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Slovo starosty 

Dobrý den, vážení spoluobčané, 

všechny Vás zdravím a děkuji Vám za dodržování vládních covidových 

nařízení. Prožíváme ne příliš jednoduchou dobu, ale věřím, že se to bude 

pomalu lepšit a začneme se zase dostávat do normálu. Mnohdy se stává, že 

si lidé stěžují a kladou nám dotazy ohledně různých zákazů, které nařídila 

vláda, ministerstvo zdravotnictví nebo hygiena. Nedokážeme opravdu 

fundovaně odpovědět, protože obec není autorem těchto nařízení. Má jen 

dohlížet, aby daná opatření byla dodržována. Proto se na nás, prosím, 

nezlobte, když na některé dotazy neumíme úplně dobře odpovědět. Přesto 

se snažíme dělat, co je v našich silách. Používejme společně zdravý rozum 

a vše snad bude dobré. 

Rok nám utekl a zase se budou plánovat kotvrdovické krojované hody. I 

letos proběhnou v nějakém upraveném režimu a nebudou takové, na jaké 

jsme byli zvyklí. Přesto věřím, že bude krásné počasí a že se některý 

hodový den společně potkáme.  

Chtěl bych poděkovat všem akčním organizátorům akcí, kteří se pomalu 

pouští do své činnosti a věřím, že je podpoříme a na tyto akce přijdeme. 

Samozřejmě s dodržením všech epidemiologických opatření.    

Jak jsem psal posledně, ve všech investičních akcích obec pokračuje a 

bude se snažit naplánované akce do konce roku dodělat. S radostí mohu 

potvrdit, že výstavba nového COOPu započne koncem června. Už se těším 

do nového obchodu i nové knihovny.  

Takže to je opravdu pro toto číslo zpravodaje za mě vše. Přeji Vám krásné 

slunečné dny naplněné radostí a především zdravím. 

S úctou Váš starosta 
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Informace z obecního úřadu 

Výběr místních poplatků 

Správce místního poplatku OÚ Kotvrdovice dle Obecně závazné vyhlášky 

č. 2/2019 obce Kotvrdovice připomíná občanům, že od 1. května 2021 se 

vybírají v naší obci následující poplatky: 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů: 

Pro rok 2021 je stanoven poplatek 550,- Kč za osobu nebo nemovitost. Od 

poplatku jsou osvobozeny děti, které v tomto roce dosáhnou 10 let. Za 

domácnost může poplatek platit jedna osoba. 

Poplatek za psa dle OZV č. 1/2019: 

 100 Kč,- za 1 psa, 

 100 Kč,- za každého dalšího psa, 

 50 Kč,- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let. 

Poplatek za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení 

dle OZV č. 3/2019: 

 1.000,- Kč za 1 ks reklamního zařízení. 

Poplatek za pronájem obecního pozemku:  

 nájem je stanoven dle jednotlivých smluv. 

Poplatky je možné uhradit převodem částky na bankovní účet č. 

1360050399/0800 u Čs. spořitelny, VS= číslo domu. Platit je možné také 

osobně v hotovosti na obecním úřadě Kotvrdovice. 

Poplatky jsou splatné v období od 1. května 2021 do 30. června 2021. 

Děkujeme za dodržení termínu. 
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce 

Schůze zastupitelstva konaná dne 12. 4. 2021 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Žádost o koupi pozemků p.č. 229 a p.č. 850 

Rozpočtové opatření č. 2/2021 

Informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 

Omluvu Ing. Kunce za nepřesnou formulaci ohledně stavby opěrné zdi 

firmy BeF Home, s.r.o.  

 

ZO ukládá: 

Poptat nový i použitý nosič kontejnerů za UKT. 

Zodpovídá: Kocour, Pernica 

Termín:       24. 5. 2021 

Připravit návrhy využití volné plochy pod domem č.p. 1 (p.č. 229 a p.č. 

850)  

Zodpovídá: Kocour 

Termín:       8. 6. 2021 

Zorganizovat setkání v parku kvůli prodeji částí pozemků p.č. 85/1 a p.č. 

86/1 

    Zodpovídá: Kocour 

    Termín:       15. 6. 2021 

Požádat SÚ Jedovnice o aktualizaci vyjádření o černých stavbách v obci 
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Zodpovídá: Kocour 

Termín:       19. 4. 2021 

Usnesení: 

Usnesení: 21.2.1 

ZO schválilo 11 hlasy ověřovatele zápisu Marii Alexovou a Jiřího Zouhara 

a zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 21.2.2 

ZO schválilo 11 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

Usnesení: 21.2.3 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o dílo se společností Dopravní stavby 

Brno, s.r.o. v hodnotě 1.497.734,44 Kč bez DPH na zhotovení 

inženýrských sítí, komunikace a parkoviště na p.č. 855 a p.č. 33/2 a 

pověřují starostu obce k jejímu podpisu do 26. 4. 2021. 

