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Slovo starosty 

Dobrý den, vážení spoluobčané. 

Je tu třetí letošní číslo obecního zpravodaje a s ním pomalu i konec 

prázdnin. Pevně věřím, že jste si ve zdraví užili dovolené a tepla. 

S rozvolněním opatření snad budeme moci pořádat i nějaké ty kulturní 

akce, na které se zajisté všichni těšíme. 

Mohu s radostí konstatovat, že stavba nového obchodu je v plném proudu 

a práce pokračují dle harmonogramu. 

V chaloupkách začínáme se stavbou kanalizace a předpokládám, že v 

příštím roce posuneme v Chaloupkách antoníčky a započneme přípravu 

realizace výstavby nové komunikace. 

Co nás ještě čeká v tomto roce?  

Příprava projektu na stavbu sběrného dvora, zázemí pro obecní techniku a 

požární zbrojnici je takřka ve finále. Letos bychom chtěli požádat o 

stavební povolení a koncem října požádat o dotační titul. Pokud budeme 

úspěšní a dotaci získáme, tak tuhle investiční akci zahájíme začátkem 

příštího roku. Držte palce, ať nám to vyjde.   

Dále budeme připravovat projekt na přestavbu současné budovy obchodu 

na obecní knihovnu. Přestavbu bychom chtěli začít hned po přesunutí 

obchodu do nového. Předpokládáme, že do konce srpna příštího roku 

bychom mohli mít vše hotové. Samozřejmě i na tuto akci budeme žádat 

dotační titul. 

Do konce roku bychom chtěli ještě upravit chodník pod kaplí a cestu k 

panu Svobodovi. Pokud včas zvládneme vyřídit stavební povolení, tak to 

ještě letos zvládneme. Usilovně na tom pracujeme. Na podzim bychom 

také rádi zrealizovali výsadbu nové zeleně v obci. 

Přátelé, kamarádi, ještě musím napsat jedno velké poděkování našim 

hasičům. Dobře víte, co se událo na jihu Moravy. Stala se pro náš kraj 



_________________________________________________________ 

4 

 

naprosto nečekaná mimořádná událost. Již ve čtvrtek naše jednotka držela 

pohotovost v naší zbrojnici a přes vysílačku jsme zaslechli, že se něco 

děje. Potom začaly chodit zprávy, fotky, videa. Naprosto katastrofické 

snímky a tvrdá realita. Naše jednotka vyjádřila připravenost vyjet na 

pomoc do postižených míst. V sobotu 26. června brzo ráno jsme byli 

vysláni hasičským záchranným sborem na pomoc. Celkem byla naše 

jednotka vyslána dvakrát do míst postižených tornádem. Členové, kteří se 

zúčastnili zásahu: Jaroslav Sáňka, Jindřich Kocour st., Miroslav Šebela, 

Jindřich Kocour ml., Jan Sáňka, Nikola Ševčíková, Josef Pernica, Vojtěch 

Kocour, Josef Kučera. Všem patří velký dík! 

Když jsme přijeli na místo události do Hrušek k obecnímu úřadu, tak to 

vypadalo docela normálně. Po nástupu jsme s velitelem zásahu šli na 

místo, kde budeme pracovat a uviděli jsme následky řádění tornáda. 

Musím říci, že to byl naprosto zdrcující pohled a viděl jsem na všech 

členech naší jednotky, jak je tento pohled na zdevastovanou obec zasáhl. 

Každý člen pracoval opravdu s napětím všech svých sil, aby maximálně 

pomohl občanům Hrušek. Doufejme, že to byla ojedinělá mimořádná 

událost a že se už nikdy nebude opakovat. Víte, člověk okamžitě 

přehodnotí vše, když vidí tu bezmoc a tichý smutek v očích obyvatel, kteří 

přišli v jednom okamžiku o vše, co budovali desítky let. V životě jsem již 

viděl hodně, ale toto mě opravdu hluboce zasáhlo.  

Děkuji všem za Vaši pomoc obcím, děkuji zastupitelstvu obce, že jsme 

odsouhlasili finanční pomoc ve výši 200.000 Kč obcím postiženým 

tornádem. Pomoc a podporu budou však potřebovat ještě dlouho. Sledujte 

dění a popřípadě pomozte podle pokynů JMK.  

Dovolte mi závěrem popřát vám krásné slunečné dny. Těším se na brzké 

shledání na některé kulturní akci v naší krásné obci.  

