejně. Chybělo jen 0,1 s a tým A by získal 3. místo, ale nakonec z toho 

bramborová medaile. Tým B se také ohromně zlepšil (o rovných 5 s). 

V Jedovnicích se nám nelíbila žlutá barva a tak jsme si půjčili od mužů 

jejich krásnou modrou bestii a zjistili jsme, že na takovou mašinu máme 

ještě chvíli čas. Pro děti to byla velice dobrá zkušenost do budoucna  

V Senetářově se povedlo týmu B umístit v polovině tabulky obsahující 30 

týmů z celého okresu. S 15. místem u týmu B jsme byli spokojeni, 

družstvo A se umístilo na 22. místě. 

Na závěr bych vám chtěl poděkovat za podporu našich mladých hasičů. 

Přeji vám krásné vánoce a vše nejlepší v novém roce 2019.  

    Vedoucí družstva mládeže Radek Doležel 
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Obecní knihovna Kotvrdovice 

Původní prostory patřící dříve knihovně (WC, kuchyňka) využívá 

v současnosti společně knihovna, základní škola a umělecká škola. V dříve 

výstavní místnosti je dnes učebna základní školy. Přímo v knihovně 

probíhá v odpoledních hodinách výuka umělecké školy, pátky má otevřeno 

knihovna. Společně zde tedy „žijí“ knihy a hudební nástroje.  

Pokud máte zájem přijít do knihovny a vypůjčit si nějakou knihu, budete 

vítáni. Najdete nás v zadní části školy v podkroví nad školkou. Otevřeno 

máme každý pátek od 17 do 19 hodin. Můžete navštívit naše webové 

stránky (http://knihovnakotvrdovice.webk.cz), na kterých máme online 

katalog knih naší knihovny. Zajímavý je také odkaz Nové knihy.  

V pátek 28. prosince 2018 bude otevřeno od 17 do 19 hodin. 

Začátkem roku 2019 pořádáme tradiční Stolní hry. Proběhnou 5. ledna, 2. 

února a 23. února od 13 do 19 hodin v Orlovně. Přijďte se pobavit a klidně 

vezměte svoji hru a naučte ji ostatní. 

     Poklidný konec roku přejí knihovníci 

Skautský oddíl 

Drakiáda 

Letos jsme se při drakiádě přenesli do pohádky Korunní princ. Celým 

odpolednem nás prováděli princové Karel, Jan a překrásná princezna 

Viktorie. Děti si procvičily svoji paměť, aby jim vzpomínky nedokázal 

odstranit ani lektvar zapomnění, pomohly staré babičce posbírat věci, které 

se jí vysypaly z tašky, zachránily lidi proměněné ve stromy a dokonce si 

zkusily zabít draka. I přes to, že vítr moc nefoukal, se většině dětí podařilo 

draky dostat do vzduchu aspoň na chvíli, za což byly náležitě odměněny. 

Byly zde ceny za vlastnoručně vyrobeného, nejdéle létajícího a nejvýše 

létajícího draka. Za odměnu dostaly děti párky, které jsme si společně 

http://knihovnakotvrdovice.webk.cz/
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opekli nad ohněm. Letcům a obci děkujeme za tradiční výbornou podporu 

akce. 

Za 7. skautský oddíl Ampetu-wi Jana Odehnalová 

 

Podzimní výprava holek 

9. listopadu jsme se vydaly na výpravu do Bohuňova. Po vybalení věcí a 

večeři jsme byly u slavnostního ohně svědky výběru dračího bojovníka. 

Jelikož i my jsme se chtěly dračím bojovníkem stát, byly jsme rozděleny 

do skupin podle pěti postrachů z filmu Kung-Fu Panda. Vzniklo tak pět 

skupinek s názvy: Tygřice, Kudlanky, Opičáci, Jestřábi a Zmije. Ovšem 

stát se dračím bojovníkem není jen tak. Je k tomu zapotřebí tvrdý výcvik. 