Usnesení: 21.2.4 

ZO schválilo 11 hlasy zveřejnění záměru pronajmout 2 nové obecní byty 

za tržní nájemné s předpokládaným termínem pronájmu od začátku června.  

Usnesení: 21.2.5 

ZO zamítlo 11 hlasy prodej části pozemku p.č. 827 o rozměrech 2 x 48 m. 

Usnesení: 21.2.6 

ZO schválilo 11 hlasy přesunutí rozhodnutí o prodeji částí pozemků p.č. 

85/1 a p.č. 86/1 na červnové jednání zastupitelstva obce. 

Usnesení: 21.2.7 

ZO schválilo 11 hlasy poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kotvrdovice pro 

SDH Kotvrdovice ve výši 60.000 Kč a pověřilo starostu obce k podpisu 

veřejnoprávní smlouvy.  
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Usnesení: 21.2.8 

ZO schválilo 11 hlasy poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kotvrdovice pro 

TJ Rakovec Kotvrdovice ve výši 185.000 Kč a pověřilo starostu obce 

k podpisu veřejnoprávní smlouvy.  

Usnesení: 21.2.9 

ZO schválilo 10 hlasy poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kotvrdovice pro 

Orel jednotu Kotvrdovice ve výši 75.000 Kč a pověřilo starostu obce 

k podpisu veřejnoprávní smlouvy v hodnotě 30.000 Kč. 

Usnesení: 21.2.10 

ZO schválilo 11 hlasy investiční záměr projektu „Obec Kotvrdovice – 

rekonstrukce kuchyňského provozu a otvorových výplní v ZŠ“. 

Usnesení: 21.2.11 

ZO schválilo 11 hlasy záměr podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu 

na rok 2021 z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy 

materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí pro 

projekt „Obec Kotvrdovice – rekonstrukce kuchyňského provozu a 

otvorových výplní v ZŠ“ včetně závazku spolufinancování akce 

z prostředků obce v minimální výši 10 % celkových nákladů akce. 

Usnesení: 21.2.12 

ZO schválilo 11 hlasy rozpočtové opatření č. 3/2021 s příjmy 0 Kč a 

výdaji ve výši 1.000.000 Kč. 

Usnesení: 21.2.13 

ZO schválilo 11 hlasy inventarizační zprávu o provedené inventarizaci 

majetku a závazků obce Kotvrdovice za rok 2020.  

Usnesení: 21.2.14 

ZO zamítlo návrh požadavku na rozeslání podrobnějších informací o účtu 

042 zastupitelům. 



_________________________________________________________ 

8 

 

Usnesení: 21.2.15 

ZO schválilo 11 hlasy podání žádosti o dotační titul na výsadbu zeleně 

z MŽP program Sázíme budoucnost. 

Usnesení jako celek bylo schváleno 11 hlasy. 

 

Sběrné středisko Jedovnice – výpověď smlouvy 

Městys Jedovnice ke dni 31. 8. 2021 vypovídá obci Kotvrdovice smlouvu 

o využívání služeb sběrného střediska odpadu (sběrného dvora).  

Od září již tedy občané Kotvrdovic nebudou moci bezplatně ukládat odpad 

v Jedovnicích. 
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Příspěvky spolků a organizací 

Obecní knihovna Kotvrdovice 

Knihovna má již také otevřeno, a to pravidelně každý pátek od 17 do 19 

hodin. Nachází se v přístavbě zadní části základní školy v podkroví nad 

MŠ. Vchod je z parkoviště u budovy školy směrem ke školce do 

vchodových dveří do kuchyně (první dveře za schodištěm). 

Přestože přichází lepší počasí, věříme, že četba knihy je pro občany 

zpestřením, a to i z důvodu uzavření knihoven za poslední měsíce. A jakou 

knihu na dovolenou? Znáte knihu Saturnin se vrací od Miroslava Macka 

nebo novinku Život je boží? Tu napsal Martin Randysek a jedná se o deník 

mladého muže. Kniha má česko-anglický zrcadlový text pro mírně 

pokročilé. A co třeba Nejhorší večírek tvého života? Autorka Andy 

Rowski Vám nabízí v interaktivní hororové knize pro čtenáře od 13 let 

možnost být tvůrcem svého příběhu.  

