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Slovo starosty 

Dobrý den Vážení spoluobčané, 

dostává se Vám do rukou další číslo našeho zpravodaje, a tak mi dovolte, 

abych Vás v krátkosti informoval o činnosti v naší obci. 

Začnu rozpracovanými akcemi. Nejprve se jedná o stavbu dalších dvou 

obecních nájemních bytů. Stavba je již zahájena a práce jsou v plném 

proudu. Tady musím říci, že se nám podařila velká věc, protože jsme 

získali na stavbu obecních bytů 90% dotaci. Obec tedy z ministerstva 

financí získala částku 4 836 000 Kč na tuto stavbu. Podmínka dotačního 

titulu je ta, že do 7. prosince 2020 musíme vyúčtovat poslední fakturu. 

Úkol máme jasný! Byty musí stát do konce listopadu tohoto roku. Kdyby 

se náhodou něco nepodařilo, tak se nemusíme bát, že dotaci budeme 

vracet. Dotace je postavena na principu proplácení faktur a obec žádné 

peníze dopředu nedostala. To znamená, že to, co proúčtujeme, dostaneme 

zaplaceno.  

Dalším projektem je rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské školce, 

kde obec také byla úspěšná při žádosti o dotační titul a získala cca 736 000 

Kč. Do konce srpna bude akce dokončena tak, aby děti mohli nastoupit do 

MŠ. 

Dalším projektem je rekonstrukce školské zahrady v hodnotě cca 

1 100 000 Kč. Tady dotace nemáme. 

Obec již vlastní nové požární vozidlo Ford Tranzit v hodnotě cca 950 000 

Kč, kde obec získala dotaci z HZS 450 000 Kč a z JMK 300 000 Kč. 

Dopravní automobil byl hasičům předán v neděli po hodové mši svaté.  

A co chystáme? 

Od 1. září začne rekonstrukce kanalizace pod kaplí podél kaple a staré 

cesty v hodnotě cca 3 000 000 Kč. Tato akce bude ukončena nejpozději do 

konce letošního roku. 
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Během října začneme opravovat překopy na Žlebě. 

Ještě letos budeme napojovat kanalizaci v Chaloupkách na hlavní stokový 

řád u horní zastávky. 

Dále jsme podepsali smlouvy s jednotou COOP Boskovice o prodeji 

pozemku na stavbu nového obchodu a koupi stávajícího obchodu, kde 

obec plánuje vytvořit bezbariérovou knihovnu. Tuto budovu jsme koupili 

za 1 800 000 Kč. Pozemek na obchod jsme prodali za 690 000 Kč. 

Když se vše podaří, tak od již června 2022 bude v provozu nová prodejna 

COOP. Do té doby obec nechá vypracovat projekt na rekonstrukci 

stávajícího obchodu na knihovnu a podá žádost o dotaci na opravu. Pevně 

věřím, že se na podzim roku 2022 dočkáme otevření nové obecní 

knihovny. 

Dalším velice diskutovaným bodem byl provoz DS. Zajisté jste 

zaznamenali, že provoz DS byl pro letošní školní rok pozastaven. 

Zastupitelé obce se dlouhodobě zabývali problematikou DS a na základě 

informací se takto rozhodlo pro tento krok. DS zde fungovala již od roku 

2014 a svoji funkci splnila. Do DS byly vždy přijaty děti, které dosáhly 

věku tří let a nebyly přijaty do MŠ. Proto obec v roce 2014 vytvořila DS, 

aby ulehčila rodičům, kteří neměli hlídání a potřebovali jít do zaměstnání.  

MŠ má možnost přijmout 28 dětí a na nový školní rok máme 26 dětí, které 

splňují pravidla pro přijetí do MŠ a budou tedy přijaty. Zastupitelstvo obce 

také vytvořilo po dlouhé debatě pravidla pro přijímání dětí do DS, které 

odsouhlasilo takřka jednomyslně. Velice mě mrzí, že se našli někteří lidé, 

kteří zpochybňovali rozhodnutí ZO o pozastavení provozu DS. Došlo to až 

tak daleko, že díky iniciativě některých občanů byla sepsána petice o 

revokaci našeho rozhodnutí. Bohužel dotyční nepřišli na obecní úřad pro 

správné informace a místo toho čerpali informace zavádějící a nerelevantní 

z jiných zdrojů. Přesto těmto občanům děkuji za jejich aktivitu a zájem o 

dění v obci. Na základě této sepsané petice jsem svolal pracovní jednání 

otevřené pro veřejnost s jedním bodem – PETICE. Toto jednání trvalo 
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takřka dvě hodiny. Pevně věřím, že jsme vysvětlili důvody, proč DS pro 

letošní školní rok pozastavujeme. Závěrem tohoto bodu bych rád dodal, že 

jsme na obecním úřadě každý den, telefon mám veřejný a nemám problém 

se s kýmkoli setkat a prodiskutovat jakýkoli problém, který ho tíží. Od 

toho jsem starosta.  

Co se dělo dál v naší obci? 

Hody díky počasí vlastně proběhly až v neděli, kdy byl průvod od křížku 

do místní kaple. Celé akce se účastnil i pan poslanec Stanislav Juránek. Po 

mši svaté byl našim hasičům předán nový dopravní automobil a tím hody 

pro letošní rok skončily. Jako loni, tak i letos chasa zakončila hodové 

oslavy u nás v altánku. Chtěl bych chase poděkovat za jejich aktivitu a 

příští rok budeme věřit, že nás nic již nepřekvapí.  