Ten začal brzy ráno. Když jsme si myslely, že už je konec, musely jsme si 

sbalit věci a vydat se na výcvikovou pouť s plnou polní. Po poledni už 

jsme měly všechny hlad, a tak jsme šly nachystat oheň na špekáčky. 

Během toho za námi dorazili kluci, o kterých jsme vůbec nevěděli a 

příjemně nás tím překvapili. Po obědě jsme se ale dozvěděly, že už se 
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nemůžeme vrátit zpátky. Z vězení totiž utekl nebezpečný tygr Tajlung. 

Bylo tedy třeba jít dále. Ubytování jsme našly na faře v Rozhraní, kde 

jsme zjistily, že noc před námi tu přespali kluci. Ti nám tam nechali na 

stole básničku a srdíčko z jablek.  

Tajlung se potuloval v blízkosti naší fary a mistr Sifu rozhodl, že už jsme 

natolik vycvičené, abychom ho dokázaly porazit. Protože jsme holky 

šikovný, chytily jsme tygra rychle a mohly to oslavit výbornou večeří – 

nudlemi na kungfupandí způsob.  

Předáním svitku dračího bojovníka mistr Sifu zakončil náš výcvik. Pak už 

jsme se musely se všemi rozloučit a jet domů. Výprava byla krásná a já za 

všechny vlčata, světlušky, skauty a skautky děkuji vedoucím za krásný 

víkend. 

za 7. skautský oddíl Ampetu-wi Majda Šebelová 
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Podzimní výprava kluků  

Na podzimní výpravu kluků jsme vyrazili v pátek 9. listopadu do 

Rozhraní. Pokračovali jsme v tématu 100 let od vzniku Československa. 

Zatímco na letním táboře jsme prožívali osudy našich předků za 1. světové 

války a v době vzniku Československa, na výpravě jsme se zaměřili na 

udržení naší mladé vlasti v prvním roce její existence. Mladé sousední 

státy měly zájem posunout hranice. Navrátivší se českoslovenští legionáři 

museli vytáhnout hned v lednu 1919 proti polské armádě, která obsadila 

Těšínsko. Podplukovník Josef Šnejdárek velící československé armádě 

pověřil naše skauty špionážní činností v nepřátelském území. Hoši se hned 

úspěšně rozprchli po okolí. Pronásledováni polskými četníky úspěšně 

získali informaci o pozicích nepřítele. Ráno jsme všichni vyrazili 

s dobrovolnickými sbory k obsazování Těšínska. Misi považujeme za 

úspěšnou, i když hlavní bitva v lesích mezi Rozhraním a Bohuňovem 

dopadla nerozhodně. Dlouho jsme však linie našich armád neudrželi. 

S nepřátelskou polskou armádou (našimi holkami :-) jsme se hned po bitvě 

skamarádili. Společně jsme pojedli, zatančili si a zahráli hry. Tak skončila 

naše rekonstrukce Sedmidenní války s Polskem po 100 letech.  

Když se začalo šeřit, museli jsme se rozejít. Prohodili jsme si naše noclehy 

na farách. Na té bohuňovské nás od holek čekalo překvapení. Po vyřešení 

několika šifer nás ta poslední poslala do lednice. Čekal tam na nás krásný 

dort s nápisem „Skautky milují své skauty“. Hned po večerním guláši jsme 

dort rozpůlili a půlku snědli. Na druhé půlce jsme přeházeli písmena na 

nápis „Skaut miluje skautku“ a naši roveři tuto půlku v noci dovezli zpátky 

holkám do Rozhraní. 