Rádi uvítáme i nové čtenáře, kteří mají možnost si vybrat ze 7 tisíc knih 

různých žánrů pro děti i dospělé. Za roční poplatek 20 Kč si u nás určitě 

vyberete. Děti do 15 let mají půjčovné zdarma. Náš fond je každoročně 

doplňován. Zde je malý výběr autorů, které u nás najdete: Dan Brown, 

Jackie Collins, Jeffery Deaver, Shannon Drake, Joy Fieldingová, Frederick 

Forsyth, Dick Franciz, Diana Gabaldon, Agatha Christie, Vlasta Javořická, 

Lars Kepler, Johanna Lindsey, Simona Monyová, James Patterson, Halina 

Pawlowská, Amanda Quick, Nora Roberts, James Rollins, John Sandfrod, 

Sidney Sheldon, Bertricie Small, Wilbur Smith, Danielle Steel, Magda 

Váňová, Michal Viewegh a Vlastimil Vondruška.  

Na stránkách knihovny máme i online katalog knih, a takže si neváhejte 

vybrat, anebo přijďte rovnou do knihovny. Stránky knihovny najdete na 

adrese: https://knihovnakotvrdovice.webk.cz  

Vaši knihovníci 

https://knihovnakotvrdovice.webk.cz/
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Klub českých turistů 

Naši činnost stále omezují koronavirová opatření. Nějaké malé akce v 

omezeném množství a za přísných dodržení vládních opatření se 

uskutečnily. Některé byly organizovány i jinými organizacemi, většinou 

však byly místní. 

Druhou neděli v únoru se 4 turisté vydali z Kanic (kam dojeli IDS) domů. 

Z Kanic jsme Svatojakubskou cestou sešli k Výpustku, pak do Křtin, tam 

kolem zámku a hřbitova do Rudice přes Jedovnice domů. Počasí bylo 

mrazivé, ale jinak pěkné. 

Druhou dubnovou neděli se 5 turistů vydalo po krásách Moravského krasu. 

Přes Krasovou, Skalní mlýn, Pustým žlebem do Ostrova. 

Třetí dubnovou neděli jsme vyjeli IDS do Benešova. Přestupní zastávky 

jsme využili k prohlídce Helišovy skály v Šošůvce. Poté jsme jeli 

autobusem do Benešova a vraceli se domů. Po cestě jsme navštívili radar 

na Skalkách, pramen říčky Luhy, loveckou chatu na Skalách – památník 

partyzánského odboje skupiny Jermak, Vlčí skálu a Velkou dohodu.  

24. dubna jsme podpořili turisty z Vyškova a zúčastnili se tradičního 

pochodu osvobození Vyškova. Po cestě jsme navštívili kapli sv. Cyrila a 

Metoděje, v Rychtářově jsme si prohlédli z venku rodný domek Dr. Aloise 

Musila, zříceninu Hrádek, pokračovali kolem skřítka Cupíka do Krásenska 

a domů. Počasí bylo nádherné, a to přispělo k dobré náladě. 

První květnovou neděli jsme jeli do Rájce. Prohlédli jsme si zvenku zámek 

s nádvořím. Šli jsme přes Karolín do Petrovic, odkud přes Suchdol do 

Ostrova a nakonec domů. 

Tak to byl přehled činnosti KČT Kotvrdovice. Snad se situace zlepší, bude 

více akcí, větší účast (většina má strach z nákazy). A co nejdříve snad 

budeme moci vyjet na kolech. Zatím tomu moc počasí nepřeje. 

Za KČT Kotvrdovice Jaroslav Mokrý 
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Základní škola 

V pondělí 12. dubna se konečně mohli všichni žáci naší školy vrátit zpět 

do lavic. Skončila tak dlouhá doba distanční online výuky, která začala 

14. října. Na krátkou dobu se děti vrátily do školy i na podzim, prvňáci a 

druháci 18. listopadu, třeťáci, čtvrťáci a páťáci až 30 listopadu. 

Vánoční prázdniny z nařízení vlády začaly dříve, už 21. prosince. Po 

skončení vánočních prázdnin se do školy vrátili jen prvňáci a druháci. 

Ostatní ročníky se učily přes počítač. 

V únoru se ve škole i ve školce objevily případy onemocnění Covid19. 

Proto musela být nejdříve škola, potom i školka na základě rozhodnutí 

Krajské hygienické stanice uzavřena z důvodu karantény na 14 dní. Na to 

hned navázalo rozhodnutí vlády, že od 1. března 2021 budou uzavřeny 

všechny školy, u nás tedy MŠ i ZŠ. Na distanční výuku následně museli 

znovu přejít i prvňáci a druháci. 

Každý den paní učitelky zadávaly dětem úkoly na webové stránky školy a 

mimo to každodenně probíhala online výuka v prostředí Microsoft Teams. 

Děti doma vypracovávaly zadané úkoly a rodiče je potom posílali 

ofotografované na e-maily paní učitelek. Ty je po kontrole a opravě 

posílaly rodičům zpět. Škola nabídla k online výuce své notebooky. Této 

možnosti využilo 7 žáků. 