Váš starosta  
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce 

Schůze zastupitelstva konaná dne 24. 5. 2021 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Informace o připravovaném projektu opravy komunikace a prodloužení 

kanalizace na p.č. 795/3. 

 

ZO ukládá: 

Jednat s městysem Jedovnice o odkladu výpovědi do doby, než budeme 

moci využívat vlastních prostor a o podmínkách ukládání do Jedovnic. 

Termín:        30. 6. 2021 

Zodpovídá:    Kocour 

Podat písemnou zprávu o dosavadním průběhu jednání s pověřenou 

osobou na provoz ČOV. 

Termín:  28. 6. 2021 

Zodpovídá:  Kocour 

 

Usnesení: 

Usnesení: 21.3.1 

ZO schválilo 12 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Kunce a Ing. Vančuru a 

zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 21.3.2 
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ZO schválilo 11 hlasy upravený program jednání s přidáním bodu: 

Směrnice č. 1/2021 pro využívání obecních bytů obce Kotvrdovice před 

bod č. 4 – výběr nájemců obecních bytů. 

Usnesení: 21.3.3 

ZO schválilo 11 hlasy Směrnici č. 1/2021 pro využívání obecních bytů 

obce Kotvrdovice, která nahradila směrnici schválenou dne 27. 5. 2019. 

Usnesení: 21.3.4 

ZO schválilo 11 hlasy výběr nájemců bytů č.p. 350 a č.p. 351 pana M. K. a 

pana R. D.  

Usnesení: 21.3.5 

ZO schválilo 13 hlasy Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

z programu Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2021 č. 

JMK070690/21/ORR na opravu chodníku pod kaplí a příjem dotace ve 

výši 250.000 Kč.  

Usnesení: 21.3.6 

ZO schválilo 13 hlasy Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

z programu Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy 

běžeckých lyžařských tratí v JMK v roce 2021 č. JMK070962/21/ORR a 

příjem dotace ve výši 70.000 Kč.  

Usnesení: 21.3.7 

ZO schválilo 13 hlasy Smlouvu o projektové přípravě Novostavba 

inženýrských sítí a komunikace pro sběrný dvůr a hasičku v hodnotě 

72.600 Kč včetně DPH a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. 

Usnesení: 21.3.8 

ZO schválilo 13 hlasy zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 19/2 za cenu 

400 Kč/m². 

Usnesení: 21.3.9 
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ZO schválilo 13 hlasy zveřejnění záměru na prodat část pozemku p.č. 

707/22 za cenu 400 Kč/m² za účelem zarovnání hranice pozemku u 

nemovitosti č.p. 326. 

Usnesení: 21.3.10 

ZO schválilo 12 hlasy zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 70/10 u 

p.č. 70/6 za cenu 400 Kč/m². 

Usnesení jako celek bylo schváleno 13 hlasy. 

 

Schůze zastupitelstva konaná dne 28. 6. 2021 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Informace o školním roce 2021/2022 v MŠ 

Informaci o podání žádosti o přezkum hospodaření obce za rok 2021 

Zprávu kontrolního výboru č. 2/2021 

 

ZO ukládá: 

Zjistit zájem o pronájem pozemků p.č. 229 a 850. 

Termín:        30. 7. 2021 

Zodpovídá:    Kocour 

Usnesení: 

Usnesení: 21.4.1 

ZO schválilo 7 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Keprta a Tomáše Musila a 

zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 21.4.2 
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ZO schválilo 9 hlasy program jednání dle zveřejněné pozvánky. 

Usnesení: 21.4.3 

ZO schválilo 9 hlasy účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Kotvrdovice a 

zaúčtování ztráty organizace ve výši 377.983,18 Kč na účet Výsledek 

hospodaření předcházejících účetních období. 

Usnesení: 21.4.4 

ZO schválilo 9 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. 2020. 

Usnesení: 21.4.5 

ZO schválilo 9 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 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Kotvrdovice za rok 2020 a vyjádřilo souhlas 

s celoročním hospodařením bez výhrad.  

Usnesení: 21.4.6 

ZO zamítlo 9 hlasy prodej pozemků p.č. 229 a p.č. 850. 

Usnesení: 21.4.7 

ZO schválilo 8 hlasy zveřejnění záměru na prodej částí pozemků p.č. 85/1, 

p.č. 86/1 a p.č. 123/1 za cenu 400 Kč/m². 