V srpnu proběhl turnaj v nohejbalu o pohár starosty obce. Chtěl bych 

poděkovat pořadatelům a všem účastníkům. V tentýž den na hřišti TJ 

Rakovce probíhal fotbalový turnaj, a tak to byla krásná letní sobota. Díky 

Všem pořadatelům, že i v této době dokážou převzít zodpovědnost a něco 

takového uspořádat.  

Na závěr bych chtěl vyzvat všechny majitele vozidel, aby byli ohleduplní a 

parkovali na svých pozemcích. Mnohdy velice obtížně projíždí vozidla pro 

sběr komunálního odpadu, žlutých popelnic a vozidla IZS. Prosím všechny 

občany, aby si vytvořili podmínky pro parkování u sebe na pozemcích a 

opravdu uvolnili všechny místní komunikace. Jde o to, aby komunikace 

byly průjezdné a aby byla možná bezproblémová zimní údržba. Mnohokrát 

děkuji.  

Přeji Vám krásné slunečné dny a mnoho zdraví a sil do vaší činnosti. 

Váš starosta 
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce 

Schůze zastupitelstva konaná dne 28. května 2020 

ZO bere na vědomí: 

Informace starosty 

Návrh příjezdové cesty k plánovanému vodojemu 

ZO ukládá: 

Svolat jednání finančního výboru a pracovní jednání zastupitelstva 

     Zodpovídá:  Kocour 

     Termín:  10. 6. 2020 

Písemně informovat projektanta, který zpracovává nový ÚP o nové 

lokalitě pro umístění hřbitova Zodpovídá:  Kocour 

Termín:   2. 6. 2020 

Domluvit jednání s Ing. Šejnohovou k ÚP 

Zodpovídá:  Ing. Kunc 

Termín:  2. 6. 2020 

Do závěrečného účtu obce za rok 2019 zanést informaci o stavu spořicího 

účtu obce k 31. 12. 2019 a doplnit informaci o hospodářské činnosti o 

získanou dotaci.   Zodpovídá:  Doleželová 

Termín:  30. 6. 2020 

ZO schvaluje: 

Usnesení: 20.4.1 

ZO schválilo 11 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Kunce a Tomáše Musila a 

zapisovatelku zasedání paní Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 20.4.2 
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ZO schválilo 12 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

Usnesení: 20.4.3 

ZO schválilo 11 hlasy pravidla pro provoz dětské skupiny.  

DS bude otevřena, pokud na začátku školního roku bude přihlášeno 8 dětí, 

které dosáhnou tří let nejpozději do 30. 9. konkrétního školního roku, 

úhrada školného bude ve stejné výši jako v MŠ. 

Usnesení: 20.4.4 

ZO schválilo 11 hlasy pozastavení provozu DS na školní rok 2020/2021. 

Usnesení: 20.4.5 

ZO schválilo 11 hlasy bezúplatný převod části vodovodu v lokalitě U 

mlýna a v lokalitě Za hřištěm ve prospěch Svazku vodovodů a kanalizací 

měst a obcí a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy. 

Usnesení: 20.4.6 

ZO schválilo 11 hlasy zrušení předkupního práva obce na pozemek p.č. 

1362/7 a pověřilo starostu podepsáním smlouvy o vzdání se před. práva. 

Usnesení: 20.4.7 

ZO schválilo 11 hlasy RO č. 3/2020 s výdaji 450 000 Kč a příjmy ve výši 

450.000 Kč. 

Usnesení: 20.4.8 

ZO schválilo 11 hlasy zařazení svého správního území do území 

působnosti MAS MK v období 2021 – 2027 a souhlasilo s přípravou 

komunitně vedené integrované strategie území MAS MK pro období 2021 

až 2027 na svém území. 

Usnesení: 20.4.9 

ZO schválilo 11 hlasy dotaci 185 000 Kč pro TJ Rakovec Kotvrdovice a 

pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o dotaci.  



_________________________________________________________ 

8 

 

Usnesení: 20.4.10 

ZO zamítlo návrh na vyjmutí lokalizace hřbitova z připravovaného ÚP. 

Usnesení: 20.4.11 

ZO schválilo 11 hlasy zařazení lokality u Brány pro stavbu hřbitova do 

zpracovávaného územního plánu. 

Usnesení jako celek bylo schváleno 11 hlasy. 

 

Schůze zastupitelstva konaná dne 22. června 2020 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Informaci o objednání přezkumu hospodaření obce za rok 2020 u JMK 

ZO ukládá: 

O rozhodnutí o vyjmutí hřbitova z připravovaného ÚP informovat Ing. 

Šejnohovou.     Zodpovídá:  Ing. Kunc 

     Termín:  30. 6. 2020 

Svolat pracovní jednání zastupitelů, rodičů podepsaných na petici a 

ředitelky PO     Zodpovídá:  Kocour 

Termín:   30. 6. 2020 

Při prodeji části vodovodu v Chaloupkách uvést do protokolu, že 

provedení vodovodu neodpovídá platným ČSN.  