Období distanční výuky bylo opravdu velmi náročné pro všechny: pro děti, 

paní učitelky a především pro rodiče. Ti se po návratu ze zaměstnání 

museli ještě věnovat výuce svých dětí. Touto cestou všem rodičům moc 

děkujeme za výbornou spolupráci, trpělivost a vysoké nasazení. Dostávají 

od nás obrovskou jedničku s hvězdičkou a pochvalu navíc! 

Distanční výuku v MŠ zajišťovaly paní učitelky ze školky. Rodičům 

předškoláků roznášely do poštovních schránek pracovní listy a náměty na 

práci doma, aby se mohly jejich děti co nejlépe připravit na nástup do 1. 

ročníku ZŠ. 



_________________________________________________________ 

14 

 

12. dubna byl umožněn návrat dětí do MŠ pouze předškolákům nebo 

dětem rodičů, kteří jsou zaměstnáni v profesích Integrovaného 

záchranného systému. Školku tak navštěvovalo 10 dětí. Všechny děti se do 

školky mohly vrátit v pondělí 10. května. 

Po celou dobu uzavření ZŠ i MŠ bylo dětem umožněno odebírat obědy ze 

školní jídelny. Této možnosti využilo 13 zájemců. 

Po návratu všech dětí do školy si postupně zvykáme na běžný školní 

režim. Bohužel se to zatím neobejde bez roušek a testování. Tyto 

záležitosti se naštěstí netýkají MŠ. S žáky se snažíme doplnit a upevnit 

učivo, které jim bylo zadáváno při distanční výuce a probíráno online přes 

počítač. Postupně pak začínáme probírat i nové věci. 

1. dubna proběhl zápis do 1. ročníku, ale pouze administrativní formou. 

Bylo zapsáno 8 dětí. 

4. května proběhl zápis do MŠ. Bylo přijato 9 dětí. 

Ještě před odchodem na distanční výuku se zapojila 1 žákyně 5. ročníku do 

školního kola Matematické olympiády a se svými výbornými výsledky 

postoupila do okresního kola. 

Prvňáčci měli 11. května slavnostní den, protože byli pasováni na čtenáře. 

Během uzavření školy probíhaly v budově školy různé opravy: 

vymalování jídelny, oprava schodiště na chodbě do školní kuchyně, 

instalace interaktivní tabule ve III. třídě či výměna starých oken a dveří v 

kotelně za nové plastové. 

Věřme, že už nás čekají jen pěkné věci a ve škole i na jiných místech se 

nebudeme zdravit pouze slovem, ale také neskrývaným úsměvem. 

Hana Vaňourková 
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SZUŠ Blansko 

Vážení rodiče současných i budoucích mladých tanečníků a hudebníků, 

Přečkali jsme úspěšně období distanční výuky a závěr školního roku snad 

strávíme již v prezenční formě. Do hodin se zatím vrátili žáci hudebního 

oboru v individuální výuce a částečně i v kapelách a souborech. Hudebníci 

nelenili a natočili maminkám videokoncert ke Dni matek. Shlédnout jej 

můžete na stránkách školy https://www.szus-blansko.cz/2021/05/koncert-

zaku-soukrome-zus-blansko-pro-vsechny-maminky-ke-dni-matek-9-5-

2021/.  

Aktuálně u nás vrcholí přípravy na absolventské koncerty. V letošním roce 

zakončují první či druhý stupeň studia hned tři žáci z Kotvrdovic, dva 

z nich dokonce na dva nástroje. Záznamy koncertů budou uveřejněny na 

https://www.szus-blansko.cz/2021/05/koncert-zaku-soukrome-zus-blansko-pro-vsechny-maminky-ke-dni-matek-9-5-2021/
https://www.szus-blansko.cz/2021/05/koncert-zaku-soukrome-zus-blansko-pro-vsechny-maminky-ke-dni-matek-9-5-2021/
https://www.szus-blansko.cz/2021/05/koncert-zaku-soukrome-zus-blansko-pro-vsechny-maminky-ke-dni-matek-9-5-2021/
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stránkách školy. Snad bude situace v závěru školního roku příznivější a 

budeme moci uspořádat alespoň závěrečné přehrávky naživo. 

Výuka SZUŠ bude v Kotvrdovicích nadále pokračovat i v příštím školním 

roce. Do výuky přijímáme děti již od předškolního věku. Kromě tradiční 

nabídky tanečního oboru (rytmika) a dosavadního výběru v hudebním 

oboru (kde momentálně na místní pobočce zajišťujeme výuku sólového 

zpěvu, hry na klavír, kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru, varhany, housle 

a zobcovou i příčnou flétnu), nabízíme nově v Kotvrdovicích také hru na 

klarinet a saxofon. V Blansku je pak možnost přihlásit se i na další 

nástroje, například bicí, akordeon, cimbál a trumpetu.  