V neděli dopoledne jsme vyrazili do skal nad Bohuňov. Naše malá 

československá armáda si na skále zazpívala československou hymnu Bylo 

to 11. 11. přesně v 11 hodin, abychom tak vzpomněli přesně 100 let od 

ukončení kruté 1. světové války. Připomenuly to i kostelní zvony po celé 

naší republice. 
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Po obědě jsme odjeli autobusem z Bohuňova do Letovic. Když přijel vlak 

na nástupiště, z oken na nás mávaly naše skautky. Zaplnili jsme společně 

celý oddíl vagónu a zpívali jsme až do Blanska. Protože nás bylo 

dohromady přes čtyřicet, v Blansku na nás čekala speciální linková posila, 

která nás rozvezla do našich domovů. 

Podle reakcí dětí i vedoucích se výprava se společnou cestou a programem 

všem moc líbila. Budeme se letos snažit naplánovat naše tábory ve stejnou 

dobu a opět se společně setkat. Rozdělení před rokem vyplynulo z velkého 

nárůstu počtu našich členů. Je nás nyní v oddílu už skoro 80. Na 

oddělených akcích se můžeme lépe věnovat specifickým požadavkům 

kluků a holek. Zároveň si však rádi pomáháme a rádi se vidíme. Dokonce 

si myslím, že rozdělení oddílu vztahy kluků a holek o něco zlepšilo. 

Za 7. skautský oddíl Ampetu-wi Jaroslav Chrástecký (Nedívajsa) 
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Betlémské světlo 

Skauti se jako každý rok chystají ráno na Štědrý den roznášet Betlémské 

světlo starším občanům. Kdyby měl kdokoli jiný zájem, stačí dát vědět 

nám nebo kterémukoliv ze skautských vedoucích. 

Manželé Chrástečtí 

Zahájení adventu 

V sobotu 1. prosince jsme se v 16 hod sešli na parkovišti před Surfem, 

abychom společně zahájili slavnostní předvánoční čas – advent. Po 

uvítacím proslovu pana starosty zahájily děti program adventním pásmem, 

v rámci kterého představily dávné zvyky. Na svátek sv. Ambrože dříve 

chodíval po vesnicích Ambrož, který lákal děti na sladkosti, na sv. Lucii 

chodily po vesnicích bílé lucky, které kontrolovaly, zda je uklizeno. Na 

závěr přišel svatý Mikuláš s andělem a čertem. Anděl všem přítomným 

dětem rozdal perníček, Ambrož sladkosti a lucky je zkontrolovaly husí 
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peroutkou. Potom si všichni děti mohly s chasou zazpívat adventní 

písničku, kterou nacvičili žáci ve škole. Chasa zazpívala ještě další lidové 

adventní písničky o putování těhotné Panny Marie do Betléma. Jedna 

z nich byla dokreslena speciálním folklorním tancem. Při poslední písničce 

Pozdraveno budiž světlo se rozsvítil obecní adventní věnec, který letos 

nazdobila zastupitelka Monika Sehnalová. Díky patří také místostarostovi 

Martinu Kovářovi za skvělé ozvučení. Hasiči zase lidem nabízeli výborný 

svařák a dobroty z udírny. Všem zúčastněným patří velký dík.  

za chasu Marie Chrástecká 

Příspěvky občanů, zajímavosti 

Být doma 

„Domov je dílo, překrásné stejně jako přetěžké. A každodenní.“ 

Miroslav Horníček 

Na začátku článku chci čtenáře poprosit, aby omluvili můj sentiment. 

Pevně však věřím, že v předvánočním čase není cizí nikomu z nás. 