SVaK nebude po majitelích nemovitostí požadovat posunutí podezdívek 

plotů.   

Zodpovídá:  Kocour 

Termín:  31. 7. 2020 
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ZO schvaluje: 

Usnesení  20.5.1 

ZO schválilo 11 hlasy ověřovatele zápisu paní Moniku Sehnalovou a Ing. 

Zbyňka Vančuru a zapisovatelku zasedání paní Zitu Doleželovou. 

Usnesení  20.5.2 

ZO schválilo 11 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

Usnesení  20.5.3 

ZO schválilo 12 hlasy účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Kotvrdovice a 

zaúčtování ztráty organizace ve výši 29 154,97 Kč na účet neuhrazené 

ztráty z minulých let. 

Usnesení  20.5.4 

ZO schválilo 11 hlasy v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Účetní závěrku obce 

Kotvrdovice sestavenou k 31. 12. 2019. 

Usnesení  20.5.5 

ZO schválilo 11 hlasy v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet obce 

Kotvrdovice za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Kotvrdovice za rok 2019 a vyjádřilo souhlas 

s celoročním hospodařením bez výhrad.  

Usnesení  20.5.6 

ZO schválilo 12 hlasy zveřejnění výzvy občanům k podávání žádostí o 

zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení. 

Usnesení  20.5.7 

ZO schválilo 12 hlasy Smlouvu o spolupráci s Obcí Blatnička o účasti 

v projektu Společného nákupu silové elektřiny a ZP pro rok 2021. 
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ZO dále pověřilo starostu obce k podpisu této smlouvy.  

Usnesení  20.5.8 

ZO schválilo 11 hlasy s účinností od července 2020 nové příspěvky na 

obědy pro cizí strávníky ve výši 26 Kč pro seniory (70 Kč bude doplácet 

senior) a 41 Kč pro zaměstnance obce (55 Kč bude doplácet zaměstnanec). 

Usnesení  20.5.9 

ZO schválilo Směrnici pro práci s osobními údaji. 

Usnesení  20.5.10 

ZO revokovalo usnesení č. 20.4.11 ze dne 28. 5. 2020 o zařazení lokality 

U Brány p.č. 1447 pro stavbu hřbitova do zpracovávaného územního plánu 

a schválilo vyjmutí problematiky zřízení hřbitova z připravovaného ÚP. 

Usnesení  20.5.11 

ZO schválilo 12 hlasy Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-

014330052658/001 na p.č. 1362/1 a pověřilo starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení jako celek bylo schváleno 11 hlasy. 

 

Schůze zastupitelstva konaná dne 7. července 2020 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

ZO ukládá: 

Před podpisem smlouvy s Jednotou Boskovice dojednat termín předání 

budovy do 30. 6. 2022.   

Termín: 30. 7. 2020 

Odpovídá:  Kocour 

  



_________________________________________________________ 

11 

 

 

ZO schvaluje: 

Usnesení: 20.6.1 

ZO schválilo 9 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Karla Nesrstu a pana Aleše 

Zouhara a zapisovatelku zasedání paní Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 20.6.2 

ZO schválilo 9 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

Usnesení: 20.6.3 

ZO schválilo 9 hlasy kupní Smlouvu s družstvem Jednota Boskovice na 

budovu č.p. 137 a pozemky p.č.st. 126, p.č. 216, p.č. 794/3 za cenu 

1.800.000,- Kč a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 20.6.4 

ZO schválilo 9 hlasy vyplacení odměn ve výši 5 % z přislíbených dotací 

společnosti Plus Projekt s.r.o.  

Usnesení: 20.6.5 

ZO schválilo 9 hlasy Smlouvu o vybudování parkoviště na pozemku p.č. 

33/2 s Jednotou Boskovice a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. 

Usnesení: 20.6.6 

ZO schválilo 8 hlasy Dodatek o navýšení ceny při realizaci nájemních bytů 

s firmou PamReko s.r.o. ve výši 602 680,36 Kč bez DPH.  

Celková cena realizace je smluvena na 5 366 559,58 Kč včetně DPH. 

Usnesení jako celek bylo schváleno 9 hlasy. 
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Schůze zastupitelstva konaná dne 20. července 2020 

ZO bere na vědomí: 

- 

ZO ukládá: 

- 

ZO schvaluje: 

Usnesení: 20.7.1 

ZO schválilo 10 hlasy ověřovatele zápisu Romana Pernicu a Jiřího 

Zouhara a zapisovatelku zasedání paní Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 20.7.2 

ZO schválilo 10 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

Usnesení: 20.7.3 

ZO schválilo 8 hlasy Smlouvu o dílo a Dodatek č. 1 s firmou DA power 

v hodnotě 1 924 151 Kč včetně DPH na rekonstrukci sociálního zařízení a 

zahrady mateřské školy a pověřilo starostu obce k podpisu obou 

dokumentů. 

Usnesení: 20.7.4 

ZO schválilo 9 hlasy RO č. 4/2020 s výdaji 1 700 000 Kč. 

 

Usnesení jako celek bylo schváleno 10 hlasy. 
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Schůze zastupitelstva konaná dne 24. srpna 2020 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

 

ZO Schvaluje: 

Usnesení: 20.8.1 

ZO schválilo 7 hlasy ověřovatele zápisu paní Marii Alexovou 

a Ing. Jaroslava Keprta a zapisovatelku zasedání paní Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 20.8.2 

ZO schválilo 8 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

Usnesení: 20.8.3 

ZO schválilo 8 hlasy RO č. 5/2020 s příjmy 6 766 250 Kč a výdaji 31 000 

Kč. 