Některé děti z Kotvrdovic již teď dojíždí za výukou právě do Blanska. 

Rádi bychom rozšířili možnosti výuky v naší obci, ale otevření třídy 

nového nástroje je obvykle podmíněno větším počtem zájemců.  

Neváhejte se tedy ozvat i v případě, že máte zájem o výuku na některý 

z nástrojů, který zatím na pobočce nevyučujeme. Letos přijímáme 

přihlášky na nový školní rok do konce května, abychom mohli reagovat na 

aktuální zájem na pobočkách. V případě nenaplnění úvazků bude možné 

přihlásit se i dodatečně.  

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně výuky, náměty, či připomínky, neváhejte 

se na mě obrátit pomocí e-mailu kovar@szus-blansko.cz nebo telefonu 

725391707. 

Za SZUŠ Blansko Martin Kovář 

Skautský oddíl 

Koronavirová opatření umožňovala pouze online skautské schůzky. 

Vedoucí kluků a holek si jich v posledních měsících pár připravili. Kluci 

se zabavovali online kvízovými a deskovými hrami. Holky kromě her 

společně přes obrazovku barvily vajíčka, vyráběly velikonoční přání či 

předělávaly klipy slavných kapel. 

mailto:kovar@szus-blansko.cz


_________________________________________________________ 

18 

 

Pro kluky byla v únoru připravena šifrovací hra v přírodě k individuálnímu 

plnění. Výsledkem měl být pro řešitele recept na skvělé Gandalfovy 

placičky, jehož jednotlivé části byly poschovávány po lesích v okolí 

Kotvrdovic a Senetářova. Jako důkaz splnění úkolu měl úspěšný řešitel hry 

donést vedoucím jednu placičku na ochutnání. V neděli v 9 hodin vedoucí 

Dominik, Tom a Laďa hru odstartovali poslaným videem. Přestože bylo 

mrazivé počasí, po čtyřech hodinách se mi Honza s Mirkem hlásili, že na 

kole vše úspěšně zvládli a především si užili jízdu na ledu. Nedělní 

odpoledne jsem díky nejrychlejšímu Mirkovi chroupal skvělé placičky 

vymyšlené samotným Gandalfem :-) Děkuji vedoucím, kteří hru připravili. 

Okolo Dne Země (22. dubna) tradičně sbíráme odpadky. Letos jsme 

vyrazili individuálně a každý šel sbírat do přírody tam, kam rád chodívá. 

S covidem kupodivu odpadků příliš neubylo, naopak se v přírodě objevil 

nový druh odpadků – roušky a respirátory :-( 

Jak se rozjařilo, tak jsme vedoucí a starší skauti a skautky brigádničili 

v lese, abychom také alespoň trochu pomohli s kůrovcovou kalamitou. 

Jarek Chrástecký 

Úklid tábořiště v Rakoveckém údolí 

Po dvouroční pauze jsme se rozhody, že se v létě opět vydáme tábořit do 

našeho milovaného Rakoveckého údolí. Lesy v bezprostředním okolí 

tábořiště byly bohužel napadeny kůrovcem a na tábořišti byla provedena 

nutná prořezávka.  

V sobotu 10. dubna jsme uspořádali celooddílovou brigádu, při které jsme 

čistily pás lesa vedle louky, na které budeme v červenci náš tábor stavět. 

Všechny větve bylo třeba spálit a uvést les do pořádku. Následně jsme 

taky sázeli nové jedličky. Díky hojné účasti jsme odvedly kus dobré práce 

a v létě bude naše táboření bezpečné a zasloužené. Máme radost, že nás za 

naši práci pochválil i pan hajný. 

za skautky z Kotvrdovic a Senetářova Jarmila Zouharová 
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Gamebook v přírodě 

Vedoucí pro nás na začátku května připravily v lese u Drůbežárny hru. 

V zarostlém lese okolo potoka jsme hledaly stromy s čísly. U čísla byl 

vždy napsán kousek příběhu, který končil výběrem, kam jít dál. Podle 

toho, jak jsme se rozhodly, jsme musely najít další strom s číslem. 

Výsledkem příběhu, který jsme svými rozhodnutími udělaly, byla záchrana 

jedné paní – postavy příběhu. Po hře jsme si ještě pletly z pampelišek 

věnečky. Za celou družinku děkuji našim vedoucím Janči Odehnalové a 

Marušce Nesrovnalové. 

za světlušky z Kotvrdovic Amálie Chrástecká 

 

Obnovení pravidelné skautské činnosti 

Jsme rádi, že nám konečně od 11. května rozvolnění vládních opatření 

umožnilo se opět scházet pravidelně každý týden na družinových 

schůzkách. Možné je to pouze v přírodě, tak snad nám počasí bude přát.  