Usnesení: 21.4.8 

ZO schválilo 8 hlasy prodej pozemku p.č. 19/2 panu P. K. za cenu 400 

Kč/m² a pověřilo starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

Usnesení: 21.4.9 

ZO schválilo 8 hlasy prodej části pozemku p.č. 707/22 panu P. V. za cenu 

400 Kč/m² a pověřilo starostu obce k podpisu kupní smlouvy.  
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Usnesení: 21.4.10 

ZO schválilo 8 hlasy prodej části pozemku p.č. 70/10 panu M. Š. za cenu 

400 Kč/m² a pověřilo starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

Usnesení: 21.4.11 

ZO schválilo 8 hlasy prodej pozemků p.č. 234/117 manželům N., p.č. 

234/118 manželům S., 234/119 paní I. K. a 234/120 panu J. S., všechny za 

cenu 50 Kč/m² a pověřilo starostu obce k podpisu kupních smluv. 

Usnesení: 21.4.12 

ZO schválilo 8 hlasy Smlouvu o spolupráci s Obcí Blatnička o účasti 

v projektu Společného nákupu silové elektřiny a zemního plynu pro rok 

2022 a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. 

Usnesení: 21.4.13 

ZO schválilo 13 hlasy rozpočtové opatření č. 4/2021 s příjmy ve výši 

320.000 Kč a výdaji ve výši 320.000 Kč. 

Usnesení: 21.4.14 

ZO schválilo 9 hlasy Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. PR-001030066802/001-ENGB a pověřilo starostu obce 

k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.4.15 

ZO schválilo 9 hlasy Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. PR-001030068172/001-MOPR a pověřilo starostu obce 

k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.4.16 

ZO schválilo 7 hlasy prodloužení termínu pro dodání podkladů o zahájení 

stavebního řízení na p.č. 1362/5 a to do 30. 9. 2021. 

Usnesení: 21.4.17 
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ZO schválilo 9 hlasy zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 70/10 u 

č.p. 63 za cenu 50 Kč/m². 

Usnesení: 21.4.18 

ZO schválilo 9 hlasy pořízení nového hracího prvku do parku u Surfu 

v hodnotě kolem 45.000 Kč. 

Usnesení: 21.4.19 

ZO schválilo 9 hlasy zveřejnění záměru na pronájem pozemku p.č. 1279 

za cenu 1 Kč/m²/rok. 

Usnesení: 21.4.20 

ZO schválilo 9 hlasy uzavřít darovací smlouvu se Sdružením místních 

samospráv o finančním příspěvku ve výši 200.000 č ve prospěch obcí a 

regionů postižených vichřicí v červnu 2021 a pověřilo starostu obce jejím 

podpisem. Zároveň zastupitelstvo obce pověřilo starostu k provedení 

rozpočtového opatření ve výši 200.000 Kč a navýšení financování na § 

5269. 

Usnesení jako celek bylo schváleno 9 hlasy. 

Informace z obecního úřadu 

Počet obyvatel Kotvrdovice k 31. 7. 2021 

Celkem osob:  927 

Muži:   460 

Ženy:   467 

Přihlášení:    10     Odhlášení: 4   

Zemřelí:      6   Narození: 7 
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Příspěvky spolků a organizací 

Klub českých turistů 

Od posledního zpravodaje se dost zmírnila koronavirová opatření, tak 

mohou turisté pořádat své pravidelné nedělní vycházky. 

24. dubna naši turisté podpořili akci turistů z Vyškova – osvobození města 

Vyškova. Akci jsme pojali tak, že část trasy se šla po jejich značení, pak 

jsme se odpojili a šli po turistických značkách do Kotvrdovic. 

2. května se nejprve 5 a pak 6 turistů vydalo IDS do Rájce a odtud pěšky 

přes Petrovice, Vavřinec, Suchdol a Ostrov do Kotvrdovic. Počasí moc 

nepřálo, ale na startu se umoudřilo a nakonec byly i pěkné výhledy. 

9. května se 3 turisté (muselo se brzy vstávat) vydali IDS do Lomnice. 

Odtud se vydali pěšky přes Sýkoř a Kozárov do Rašova. Odtud IDS domů. 

Navštívili pomník Járy Cimrmana, rozhlednu Babylon nad Kozárovem a 

další památky po cestě. 