Usnesení: 20.8.4 

ZO schválilo 10 hlasy investiční záměr přípravy výstavby sběrného dvora, 

garáží pro obecní techniku a hasičské zbrojnice včetně přístupové 

komunikace na pozemcích p.č. 683/2; 29/1 a 855. 

Usnesení: 20.8.5 

ZO schválilo 9 hlasy poskytnutí zápůjčky z FRB ve výši 100 000 Kč panu 

J. Z. 

Usnesení: 20.8.6 

ZO schválilo 10 hlasy prodloužení termínu pro odkup pozemku p.č. 

1362/6 do 31. 10. 2020. 

 

Usnesení jako celek bylo schváleno 9 hlasy. 
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Příspěvky spolků a organizací 

Klub českých turistů 

Tak jako všechny organizace, tak i turisté museli své vycházky do 

3. května zcela pozastavit. Ještě 8. března při vycházce na Alexandrovu 

rozhlednu nad Adamovem nám počasí přálo, tak byly krásné výhledy. 

Následovaly pravidelné nedělní pěší vycházky po okolí a od 10. května 

jsme začali jezdit na kolech. Zajímavá cyklistická akce byla 8. srpna od 

pramene Svitavy domů. Do Svitav jsme využili IDS, zpět pěkně na kolech. 

Ujeli jsme 105 km za úmorného vedra. Naštěstí vál mírný vítr, který nás 

osvěžoval. 

V červenci byly dvě stěžejní akce, a Sázava a Roháče. Splutí Sázavy z 

města Sázava do Týnce nad Sázavou se zúčastnilo 19 vodáků, z toho bylo 

8 dětí. Základní tábor byl v Čerčanech, odtud jsme využívali vlak k 

přepravě k lodím tam, kde jsme den před tím zanechali. K návratu do 

základního tábora opět posloužil vlak.  Navštívili jsme i zámek Konopiště. 

Počasí přálo a k žádnému zranění nedošlo, tak to byl nádherný týden. 

Druhou stěžejní akcí byl výlet do Roháčů. Jednalo se o velmi náročný 

výšlap, proto byla účast skromnější a zúčastnili se jí jen 3 turisté. Zdolali 

jsme dva výškové body – Plačtivé 2 125 m n. m. a Pachoľu 2 147 m n. m. 

Pro odpočinkový den jsme zvolili návštěvu poutního místa Klin a 

odpoledne termální lázně v Oravici. 

1. června jsme navštívili kostel ve Křtinách, 3. července podnikli výlet do 

Brna a zde se zúčastnili trasy s průvodcem po nejzajímavějších vyhlídkách 

Brna. Je to cesta vyhlídkovým autobusem, vřele doporučuji všem. Také 

dobře funguje turistický oddíl seniorů. Ti mají pěší akce, a to dvakrát za 

měsíc v pondělí. Informace jsou na nástěnce u parku před Surfem.  

Tolik ke zprávám o naší činnosti. Rádi uvítáme mezi sebou všechny 

vyznavače turistiky a ukážeme jim zajímavosti v okolí. Většina akcí je 

veřejná, informace naleznete na obecních stránkách turistů nebo na 
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nástěnce před Surfem. Sraz je každou neděli v 9 hodin ráno na parkovišti 

před Surfem. Uvítáme všechny, hlavně rodiče s dětmi. Trasa se upraví, aby 

ji všichni zvládli bez úhony. 

Za turisty Jaroslav Mokrý 

 

 

 



_________________________________________________________ 

16 

 

 

 

Zahrádkáři 

Vážení spoluobčané, s takovým průběhem léta jsme snad ani nepočítali. 

Dostatek vláhy v půdě, o tom jsme v minulých letech jen snili. Naším 

zahrádkám a zahradám to velice prospělo a projevilo se to i na úrodě.  

Samozřejmostí s vlhčím létem přišly negativní věci jako plísně a plzák 

španělský. U stromů dochází k praskání větví pod váhou letošní úrody. 

Ovoce bude dostatek, ale s nižší sladkostí, přesto se nádoby na přípravu 

ovocného kvasu plní.  
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Moštárenskou činnost bychom chtěli v září zahájit alespoň pro 

Kotvrdovické občany. Budeme vás informovat prostřednictvím obecního 

rozhlasu a webových stránek www.zahradkari.kotvrdovice.cz.   

Na 12. září plánujeme zájezd. Mělo se původně jet do Moravsko-slezského 

kraje, ale tento kraj se v současnosti nejeví jako vhodný. Zvolili jsme tedy 

záložní program, a to je Zlínský kraj, oblast Uherský Brod. V Bojkovicích 

má pan Pešek Ovocnou školku a také sad se starými odrůdami ovocných 

stromů, www.stareodrudy.org/. Exkurse v sadu je domluvena 

v dopoledních hodinách, následně bude možnost si zakoupit ovocné 

stromky a keře. V poledne bude prohlídka Uherského brodu – Japonská 

zahrada, možnost oběda. Odpolední program je směřován do Vlčnova, kde 

je domluvena návštěva Musea pálenic. Na zpáteční cestě se zastavíme 

v Drnovicích v Restauraci Sport na společnou večeři. Návrat je 

předpokládaný ve 20:30.  