 

Před-pohodový volejbal 

Na sobotu 12. června odpoledne (samozřejmě podle aktuálních vládních 

opatření) plánujeme tradiční před-pohodový volejbalový turnaj U Brány. 

 Kapitáni týmů, kteří máte zájem se turnaje zúčastnit, se mi přihlaste 

e-mailem na adresu jaroslavchrastecky@email.cz.  

Doufáme, že se po mnoha měsících bez společenského života na naší 

dědině setkáme v hojném počtu při volejbale i při zpěvu u ohně po turnaji. 

Těšíme se na vaši účast. 

Za 7. skautský oddíl Ampetu-wi Jarek Chrástecký 

mailto:jaroslavchrastecky@email.cz
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Chasa 

Kvůli koronavirovým opatřením jsme se začali scházet až od 23. 5, tedy 

necelý měsíc před hody. Sice nevíme, jak budou moci hody probíhat, 

nicméně oživení kroků se vždy hodí a třeba se dočkáme alespoň nedělního 

programu (20. června).  

Každopádně nedělní mši svatou v 11 hod by měl celebrovat pan Jindřich 

Kotvrda, který projevil o slavení mše v naší kapli zájem. Na mši dojdeme 

opět slavnostním průvodem od křížku.  

Pohádkový les chystáváme ke Dni dětí jednou za dva roky. Minulý rok 

však proběhnout nemohl, a tak jsme ho pro vás připravili letos na pátek 

11. června. Více informací na plakátku. Těšíme se na vás! 

Marie Chrástecká 
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Příspěvky občanů, zajímavosti 

Ze vzpomínek pamětníků – Paní Božena Zřídkaveselá 

„Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně.“ Tak to byl oblíbený citát 

místní občanky, paní Boženy Zřídkaveselé, za svobodna Vaňkové, která se 

dožila nádherných a úctyhodných sta let. Po otázce proč, kterou jí položila 

její vnučka jako reakci na úvodní citát, odpověděla: „Protože ze slečny se 

stane mladá paní.“ Paní Zřídkaveselá se narodila v roce 1920 v Blansku a 

do Kotvrdovic se přistěhovala právě tehdy, kdy se z ní stala mladá paní, po 

svatbě v roce 1941.  

Paní Zřídkaveselá vystudovala základní školu. Jejím prvním zaměstnáním 

bylo v jejích 15 letech hlídání půlroční holčičky v Blansku. Poté pracovala 

ve firmě Pela, kde se šily opasky a tašky pro vojáky. Další zaměstnání 

bylo ve firmě Ranný, která vyráběla barvy a laky. Zde se seznámila se 

svým manželem. Po svatbě se přestěhovala do Kotvrdovic, které však byly 

brzy poté vystěhovány, protože právě probíhala druhá světová válka.  

V domě č.p. 16, kde Zřídkaveselí bydleli, si německá armáda zřídila 

muniční sklad. Manželé se museli i s roční dcerkou odstěhovat do 

Jedovnic. Když však došlo k bombardování Jedovnic, rozhodli se, že 

půjdou pěšky do Němčic, kde bydlela tchýně paní Zřídkaveselé. Do 

Němčic ale nedošli, protože je bombardování přece jen zastihlo, a tak jej 

spolu s několika dalšími rodinami přečkali v jeskyních u Skalního mlýna.  

Po válce byla paní Zřídkaveselá po většinu času ženou v domácnosti, 

protože měli doma velké hospodářství čítající 6 hektarů půdy, koně, krávy, 

prasata, králíky a slepice. Občas dělávala na obci pomocné práce, jako 

byla výpomoc v JZD (po jeho založení v Kotvrdovicích v roce 1956), 

úklid na obecním úřadě nebo záskok za úklid a topení ve škole.  

Paní Zřídkaveselá měla 3 děti, 6 vnoučat, 7 pravnoučat a dokonce 4 

prapravnoučata. Její život byl nejen úctyhodně dlouhý, ale také bohatý. 

Měla ráda aktivní cvičení, šila oblečení pro pravnoučata, luštila ráda 
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křížovky a hodně četla. V mládí chodila do Sokola, tančila a hrála divadlo. 

Aktivně se také zapojovala do dění v obci, například se ráda účastnila 

masopustu. Byla také aktivní členkou Červeného kříže a Českého svazu 

žen.  

Požádala jsem rodinu o nějaké historky, které ráda paní Zřídkaveselá 

vyprávěla. Jedna z nich byla o tom, že se její druhý syn, Mirek, po 

narození „dopékal v troubě.“ Porodila ho totiž doma a velmi málo vážil. 

V té době ještě nebyly inkubátory, ale používala se mírně nahřátá trouba, 

do které se pokládalo miminko na pekáči vystlaném peřinkou.  