Ráda bych řekla pár slov o domově, který mnoho lidí vnímá jako 

samozřejmost, a často si ani neuvědomují, jak strašně moc je potřeba si ho 

vážit. Já jsem se vždy považovala za člověka, který je fixován na domov 

více než ostatní, a že už si ho snad ani více vážit nedokážu. A strašně jsem 

se pletla. Nedávno jsem musela strávit jediný den v nemocničním zařízení, 

kde byli všichni strašně hodní a milí. Bylo o mě pečováno jako v bavlnce, 

ale já přesto celou dobu myslela jen na to, jak strašně moc bych chtěla jít 

domů. Když se stane něco nečekaného a vy se nemůžete z nějakého 

důvodu vrátit domů, najednou se těšíte i na všechno to „ošklivé,“ co 

k domovu patří. Těšíte se na úklid, na drobné rodinné hádky i na 

obyčejnou domácí nudu. Tento jeden den mi dopomohl k tomu vážit si 

svého domova ještě mnohem více než kdy dřív, byť jsem si myslela, že víc 

to nejde. 
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Ale hlavní důvod, proč jsem se rozhodla poslat článek sem do zpravodaje, 

je ten, že se je dobré krátce zmínit to, proč je vlastně můj domov, 

Kotvrdovice, pro mě tak krásný. Nebudu se zabývat nyní rodinou, ale 

celkově rázem a charakterem naší vesnice, kterou miluji. Chtěla bych 

tímto poděkovat bývalému panu starostovi za to, že jsem v takové vesnici 

mohla vyrůstat, protože na její podobě a duchu má neodmyslitelný a 

obrovský podíl. Nějakou dobu nyní žiju přechodně v jiné obci a už se 

nemůžu dočkat, až se do Kotvrdovic vrátím. Snad to bude už brzy. Chci tu 

žít a vychovat tu své děti, protože jsem tu byla vždycky šťastná.  

Pevně věřím, že moji milovanou vesnici, o kterou se léta s láskou a péčí 

staral pan Kunc, povede nadále stejným směrem i současný pan starosta, 

kterému jsme dali důvěru. Jsem vděčná, že i nadále stojí v čele obce mně 

blízký člověk, pan Kocour, který chová úctu ke křesťanským hodnotám. A 

tak jak děkuji bývalému panu starostovi za jeho práci a lásku, kterou 

Kotvrdovicím věnoval, tak přeji i novému panu starostovi mnoho štěstí, 

úspěchů a lásky k místu, kde všichni žijeme. Jsem totiž přesvědčena, že 

bez citové vazby a zabarvení není možné vytvořit a udržovat harmonický a 

vřelý domov.  

„Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky 

věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš 

větším.“     Antoine de Saint-Exupery 

Blíží se nejkrásnější svátky v roce, kdy by naše srdce měla být naplněna 

láskou, a kdy se i lidé nejvzdálenější domovu k němu upínají a navrací. 

Přeji všem občanům Kotvrdovic krásné a požehnané Vánoce. Také Vám 

přeji, abyste si vážili svého domova tak jako já a viděli na něm všechno to 

krásné, co tu máme. A pokud vidíte chyby a nedostatky, které se budou 

přirozeně objevovat vždy a všude, pomáhejte je řešit a napravovat. Domov 

není ani samozřejmost ani dokonalost, domov musíme vytvářet všichni 

společně.  

Hezké svátky přeje Nikola Fránková 



_________________________________________________________ 

36 

 

100 let ČSR a uprchlíci v Kotvrdovicích 

V letošním jubilejním roce skauti v našem oddíle už půl roku slaví vznik 

Československa. Začalo to přípravami na tábor a táborem. Jak kluci, tak 

my vedoucí jsme se díky táboru nazvanému „Od Sarajeva 

k Československu“ dozvěděli spoustu věcí o střední Evropě před 100 lety. 

Zamilovali jsme si písně z dob Rakouska-Uherska i vlastenecké písně z 

Československa. Byli jsme proto rádi, že jsme je mohli zazpívat při 

oslavách 100 let vzniku naší republiky v Kotvrdovicích. Slavnostní akce se 

sázením lípy se nám moc líbila. Proto jsem se se skautkami – studentkami 

Gymnázia Blansko rozhodli připravit podobnou akci den před 

Mezinárodním dnem studentstva.  