To jsou akce v nejbližší době, které chceme uskutečnit. Je otázkou, zda je 

bude možné realizovat s ohledem na průběh pandemie covidu-19. 

Výbor ZO ČZS Kotvrdovice 

 

http://www.stareodrudy.org/
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Skautský oddíl 

Letošní léto jsme vyrazili na tábory zatím nejdál, co jsme kdy byli – do 

České Kanady k trojmezí Moravy, Čech a Rakouska. Kluci tábořili ještě 

na Moravě u Slavonického potoka pod Stálkovem. Holky tábořily o 7 km 

západněji už v Čechách u rybníka Gebharce. Uprostřed našich táborů jsme 

se potkali a strávili jsme společně neděli ve Starém městě pod 

Landštejnem. Kouzelný kraj plný žulových skalek, rybníků ale taky 

rozpadlých hradů, opevnění a vesnic a se nám vryl hluboko do paměti. 

Dívčí tábor 2020 – detektivní pátrání vraha Alžběty Podzimkové 

Na druhých čtrnáct dní v červenci se 28 skautek a světlušek ze Senetářova 

a Kotvrdovic vypravilo zažít nezapomenutelné letní dobrodružství v 

přírodě. Rozlehlá vyprahlá rašelinová louka lemovaná lesem, uprostřed 

tyčící se stožár a kolem něj podsadové stany. Takhle nějak vypadalo naše 

tábořiště, které se nacházelo nedaleko Starého města pod Landštejnem. 

Řádně jsme se ubytovaly a na tábořišti ještě dodělaly poslední úpravy. 

Celým táborem nás provázela Bětka, která byla nejen věrnou a oddanou 

skautkou, ale i odvážnou dívkou, která pomáhala lidem uprchnout přes 

hranice „na západ“ před totalitním komunistickým režimem. Každý den 

jsme s ní prožily nějakou důležitou událost z jejího života, kterou si 

zapsala do deníku. Procházely jsme tak s ní dějinami Československa 

v období komunistické totality.  

Každý příběh byl spojený s jedním bodem skautského zákona a my se 

společně snažily během celého tábora přijít na to, kdo mohl za to, že 

zahynula a jak se to celé událo. Jeden den jsme například následovaly 

zákon „skautka je hospodárná“ a celý den si odříkaly různé věci, pomáhaly 

v táboře a šetřily společně s Bětkou na nové týpko. Jiný den jsme zase dle 

zákona „skautka je sestrou každé skautky a každého skauta“ se snažily být 

nápomocny druhým a být na sebe milé. Poslední den jsme se dozvěděly, 

co se s Bětkou skutečně stalo, a posledním příběhem ukončily 
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celotáborovou hru. Když agenti STB přišli na to, že Bětka převádí 

prchající přes hranice, tak se jí zbavili a její tělo tajně zakopali.  

Během tábora jsme se ještě staly například účastnicemi Hladových her, 

soutěžícími v MasterChef Česko nebo členkami expedice do divočiny. 

Večerní blok obsahoval výběr z několika aktivit, a tak jsme třeba vyráběly 

náramky, relaxovaly, četly si nebo se nechaly pěkně učesat. Samozřejmě 

nechybělo ani večerní zpívání u ohně a učení se skautským dovednostem. 

Po dvou týdnech jsme se plné zážitků a nadšení musely rozloučit s 

tábořištěm a vydat se na cestu domů. 

Za 7. Skautský oddíl Adéla Hegerová 

 

Chlapecký tábor 2020 – archeologická expedice do České Kanady 

Je letní podvečer. Stojíme v kroužku okolo malého ohně. Pozorujeme jeho 

plaménky a nasloucháme slovům Billa, prošedivělého trampa a zálesáka, 

který před okamžikem před našimi zraky rozdělal během minuty ohýnek 

třením dřev. Doprovodil to přednesem Velkého Zákona. 

„Slyš Velký Zákon! Ten ať krok tvůj řídí. 

Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí 

a netkni se jich nešetrnou dlaní, 

jež z neznalosti někdy krutě raní! (…)“ 

Toto setkání symbolicky zahájilo náš tábor, když jsme první den po 

příjezdu navštívili Billa ve Stálkově, malebné vísce nedaleko našeho 

tábořiště. 

„Svůj tábor ukryj, oheň střež jak poklad, 

však odcházíš-li, zahlaď každý doklad, 

že byl tu člověk. (…)“ 
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Tábořili jsme v malém údolíčku, jímž protékal potok. Vedle kuchyně jsme 

měli i malý rybníček, v němž se někteří z nás po ránu otužovali. Z tohoto 

zrakům ukrytého lesního zákoutí jsme vyráželi za výpravami po okolí. 

Hledali jsme totiž spolu s vědeckou archeologickou expedicí ztracený 

artefakt. Ten se ale snažili najít také zločinci, jež hodlali cenný historický 

předmět zpeněžit.  