16. května to byla vycházka i projížďka. Dva turisté se vydali na kolech, 

zbytek odradilo chladno. Cyklisté se vydali na rozhlednu v Repechách, tu 

také navštívili. Ostatní se vydali po okolí pěšky a sešli a sjeli se v Ostrově. 

23. května bylo počasí bylo stejné jako předchozí týden. Situace se 

opakovala – pěšky i kola. Pěší si udělali kratší vycházku po okolí a 

cyklisté delší. 

6. června se počasí konečně umoudřilo a dalo se vyjet na kolech. Celkem 9 

cykloturistů se vydalo do Olšan. 

12. června turisté podpořili 39. ročník pochodu z Chvalkovic do 

Chvalkovic. Tohoto pochodu se účastníme pravidelně. Zázemí v cíli je 

moc pěkné – občerstvení a později i živá hudba.  
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13. června byla vyjížďka pojata jako odpočinková. Vyrazilo se přes Rudici 

a Klepačov do Blanska. Pokračovalo se na Skalní mlýn a přes Balcarku 

domů. 

20. června se vydali turisté na kolech do Rozstání, přes Nivu, Vysočany, 

do kempu Baldovec a kolem Bílé vody do Holštejna a zpět domů. 

27. června se turisté vydali přes Baldovec do Molenburka. Pokračovali do 

Holštejna, kde navštívili jeskyni Hladomorna. Pak pokračovali domů. 

4. července opět vyjížďka po okolí. Vyjelo se do Podomí, cestou za 

motorestem k bunkru, pak svážnicí do Rakoveckého údolí a dále k 

Bukovince. Poté cestou kolem hájenky – Šíbrnkou do Jedovnic do kempu 

a domů. 

11. července se vydali turisté přes Rozstání, Protivanov, Repechy, kemp 

Baldovec do Holštejna. Zde na cestě byl lesní bar za 2. mostkem. Z 

Holštejna jsme jeli obvyklou cestou domů. 

18. července se konala vyjížďka Jedovnice, Habrůvka, Křtiny, Babice, 

Březina, jezdecká farma NOE, Nové Dvory, Hádek, Bukovinka a pak 

známou cestou domů. 

15. srpna bylo velké vedro. Proběhla krátká vyjížďka – Rozstání, 

Baldovec, kemp, lesní bar, Holštejn a domů. 

Nesmíme také zapomenout na vycházky seniorů, ty jsou také pestré. O 

vycházce se dočtete na nástěnce před Surfem – jsou veřejné. 

Jak je vidět výše, akcí je mnoho. Prakticky každý týden, pokud tomu 

trochu přeje počasí. Akce jsou veřejné. Sraz je vždy v neděli v 9 hodin na 

parkovišti před Surfem. Poznávejte s námi krásy okolí Kotvrdovic. Je 

spousta míst, kde jste jistě nebyli, a my Vám je rádi ukážeme. 

Za KČT Kotvrdovice Jaroslav Mokrý 
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Vodácký oddíl  

Na dosah ruky jsou věci, které naplní úžasem i tu nejzatvrzelejší lidskou 

duši. Hvězdné nebe a klidná říční hladina, která jako zrcadlo prohlubuje 

půvab jindy všedního výjevu. Pojďte se s námi do toho zrcadla na chvíli 

zahledět. Zaposlouchat se do ticha říčních meandrů, šeptání peřejí, 

vřískotu jezů i do všudypřítomné kulisy trampských písní. Nechat se 

pohltit magickou atmosférou letních dnů ve společnosti Řeky. 

Tradičně na konci července se členové vodáckého oddílu KČT 

Kotvrdovice a jejich přátelé vypravili na hlavní vodáckou akci sezóny. 

Volba padla na důvěrně známou řeku Sázavu. Sedm dětí, tři ženy a devět 

mužů přijalo výzvu pokořit střední tok Zlaté řeky s cílem v pořádku se 

vrátit domů. 

Tábor byl rozbit v kácovském tábořišti U Kouzelníka. Trasa z Horky nad 

Sázavou do Sázavy v délce 54 říčních kilometrů byla spluta ve třech dnech 
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s vyloděními v Kácově a v Ratajích nad Sázavou. O přepravu mezi 

táborem a startem i cílem jednotlivých úseků se postaraly vlaky 

legendárního Posázavského pacifiku. Svižná plavba na kanoích 

obsazených zkušenými posádkami byla střídána zastaveními v tábořištích 

pod jezy, kde živá voda přímo vybízela ke koupání. Večery v Kácově pak 

krátilo povídání u neodolatelného kácovského piva. 