S oblibou také vyprávěla, jak přišla o článek prstu na pravé ruce. Tehdy 

pracovala jako šička ve fabrice, kde si jednou při šití matrace nedala pozor 

a prst si k matraci přišila. Nemohla ho vyndat, nakonec se to ale podařilo a 

její mistr jí řekl, ať si drží prst do příjezdu lékaře pevně stisknutý. Když 

přijel lékař, tak se chtěl na prst podívat, proto prst pustila, a tryskající krev 

z něj potřísnila stropy dílny, ve které se nacházeli.  

Psát text o takové osobě je povznášející, a jsem ráda, že jsem ho mohla 

psát právě já. Paní Zřídkaveselá měla dle všeho krásný a plnohodnotný 

život, který prožívala aktivně a naplno.  

Na doplnění přikládám několik fotografií. Na první (nejstarší) fotografii je 

paní Zřídkaveselá vlevo jako patnáctileté děvče. Na druhé fotce (také 

vlevo) už jako 29letá paní. Poslední fotografie zachycuje sté narozeniny 

paní Zřídkaveselé.  

Zajímavost na konec: Vzhledem k dosažení tak požehnaného věku prožila 

paní Zřídkaveselá celkem 6 státních režimů a v čele státu se během jejího 

života vystřídalo 11 prezidentů. 

Nikola Fránková 
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Volby ve výročních letech po druhé světové válce 

Jde o volby v letech 1946, 1971 a 1981. Významné byly tím, že všechny 

tyto troje volby završovaly celostátně určité období a každé přinášely něco 

nového. Samozřejmě, že také v Kotvrdovicích. Předmluvou k těm prvním 

poválečným celorepublikovým volbám v neděli 26. května 1946 

předcházelo čtrnáct měsíců ode dne osvobození. Předmluvou rozumím 

formování se řízení obce v podmínkách liduprázdných Kotvrdovic. 

Protože zde nasazení cizí deputátníci se z obce současně s odchodem 

vojáků Wehrmachtu rychle rozutekli. Co po sobě zanechali, to ve 3. čísle 

zpravodaje 2020 článkem „Vysídlení Kotvrdovic za 2. světové války“ 

výstižně popsala autorka Nikola Fránková. Důsledkem jejich zimního 

pobytu v obci zmizely tyčky z kteréhokoliv plotu nebo vrata od stodol, 

protože jim byly nejdostupnějším palivem do kamen a sporáků, aby si 

zajistili teplo.  Nastolení a obnovení nového pořádku v první poválečné 

době vycházelo ze zájmu, vůle a rozhodnutí prvních aktivních navrátilců 

do rodných domovů. 

Kotvrdovičtí občané, kteří z příkazu německé moci v letech 1944 a 1945 

byli povinně vystěhovaní na mnoha místech Moravy, se začali postupně 

vracet. Ti nejbližší byli doma již v první den svobody. Za dva dny 

11. května se i v malém počtu na radnici sešli a sestavili devítičlenný 

Revoluční národní výbor. Tři navrátilci z Rogendorfu, tři z Jedovnic, po 

jednom z Rudice, Skalního mlýna a z Těchova. Zápis z tohoto jednání 

končí slovy: „… papírové členy nepotřebujeme, v zájmu obce, do které se 

chceme co nejrychleji nastěhovat, musí stát každý jako Čech na svém 

místě.“ Zvolený předseda výboru František Šebela (čp. 7) požádal 

zbývajících 8 společníků, aby každé ráno v 7 hodin přišli na radnici k 

zajištění prací pro ten den.  Protože vracejících se rodin stále přibývalo, 

občané 3. června již ve větším počtu na společném shromáždění volbou 

stávající výbor o čtyři další členy rozšířili. 
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Obec po ročním působení okupační správy a pobytu cizích deputátníků 

byla doopravdy v neutěšeném stavu. Na všech místech v obci bylo co 

dávat do pořádku, což vyžadovalo pracovité ruce. Výbor proto vydal 

prohlášení: „Jsme v nové republice, v které je zapotřebí práce všeho 

druhu, ježto přes nás přehnala se válečná lítice, vše je zpustošeno… 

Všichni musí pracovat, kdo by se práci vyhýbal, nemá právo na 

potravinové lístky, protože dnešní heslo zní: „Kdo nepracuje, ať nejí!“   

Těmito slovy vyhlásili pracovní povinnost, která se nevztahovala na matky 

pečující o dítě ve věku do šesti let nebo o dvě děti do dvanácti let. Pro 

uvědomění a pochopení, obživa rodin a péče o děti byla závislá výlučně na 

ženách v domácnosti.  

Pro přehlednou evidenci současného stavu občanů výbor uspořádal soupis 

obyvatel v obci. Mužů ve věku 14 až 60 let, žen 14 až 45 let. Bylo to 

nutné, protože v konečném výsledku 39 rodin v počtu 154 osob se do 

svých původních domovů nevrátilo. 12 rodin se odstěhovalo do pohraničí, 

27 rodin zůstalo nebo si našlo nové bydliště v prostoru střední Moravy. 