Rozšířili jsme počet vlasteneckých písní a hlavně naše řady o další skauty 

ze školy. Náš sbor se rozrostl na třicet zpěváků. Snažili jsme se 

v blanenském archívu, muzeu a knihovně vyhledat informace o tom, co se 

dělo v našem regionu před sto lety. Pak se k tomu přidal ještě jeden 

nadšenec do československých legií v Rusku, který nám půjčil uniformy 

legionářů. Myslím, že hodinové vzpomínání na stoleté události v našem 

kraji doprovázené fotkami, videi a hlavně písněmi našeho skautského 

sboru se víc než povedlo. Kantoři chválili naše skauty, jak si akci sami 

dobrovolně připravili. Pan ředitel si je svolal a předal jim dort vyzdobený 

skautským šátkem a nápisem Bravo skauti. Teď jen doufáme, že se námi 

zasazená lípa u školní tělocvičny ujme. 

Při hledání stoletých událostí jsem se dozvěděl o zajímavé epizodě 1. 

světové války. Protože se týká i občanů Kotvrdovic, rád bych ji zde zmínil.  

V květnu 1915 vyhlásila Itálie Rakousko-Uhersku válku. Přibližně 75 000 

obyvatel jižního Tyrolska, které patřilo Rakousko-Uhersku, dostalo 

rozkaz: „Okamžitě opusťte své domovy! V oblasti se brzy začne válčit!“ 

Měli si s sebou vzít věci na tři týdny, než se „brzy“ vrátí domů. Za týden 

dorazili na jižní Moravu první uprchlíci z Tridentska, oblasti na rakouské 

straně válečné fronty s Itálií. Nejprve bydleli v Blansku v Katolickém a 
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Dělnickém domě a postupně byli ubytováváni po rodinách. Místní 

obyvatelé je zprvu nevítali s nadšením kvůli vlastním válkou ztíženým 

životním podmínkám. Válečným vysídlencům mluvícím zpravidla jen 

italsky nikdo nerozuměl a odlišný byl i jejich způsob života. Brzy se však 

všichni spřátelili, protože je spojoval společný osud, a doufali společně 

v brzký konec války. Na Blanensku se během války usadily stovky Italů. 

Dospělí byli zaměstnáni převážně v zemědělství nebo v blanenských 

továrnách. Pro děti byla v Blansku zřízena škola, kterou navštěvovalo 52 

žáků. Učil je italský farář, který přišel do Blanska spolu s vysídlenci. Italští 

uprchlíci se po konci války postupně vraceli domů, kde však nacházeli své 

domy v rozvalinách… Poslední odjeli do Itálie v únoru 1919. Přátelství, 

která mezi některými Italy a našimi předky vznikla, byla po válce 

udržována alespoň dopisy.  

V Kotvrdovicích se podle kronik usadili dva Italové. V domě č. 105 na 

Čechách se usadil Humberto S. a v domě č. 117 Na Zámečku žil Luigi 

Morhen. Oba pracovali v blanenských hutích.  

Přijde mi zajímavé, že naši předkové před 100 lety, přestože žili 

v mnohem nuznějších podmínkách, než žijeme my, zvládli za válečného 

konfliktu pomáhat uprchlíkům. My si dnes z „nepomoci“ válečným 

uprchlíkům tvoříme předvolební hesla… 

Za 7. skautský oddíl Ampetu-wi Jaroslav Chrástecký (Nedívajsa) 

100. výročí vzniku ČSR  

I naše obec se připojila k důstojným oslavám k 100. výročí založení 

Československé republiky. V sobotu 27. října jsme se v pět hodin sešli v 

obecním parku u nové lípy, kterou tu pro slavnostní sázení přichystali 

v dopoledních hodinách bývalý starosta obce Alois Kunc a jeho nástupce 

Jindřich Kocour. Před začátkem oslav byla již lípa ozdobena trikolorou. 

Program začal za zvuku Kotvrdovického pochodu (skladba od rodáka Prof. 