Nevšední čas s partou vzácných kamarádů, přízeň počasí, řeka plná vody, 

úchvatné scenérie okolní přírody, tajemná zákoutí staletých měst, 

setkávání se s lidmi podobných zájmů u táborových ohňů. To vše stvořilo 

neopakovatelný zážitek, který zůstane navždy zapsán v našich vodáckých 

srdcích. 

-AK- 
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Zahrádkáři 

Vážení spoluobčané,  

Každým rokem v předjaří se koná členská schůze naší organizace. 

V letošním roce to nebylo možné z důvodu pandemie. Členská schůze 

bude svolána v podzimních měsících (říjen, listopad). V  září by se mělo 

začít moštovat, přesný termín bude oznámen místním rozhlasem. Veškerá 

další společenská činnost je odvislá od epidemiologické situace v našem 

státě. Přejeme všem členům i ostatním spoluobčanům pěkné pěstitelské 

výsledky. 

Výbor ZO ČZS Kotvrdovice 
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Základní škola 

Prázdniny uběhly jako voda. Určitě si je všechny děti s přispěním krásného 

počasí užily. Ať už u moře, na táborech, u rybníků, na horách, u babiček a 

dědečků, ale třeba i „jen“ na ulicích a hřištích v Kotvrdovicích. 

Od středy 1. září se jejich bezstarostné prázdninové činnosti pomalu 

přehoupnou ke školním povinnostem. V tento den proběhne v 8:00 v 

tělocvičně školy slavnostní zahájení školního roku, na které zveme i rodiče 

prvňáčků. 

Dne 1. září také začne pravidelný provoz mateřské školy. Už se těšíme na 

dětmi zaplněné lavice a třídy. 

Hana Vaňourková 

Tělovýchovná jednota Rakovec 

Fotbal v Kotvrdovicích má dlouholetou tradici. Snahou současného výboru 

je vytvářet takové podmínky pro všechny hráče, aby se fotbal v naší obci 

hrál i v budoucnosti. Současný výbor Rakovce spolupracuje již několik let 

se sousedním klubem SK Jedovnice. Naším cílem bylo mít fotbalovou 

mládež ve všech kategoriích, a to se nám od začátku daří. Proto hraje naše 

společná mládež pod různými názvy (Jedovnice, Kotvrdovice, 

Jedovnice/Kotvrdovice, Kotvrdovice/Jedovnice).  

Hráči a trenéři u dětí jsou z obou klubů a různě se střídají. Nejinak tomu 

bude i tuto sezónu 2021-2022. Kromě již tradičních týmů žen a mužů 

budou hrát a trénovat v Kotvrdovicích dva týmy mladších přípravek a 

žákyně pod názvem Jedovnice C. Je to proto, aby je mohli doplňovat 

kluci z žákovských týmů Jedovnic A a B.  

Přijďte podpořit mládež, ženy a muže na jejich zápasech. Občerstvení je 

vždy zajištěno. 

Výbor TJ Rakovec Kotvrdovice. 
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Fotbalová přípravka 

Dobrý den,  

chtěli bychom se s Vámi podělit o aktuální informace týkající se chodu 

Tělovýchovné jednoty Rakovec Kotvrdovice se zaměřením na naše 

nejmladší fotbalisty a fotbalistky. Od jara 2020 trénuje fotbalová přípravka 

a mladší přípravka výhradně na hřišti v Kotvrdovicích. Naopak tým 

dorostu je veden pod SK Jedovnice, kde také hraje všechny své soutěžní 

utkání. Pod TJ Rakovec Kotvrdovice je tedy registrován tým mladší 

přípravky, který má dvacet členů a tým předpřípravky, kde se tréninku 

pravidelně účastní asi patnáct dětí. 