Volby 1946 

Velké shromáždění s účastí 280 občanů se konalo 6. července na hřišti, na 

kterém byl volbou ustaven nový výbor, šestnáctičlenný. Tentokrát již v 

paritním zastoupení po čtyřech členech z uznaných čtyř politických stran. 

Z lidové, komunistické, národně socialistické a sociálně demokratické.  

Nově zvolený výbor se po ukončení shromáždění během půl hodiny 

přesunul na radnici, kde v dalším jednání si volbou rozdělili jednotlivé 

funkce. Předsedou byl nadále zvolen František Šebela (čp.7), po válce od 

prvopočátku vedoucí osobnost v obci. Místostarostou zvolili Františka 

Vašíčka (čp. 15), do funkce tajemníka nastoupil Vilém Pražák, který po 

celou dobu ve funkci vedl zápisovou knihu se vzorně přesnými, věcnými a 

velmi úhlednými zápisy ze všech zasedání konaných v týdenních 

intervalech (do konce roku 1945 to bylo 29 schůzí) až do 7. července 
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1946, do Ustavujícího zasedání definitivního Národního výboru vzešlého z 

voleb v neděli 26. května 1946.  

Ze čtrnácti jeho členů osm pokračovalo z předchozího období. Novým 

předsedou Národního výboru byl zvolen Jan Kučera (čp. 171), tajemnictví 

převzal Vladimír Potůček, ředitel místní školy. 

Volby 1971 

V pořadí sedmé volby od skončení druhé světové války. Po volbách 

uskutečněných v letech 1946, 1948, 1953, 1957, 1960 a 1964. Další měly 

následovat v roce 1968.  V důsledku vstupu vojsk Varšavské smlouvy do 

Československé republiky a následné vnitrostátní politické situace se 

volby v osmašedesátém roce neuskutečnily. Byly odkládány a proběhly až 

26. a 27. listopadu 1971. Uzavíraly tak nejen prodloužené sedmileté 

funkční období, ale také problémovou etapu politického vývoje ve státě. 

Končící předseda Místního národního výboru Rudolf Němec (čp. 104) do 

dalšího období nekandidoval. Nově volbou předsednickou funkci převzal 

vedoucí místní samoobsluhy Jan Vintr a do funkce tajemníka nastoupil 

Miroslav Zřídkaveselý (čp. 114).  

Všichni členové Národního výboru své funkce zastávali velmi 

zodpovědně, výkonnou posilou mezi nimi bylo zvolení Ing. Františka 

Burdy, který svými názory a činy v předsednických funkcích finanční 

komise a při škole rodičovského sdružení byl člověkem na pravém místě. 

Při volbách obec získala zastoupení jednou občankou také v okresním 

národním výboru Blansko.   

Volby 1981 

Opět zlomové období, volby konané ve změněném systému řízení obcí. 

Tentokrát kotvrdovičtí nevolili poslance do Místního národního výboru 

Kotvrdovice, ale do výboru v Jedovnicích. V průběhu osmdesátého roku 

byla totiž provedena integrace obcí. Menší obce byly organizačně spojeny 

pod tzv. střediskovou obec. Tou u nás tradičně a v podstatě i podle farnosti 



_________________________________________________________ 

29 

 

byly Jedovnice. Pro Kotvrdovice, Krasovou, Senetářov a Vilémovice byly 

řídícími orgány za zaniklé Národní výbory ustaveny občanské výbory. V 

Kotvrdovicích byl třináctičlenný. Z nich Jan Vintr jako předseda 

občanského výboru, předsedové komisí Ing. František Burda, Oldřich 

Zouhar, Vladimír Svoboda, Rudolf Musil. Obec integrací neutrpěla. 

Hlavní změna byla, že to, co si dříve obce vyřizovaly na okresním výboru, 

šlo nyní přes Jedovnice. V integrovaném jedovnickém národním výboru 

měla každá obec své zastoupení. Kotvrdovice měly osm poslanců včetně 

funkce prvního ze dvou místopředsedů. Každoročně se v každé obci 

konalo veřejné zasedání celého jedovnického národního výboru. Tato 

shromáždění bývala početně navštěvována. 

Obsah článku vychází z následujících dokumentů: „Protokoly obecního 

zastupitelstva 1939–1944“, „Kniha Národního výboru Kotvrdovice“ a 

„Zápisy Občanského výboru Kotvrdovice“. Jsou uloženy ve Státním 

archivu v Blansku, vynikají pečlivosti vedení a mnohé napoví o místních 

poměrech. Bylo a je zajímavé pročítat tyto staré dobře vedené zápisy. 

Ivo Máčel 
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