Z. Zouhara) slavnostním průvodem s prapory, které nesli zástupci hasičů, 
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krojované chasy a skautů. Vedoucí skautského oddílu zahájili 

oslavy zazpíváním celé české a slovenské hymny. Poté následoval 

zahajovací proslov pana starosty Aloise Kunce, který reagoval na retro 

výtisk Lidových novin z roku 1918. Ten tehdy začínal slovy: "Lide 

československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem! Naše mladá svoboda i 

blahobyt nás všech závisí nyní na naší kázni…“ Starosta ve svém proslovu 

vzpomněl na národy, kteří na svou svobodu stále čekají, a poukázal na to, 

že i dnes naše svoboda závisí na naší poctivé práci a na tom, jak jí naučíme 

naše děti. 

Po té vystoupila paní Hana Šenkýřová se dvěma zajímavými vstupy o 

historii naší obce. Díky tomu jsme se mohli ponořit do doby přibližně před 

sto lety a projít se vesnicí postupně až k r. 1989. Za přípravu jí patří velké 

díky.  

Rovněž skautským vedoucím patří velké díky za hudební doprovod celé 

slavnosti. Mohli jsme si s nimi zazpívat prvorepublikové šlágry od 

známého zpěváka Karla Hašlera. Přitom jsme se dozvěděli, proč se 

oblíbené bonbóny jmenují hašlerky. Ty také byly během oslav rozdávány 

dětem.  

Dík patří také Jindřichovi Kocourovi za oslovení všech spolků obci, aby se 

tak jednotliví zástupci podíleli na slavnostním zasazení nové lípy. Ruku 

k dílu tak postupně přidali: dosavadní starosta obce Alois Kunc 

s místostarostou obce Zdeňkem Pernicou, dále nově zvolení zastupitelé, 

zástupci hasičů, skautů, fotbalistů, zahrádkářů a krojované chasy. Všem 

pak Jindřich Kocour poděkoval a vyslovil přání, abychom nadále drželi 

jako obec pohromadě a navzájem spolupracovali. 

V rámci programu byla rovněž slavnostně předána dárková trička členům 

hasičského sboru, kteří se stali v rámci soutěže VCB skokany roku.  

Po šesté hodině se už začalo stmívat a skautský vedoucí Jaroslav 

Chrástecký uvedl jako poslední píseň Svatováclavský chorál. Zmínil, že 



_________________________________________________________ 

39 

 

jde o píseň, kterou zpívali naši předkové při všech slavnostních událostech 

a poprosil tak o požehnání pro naši obec do dalšího století.  

Na závěr Jindřich Kocour poděkoval dosavadnímu starostovi za jeho 28 let 

práce pro naši obec a popřál mu hodně štěstí v zaslouženém důchodu. 

Starosta Alois Kunc se rozloučil tím, že to bylo krásných 28 let, stejně 

jako je krásný tento den. Potom již byl vydán pokyn k odpálení 

slavnostního ohňostroje. Ohňostroj trval 4 minuty a všem se velmi líbil. 

Velké díky patří hasičům za milé občerstvení i všem zúčastněným, kteří 

s deštníkem vyrazili za pravého podzimního počasí do parku. Společně 

jsme tak mohli prožít tento významný svátek naší vlasti.  

Na úplný závěr bych chtěla jako dcera poděkovat i já za těch 28 let služby 

mého tatínka, kdy nás učil lásce k naší obci. Děkuji, že i když musel někdy 

řešit i různé zbytečné problémy, vždy se doma mluvilo o všech občanech 

s úctou. Novému starostovi přeji hlavně pevnou a láskyplnou rodinu, ve 

které najde při této náročné funkci vždy oporu.  