O loňských letních prázdninách jsme v posledním srpnovém týdnu pro děti 

připravili fotbalový kemp, kterého se účastnilo 21 dětí. Tréninkový den 

začínal vždy v 7:30 a končil v 16:00. V pondělí, ve středu a v pátek 

probíhal na hřišti v Kotvrdovicích standardní trénink, v úterý jsme 

navštívili Punkevní jeskyně, ve čtvrtek jsme se zaměřili na rozvoj 

koordinace dětí v lanovém centru v kempu Baldovec. Zahráli jsme si 

fotbal na pískovém hřišti a osvěžili se v bazénu. Po celou dobu kempu 

jsme měli k dispozici zázemí Orlovny, kde děti obědvaly a kde jsme se 

mohli schovat v případě špatného počasí (což nakonec nebylo zapotřebí). 

Poslední den jsme přenocovali s dětmi v Orlovně a v pátek se děti utkaly 

ve fotbalovém zápase se svými maminkami. 

Na podzim jsme se kromě zápasů okresního přeboru mladších přípravek 

zúčastnili s dětmi ročníku narození 2013 celorepublikového turnaje 

Ondrášovka Cup. V kvalifikaci jsme se na hřišti Sparty Brno utkali s týmy 

Znojma, Hodonína, Břeclavi, Svratky Brno a domácí Sparty. Přestože jsme 

ve všech utkáních vedli, nedokázali jsme v rozhodujících zápasech vedení 

udržet, a nakonec jsme skončili na nepostupovém čtvrtém místě. Pro naše 

hráče, ale i pro trenéry, byl tento turnaj velikou zkušeností, získali jsme 

nové kontakty a pozvání na další turnaje. 
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V letošním roce jsme začali trénovat od dubna. Oba týmy (mladší 

přípravka i předpřípravka), odehrály čtyři přátelská utkání s týmy 

Šošůvky, Sloupu a Olomučan. Také jsme odehráli dva turnaje v Lysicích a 

Bořitově, kde naši nejmladší hráči ročníků 2014 až 2016 nepoznali hořkost 

porážky a ročníky 2012 a 2013 prohrály jeden zápas. Sezonu jsme ukončili 

na závěrečném turnaji Žijeme hrou v Lysicích, kde jsme odehráli celkem 

sedm zápasů, z nichž bylo šest vítězných, pouze jednou kluci remizovali. 

O letních prázdninách jsme uspořádali fotbalový kemp pro 25 dětí. 

Tréninky proběhly na hřišti v Kotvrdovicích a kromě osvědčeného 

lanového centra v Baldovci jsme navštívili i stadion 1. FC Slovácka 

v Uherském hradišti. Tam jsme si prohlédli zázemí prvoligového týmu a 

naši hráči absolvovali tréninkovou jednotku pod vedením profesionálních 

trenérů. 

Vzhledem k dostatečnému počtu hráčů jsme do nadcházejícího ročníku 

okresního přeboru mladších přípravek přihlásili dva týmy. Byli bychom 

rádi, kdybyste nás ve dnech 11. 9., 2. 10., 16. 10. a 23. 10. 2021 (vždy od 

10:00 hodin) přišli povzbudit na hřiště v Kotvrdovicích, kde bychom měli 

odehrát všechny domácí zápasy. 

Za podporu děkují trenéři a TJ Rakovec 
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TJ RAKOVEC KOTVRDOVICE - Rozlosování podzim 2021 