„Měj bystré oko, neviděn vše shlédni 

a tiše kráčej, zvěř jak o poledni! (…)“ 

Provedli jsme archeologický průzkum zaniklé vesnice Pfaffenschlag, našli 

deník pověstného loupežníka Grázla, navštívili hrad Landštejn a objevili 

spoustu dalších starých písemností ukrytých na významných historických 

místech. Získané indicie nás pak dovedly k přelomovému objevu – našli 

jsme prastarý šém, který přiváděl k životu bájného Golema.  

Tento vzácný předmět se podle starých písemností, jež jsme našli, dostal 

do česko-moravsko-rakouského pomezí poté, co Pasovská vojska 

vyplenila Prahu za vlády císaře Rudolfa II., v jehož době golem i se 

šémem vznikl. 

„Buď synem Slunce!  

neb měsíc je klam – právem noci spánek, 

a den chce čin, slyš, volá jitřní vánek! (…)“  

V našem úsilí se nám snažili všemožnými prostředky zabránit zločinci, 

kteří chtěli artefakt najít před námi a prodat. Díky naší pomoci vědecké 

expedici se ale nakonec šém dostal do rukou historiků, kteří ho uložili do 

muzea, kam vzácné artefakty patří. 

„Měj v úctě vodu! Čím je bez ní země? 

Jen moudrým pramen hudbou zvoní jemně. (…)“ 
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Při toulkách krajinou jižních Čech jsme se několikrát vykoupali 

v rybnících a při parních letních dnech pochopili, čím je voda pro člověka. 

Pak se ale čas nachýlil a my se vydali na cestu zpět k domovu vlakem. A 

jak vagóny monotónně poskakovaly po pražcích a my dřímali unaveni 

prožitými dny i horkem, zněla nám jako poslední rozloučení s táborem 

slova trampa a zálesáka Billa. 

„Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí 

A miluj ty, kdo Zákonem se řídí!“ 

Text psaný kurzívou: Velký Zákon z pera zakladatele Woodcraftu Ernesta 

Thompsona Setona (kráceno). 

Za 7. Skautský oddíl Laďa Zouhar 
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Chasa 

Letošním hodům nepřála celosvětová situace ohledně Covidu a navíc kvůli 

deštivému počasí nemohl proběhnout ani plánovaný sobotní krojovaný 

průvod obcí. Chasa se tedy sešla jen bez krojů v Orlovně, kde jsme si 

společně zazpívali téměř celý hodový zpěvník a samozřejmě vyrazili 

hromadně na kolotoče. V neděli už slavnostní průvod od křížku ke kapli za 

doprovodu Bivojanky proběhl. Po hodové mši svaté, která nakonec mohla 

dle nově vydaných pokynů proběhnout v místní kapli, jsme se zúčastnili 

žehnání nového hasičského auta. Večer nastalo pro mnohé děti smutné 

loučení s kolotoči. Přiznávám se, že i mně je vždy smutno, když Šamanovi 

balí své kolotoče. Myslím, že máme velké štěstí, že k nám dojíždí právě 

tato usměvavá a milá rodina.  

Radostnou novinkou je, že se mi přihlásily dvě zájemkyně o škrobení 

našich krojů. Jsou dokonce z řad chasy. Tímto moc děkuji Barči O. 

a Markétě Z. Přeji jim oběma při škrobení krojů hodně trpělivosti! 

Další skvělou zprávou je, že se letos konaly tři svatby z řad bývalých a 

současných tanečníků. Ze všech tří novomanželských párů mám velkou 

radost. Zouharům, Charvátům a Kalábům přeji ten nejhezčí tanec životem. 

Na dvou svatbách jsme byli vyzváni, abychom před půlnocí pro 

novomanžele připravili folklorní svatební zvyk, tzv. čepení. Tento zvyk 

spočívá symbolicky v tom, že žena dostane na hlavu „čepec“ (namotaný 

velký šátek) a muž klobouk a hůl. „Začepení manželé“ si pak spolu připijí 

na své zdraví na zvednutých židlích, kterými ve výšce otáčí celkem osm 

silných mužů. Kolem nich zpívají přítomné vdané ženy obvykle píseň Ej, 

od Buchlova větr věje.  

Tak snad dá Pán Bůh a příští rok budeme moci tančit k oslavě Ježíšova 

Srdce. A letošní novomanželé si budou moci zatančit třeba v tzv. 

ženáčských tancích. 

Za chasu Marie Chrástecká 
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SDH Kotvrdovice 

V pátek 28. srpna 2020 jsme zorganizovali tradiční akci Rozloučení s 

prázdninami. Na velkém hřišti se všichni skvěle bavili. Za svoje sportovní 

výkony sbíraly děti razítka a za kartičku plnou razítek si vybrali svoji 

odměnu v podobě sladkostí, potřeb do školy nebo drobných hraček. 

Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 105 dětí. Aby měly na 

sportování dost sil, dávaly si po celou dobu občerstvení, které bylo zdarma 

i díky spolupráci s Obcí Kotvrdovice. Finanční částkou přispěla také 

místní členská základna Spotřebního družstva Jednota Boskovice. 

Příjemné odpoledne se odehrávalo na fotbalovém hřišti díky spolupráci s 

TJ Rakovec. Skvělou atmosféru podtrhlo divadelní ozvučení. Děkujeme za 

spolupráci místním spolkům a dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli. 