Marie Chrástecká 
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Zvelebování naší obce za 100 let od vzniku ČSR 

(Zdroj: obecní kroniky) 

1925: zavedení elektrického osvětlení 

1930: zakoupení 30 ha lesa 

1932: stavba silnice na Krasovou 

1935: vyhloubení rybníka Macoška (dolní rybník) 

1937: obecní knihovna 

1938: postavení kaple 

1939-1940: postavení nového domu pro obecní potřeby (dnešní OÚ) 

1946: úprava cest a výsadba stromů 

1948: realizace veřejného rozhlasu 

1948-1949: pořízení dvou veřejných strojních praček 

1949: postavení pomníku padlým, regulace obecního potoka, vybudování 

kanalizace (postupně až do r. 1970), úprava školy  

1950: realizace chodníků kolem hlavní silnice 

1951: dokončení bezprašné hlavní silnice lemované kamennými hranoly 

1952: založeno JZD ve dvoře (bývalý Zezulákův statek u kaple) 

1955:úprava prostranství u Jednoty, otevření nové prodejny se střižným, 

konfekčním, železným a galanterním zbožím 

1957: drůbežárna na Žlebě 

1958: oplocení fotbalového hřiště 

1960-1961: stavba kravína 

1962: automatizace telefonu 
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1962-1966: výstavba sokolovny 

1966: rozšíření kaple, oprava školy 

1968: realizace moštárny 

1969: dokončení vozovky na Žlebě a vodovodu do JZD 

1970: úprava chodníků, stavba 4 bytovek 

1973: betonové hrazení kolem fotbalového hřiště, otevření pošty 

1974: nový asfalt silnice, vydláždění chodníku před MNV, školou a 

Pliskovými 

1975: výstavba na Nové čtvrti a v horní části Žlebu 

1976-1980: rekonstrukce rybníka uprostřed vesnice (dnešní park), úprava 

parkoviště 

1978-1981: výstavba tenisového hřiště 

1981-1983: přístavba a přestavba školy 

1988-1989: úprava komunikace na Žlebě 

1989: nohejbalové hřiště U Brány  

1990-1995: plynovod a vodovod (1992 nová plynová kotelna v ZŠ a 1993 

vodojem) 

1993: obnovené samostatné hospodaření s lesem 

1994-1995: dokončení kanalizace od zastávky u Surfu po horní konec 

1996: přístavba MŠ  

1997: odbahnění a rekonstrukce hráze dolního rybníka, zahájení 

spolupráce s Aschheimem 

1998-2010: postupné opravy místních komunikací (1998 Pánská a 

parkoviště u Surfu, 2004 silnice k průmyslové zóně) 
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2003: dokončení ČOV 1 na dolním konci, zřízení knihovny v podkroví MŠ 

2004: dokončení parku u Surfu, vytvoření obecního znaku a vlajky 

2004-2005: výměna oken a oprava fasády na OÚ 

2005-2006: výměna oken a oprava fasády na ZŠ 

2006: dokončení asfaltového hřiště na Parketě 

2007-2008: výměna oken a oprava fasády na budově pošty, zřízení 

parkoviště u pošty 

2008-2011: realizace nové ulice u hřiště 

2009: realizace cyklostezky do Jedovnic, chodník Žleb – horní konec 

2010: dokončení chodníku od Surfu po horní konec, ulička na Žlebě 

2012: realizace naučné stezky Kotvrdovice dávné a současné, vysázení 

aleje a úprava cesty k Bráně 

2012-2013: stavba dvou obecních bytů, pořízení 12 párů obnovených 

obecních krojů  

2014: přístavba skladu u pošty, rekonstrukce prostor pro dětskou skupinu, 

realizace plastiky srdce na průčelí kaple (nová věžička od r. 2017) 

2015: dokončení inženýrských sítí v Chaloupkách, rekonstrukce dvora ve 

škole 

2016-2017: realizace ČOV 2 u cyklostezky 

2016: dokončení víceúčelového hřiště, lesního dětského hřiště u Brány, 

rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ a zateplení MŠ (rekonstrukce podlah 

v roce 2017)  

2018: realizace druhé ulice u hřiště 
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