Zita Doleželová 
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Příspěvky občanů, zajímavosti 

Kotvrdovická škola před 100 lety 

Před sto lety ve středu 1. září 1920 k zahájení nového školního roku do 

kotvrdovické trojtřídky nastoupilo 228 žáků. Ve stejném počtu 114 děvčat 

i chlapců. V té době obecnou školu navštěvovaly děti do 15 let věku. 

Dalších 6 žáků docházelo do nově zřízené měšťanky v Jedovnicích a jeden 

do Blanska. Při pro trojtřídku velkém počtu žáků bylo povoleno zřídit při 

třetí třídě tak zvanou pobočku – v místnosti v poschodí sloužící jako 

kabinet. 

Ve středu 1. prosince se do školy po šesti letech vrátil v uniformě 

československého – ruského legionáře učitel Jaromír Tomášek, který do 

1. světové války narukoval 2. srpna 1914. 

Školním výletem v tom roce byla celoškolní vycházka do Kateřinské 

jeskyně, Punkevních jeskyní a na dno propasti Macocha. 

Se školou částečně souviselo také 3. října založení v obci odboru 

tělovýchovné jednoty Sokol a její dvě besedy, 7. listopadu k třístému 

výročí bitvy na Bílé hoře a 21. listopadu ke 250. výročí úmrtí Jana Ámose 

Komenského. 

Ivo Máčel 

Vysídlení Kotvrdovic za 2. světové války 

Tentokrát se v mé maličké „rubrice“ Vzpomínky pamětníků podíváme na 

kousek druhé světové války v Kotvrdovicích, konkrétně na dobu, kdy byly 

Kotvrdovice vysídlovány.  

Na tuto myšlenku mě přiměla zmínka o holiči, Janu Kuncovi, z čísla 

popisného 64, kde dodnes (v už zrekonstruovaném domě) stále žije jeho 

potomek, pan Zbyněk Kunc. Nedávno jsem s ním zavedla na jeho dědečka 

řeč, ukázal mi pár fotografií a vyprávěl o roce 1944, kdy byly Kotvrdovice 
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vystěhovány a pouze 10 rodin mohlo zůstat ve svých domovech. Právě 

holič Jan Kunc byl jeden z mála, kdo nebyl vystěhován, protože musel 

holit a stříhat německé vojáky. Tato kratičká zmínka mne opět přiměla 

nahlédnout do naší staré obecní kroniky a vytáhnout z ní pro Vás část 

zápisu z této doby:  

Rok 1941, 1942, 1943, 1944! Tato léta byla pro obec Kotvrdovice a její 

občany největším soumrakem ponížení a utrpení. Persekuce stíhala naše 

věrné bratry Čechy a u nás v Kotvrdovicích chodily gestapácké prohlídky 

jedna za druhou.  

* 

V roce 1942 a 1943 byli nasazeni do všech koutů Německa od nás 

z Kotvrdovic na práci naši občané, kteří se dali jen trochu postrádat, 

zvláště mladí jinoši a muži.  

* 

27. května 1942 byl v pražské ulici vykonán národní rozsudek nad krvavým 

katem R. Heydrichem, kterýžto atentát měl za následek bestiální německou 

persekuci českého lidu. U nás v Kotvrdovicích kdekdo měl z toho potěšení 

a každý v duchu přál si: „Jen Boží houšť!“ Poté za pár dní přišli do 

Kotvrdovic němečtí vojáci, hlídky rozestavěli kol celé vesnice a prohledali 

všem celé stavení od základů až půdou konče, a i nábytek proházeli.  

* 

Koncem roku 1943 přišlo do Kotvrdovic asi 30 četníků, kteří byli pak 

usazeni ve škole a v domu obecních kanceláří. Přišli sem pod záminkou 

zřízení vojenské střelnice na Vyškovsku, a tím že se má vystěhovati na 30 

obcí a mezi nimi i obec Kotvrdovice. Bohužel ke stěhování došlo. 

Vystěhovalecká kancelář, která ohledně vystěhování zde byla, započala 

občany kotvrdovské stěhovat od 1. března 1944. 

Soumrak obce Kotvrdovic. Jaké ponížení pro nás všechny, jíti ze svých 

domků a chalup, z jistého do nejistého, a to ještě s prošením, aby cizí lidé 
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nás vzali do bytu, jako žebráci s čepicí pod paží se byty hledaly. Co slzí a 

proklínání každý prožil a na prsou jako když centový kámen. Každému 

z nás to zdraví podrylo o kolik roků ku hrobu blíže. Jak již podotknuto, 

stěhování započalo 1. března 1944 a skončilo 1. září 1944. Vystěhováno 

bylo 217 rodin do všech koutů celé Moravy.  

Doma zůstalo 10 rodin, z toho tři rodiny na lesní práci v polesí 

v Senetářově, 1 rodina hajným v polesí, 1 rodina holičství, 1 rodina 

v držení autobusové linky Kotvrdovice – Blansko, a 4 rodiny na práce 

zemědělské v Kotvrdovicích, z nichž 1 měla též prodej tabákových tovarů.  

Vojsko obracelo celou vesnici na ruby. Bouralo se a stavělo se a na polích 

vojáci cvičili a jezdili auty, děly a tanky. Ploty a co dalo v budovách od 

dřeva se odtrhat, vojáci pálili, takže za čas, když někdo se přišel podívat 

na svůj bývalý domov, nemohl jej již poznat. 

* 

1945, Motto:  

„Země nám Bohem daná,  

posvěcená prací, potem a krví našich praotců, 

ráj to na zemi.“ 

Vepsal Vincenc Průcha, Kotvrdovice 15. října 1945. 

Na fotografiích níže můžete vidět holičství (dům č.p. 64 byl postaven 

v roce 1938), nábytek a pomůcky jsou původní. Přímo zde probíhalo 

holení a stříhání nacistických vojáků. Fotografie jsou z roku 1992. 

Ráda bych vyzvala kotvrdovické pamětníky, kteří by se chtěli o cokoli 

zajímavého podělit a nějak vzpomínky zachovat pro další pokolení, že mě 

můžou kdykoliv oslovit a já strašně ráda o jejich vzpomínkách z dob, které 

naše generace už nepamatuje, napíšu.  

Nikola Fránková  
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O stravování dětí v kotvrdovické škole – 35 let školní jídelny 

Kotvrdovická školní jídelna již po několik let poskytuje obědy nejen 

dětem, ale do jídlonosičů také mnoha občanům. První stravování žákům 

kotvrdovické školy bylo poskytováno v lednu 1947. Po dobu do 

spotřebování tří kilogramů kakaa, které škola obdržela z potravinové 

pomoci kanadského Červeného kříže, dostávali žáci na svačinu hrníček 

kakaa s jedním rohlíkem od Rodičovského sdružení. Mléko na přípravu 

kakaa si žáci přinášeli z domova, protože jeho prodej byl vázaný 

přídělovým lístkovým systémem. Podle potravinových lístků školáci 

dostávali koupit na měsíc 14,5 litru mléka, což bylo 0,483 litru na den. Od 

paní Pytelové jsem se dověděl, že kakao se vařilo v kuchyni u Potůčků a u 

Vašíčků. 

Další školní stravování – přesnídávky – bylo zavedeno v letech 1950 a 

1951. Bylo společné pro děti základní i mateřské školy, která od jejího 

zřízení 1. května 1948 byla umístěna v přízemní učebně školní budovy. Z 

celkového počtu 133 svačinových porcí bylo 91 svačin určeno školákům. 

Teplá strava se „vařila“ v kotli v místnůstce ve dvoře. Plechové 

smaltované hrnky zůstaly na dvou lískách na půdě školy uchovány až do 

přístavbových prací. 

Další etapou pro stravování žáků bylo od září 1969 podávání čtvrtlitrových 

lahviček mléka, které z Otinovse dovážel pan Lošťák. Čerstvý rohlík k nim 

dodávaly blanenské pekárny. K pití mléka děti používaly sací slámky 

(plastové). Paní doktorka Vodáčková upozorňovala, abychom odebírali 

pouze netučné mléko. 
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Podmínky k vybudování a otevření školní jídelny vznikly až po přístavbě 

školy v první polovině osmdesátých let. I když projekt přístavby s kuchyní 

nepočítal, k využití na jídelnu se jevila vhodně nová velká místnost v 

přístavbě určená pro zakládanou školní družinu a k ní malá přilehlá 

místnůstka byla vhodná pro výdej obědů. Ty se měly dovážet z Lipovce z 

velké kuchyně zemědělského družstva. Proto jsme s manželkou v průběhu 

prázdnin zajistili a z Brna navozili potřebné kuchyňské vybavení. Talířky, 

příbory, hrnce.  Od „okresu“ prostřednictvím MNV Jedovnice jsme získali 

peníze na dodávku vhodných jídelních stolů a židlí. O zájmu rodičů zajistit 

dětem obědy svědčí také osobní iniciativa paní Jany Pelouškové, v té době 

kuchařky v kuchyni strojíren ČKD Blansko. Paní Peloušková přišla s tím, 

že k převozu obědů zajistila v jejich kuchyni zapůjčení potřebných várnic. 

Várnice jsme z Blanska do školy přivezli, za krátkou dobu však vrátili 

zpět. 

Podařilo se získat povolení okresní hygieny, úspěšným jednáním s 

Okresním národním výborem potřebné peníze a objednávku, já jsem pak 

coby spolupasažér v malém otevřeném dodávkovém autě s řidičem ze 

Sloupu jel do Ostravy do velkoskladu pro vybavení kuchyně. S napě-

chovaným nákladem jsme odtamtud přivezli velký „elektrický“ 

čtyřhořákový sporák, ohřívací stoličku, kuchyňský robot vhodné velikosti 

a velký dvojdřez.  

Rychlými úpravami, zabudováním vody, odpadu a elektrických rozvodů se 

malá místnůstka přeměnila v miniaturní kuchyň, ve které se začalo vařit. 

První kuchařka dojížděla z Rozstání, později pro její nemoc nastoupila po 

ní paní Alena Zouharová. S mateřskou školou pak přišla paní Anežka 

Klevetová. Podle potřeby v kuchyni vypomáhala velmi zkušená kuchařka 

důchodkyně paní Anna Průchová. Vařilo se v normě 3,- Kčs na oběd, žáci 

platili diferencovaně podle výše příjmu rodičů od 2,- do 3,- Kčs za oběd. 

Za přispění vzpomínek paní Pytelové Ivo Máčel 
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