Datum Čas Družstvo Zápas hřiště 

8. 8. 17:30 muži Kotvrdovice - Vísky   

14. 8. 17:30 muži Kotvrdovice - Vranová   

22. 8. 17:00 muži Kotvrdovice - Voděrady   

26. 8. 17:30 žákyně Vysočany/Šošůvka - Jedovnice C Sloup 

29. 8. 10:00 žákyně Jedovnice C - Boskovice B Kotvrdovice 

29. 8. 13:00 ženy Kotvrdovice - Zlín   

29. 8. 17:00 muži Ostrov - Kotvrdovice   

5. 9. 14:30 žákyně Kořenec - Jedovnice C   

5. 9. 9:00 ml. Přípravka K/J - Olomučany, RDR Akademie Doubravice 

5. 9. 14:30 ženy Moravská Třebová - Kotvrdovice tráva 

5. 9. 16:30 muži Kotvrdovice - Svitávka   

11. 9.   žákyně VOLNO   

11. 9. 10:00 ml. přípravka K/J -Blansko A a B Kotvrdovice 

12. 9. 10:00 ženy Kotvrdovice - Okříšky   

12. 9. 16:30 muži Cetkovice - Kotvrdovice   

16.  9. 17:00 žákyně Jedovnice B - Jedovnice C Jedovnice 

18. 9. 11:30 ml. přípravka J/K - Letovice Letovice 

19. 9. 11:00 ženy 
Lokomotiva Brno "B" - 

Kotvrdovice Sokolova tráva 

19. 9. 13:00 žákyně Vavřinec - Jedovnice C   

19. 9. 16:00 muži Lažany - Kotvrdovice   

26. 9. 10:00 ml. přípravka 
K/J - Vilémovice/Ostrov, 

Bukovinka Ostrov 

26. 9. 13:45 žákyně Jedovnice C - Knínice Kotvrdovice 

26. 9. 10:00 ženy Kotvrdovice - Tasovice   
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26. 9. 16:00 muži Kotvrdovice - Sloup   

28. 9. 10.00 ženy-pohár Kotvrdovice - Prostějov 
při postupu další 

kolo 28. 10. 

28. 9. 13:45 žákyně Jedovnice C - Lipovec/Ostrov Kotvrdovice 

2. 10. 10:00 ml. přípravka 
K/J - Lipovec, Šošůvka-

Vysočany/Sloup Kotvrdovice 

3. 10. 10:45 žákyně ŽIJEME HROU B - Jedovnice C Svitávka 

3. 10. 10:00 ženy 
Kotvrdovice - Jevišovice-

Mikulovice   

3. 10. 16:00 muži Vavřinec - Kotvrdovice   

10. 10. 10:00 žákyně Jedovnice C - Svitávka/ŽH Kotvrdovice 

10. 10. 9:00 ml. přípravka K/J - Boskovice Boskovice 

10. 10. 17:30 ženy Líšeň "B" - Kotvdovice Kučerova, UMT 

10. 10. 15:30 muži Kotvrdovice - Kořenec   

16. 10.   žákyně VOLNO   

16. 10. 10:00 ml. přípravka K/J - RDR Akademie Kotvrdovice 

16. 10. 15:00 muži Lipůvka - Kotvrdovice   

17. 10. 10:00 ženy Kotvrdovice - Medlánky   

23. 10. 10:00 ml. přípravka Kotvrdovice/Jedovnice A proti B Kotvrdovice 

24. 10. 10:00 žákyně Jedovnice C - Bukovinka Kotvrdovice 

24. 10.   ženy VOLNO   

28. 10. 12:45 žákyně Černá Hora/Bořitov - Jedovnice C Černá Hora 

28. 10. 10:00 ženy-pohár Kotvrdovice - FK Hodonín 
při postupu další 
kolo 13.-14. 11. 

31. 10. 13:15 žákyně Jedovnice C - Olomučany Kotvrdovice 

31. 10. 10:00 ženy Kotvrdovice - Třebíč   

6. 11. 10:00 žákyně Jedovnice - C - Jedovnice A Kotvrdovice 

14. 11. 10:00 ženy-pohár Kotvrdovice - SK Líšeň 
při postupu další 
kolo 20.-21. 11. 



_________________________________________________________ 

23 

 

SZUŠ Blansko – pobočka Kotvrdovice 

Místní pobočka Soukromé základní umělecké školy Blansko nabízí od září 

zájemcům o umělecké vzdělávání výuku v tanečním a hudebním oddělení. 

Ve školním roce 2021/2022 budeme vyučovat tanec (rytmiku), sólový 

zpěv a hru na hudební nástroje – kytaru, klavír, varhany, flétnu, klarinet a 

housle. Přihlášky je možné podávat u vašich učitelů, v kanceláři školy na 

adrese Hybešova 1 v Blansku a také prostřednictvím online formuláře na 

https://www.szus-blansko.cz/prihlaska/ (do poznámky, prosím, uvádějte, 

že se jedná o pobočku Kotvrdovice). K výuce přijímáme děti již od 

předškolního věku. Učitelé budou k zastižení 1. září po slavnostním 

zahájení školního roku a přivítání prvňáčků ve svých třídách vedle obecní 

knihovny (vchod přes školní kuchyni, zvonek SZUŠ). 

Případné dotazy zodpoví vedoucí pobočky Martin Kovář – tel. 725391707, 

e-mail: kovar@szus-blansko.cz. 

Na viděnou se těší učitelé SZUŠ Blansko 

Jednotka požární ochrany 

Naše jednotka byla dne 26. a 29. června vyslána na pomoc při odklízení 

škod způsobených tornádem na jihu Moravy. Jednalo se vždy o celodenní 

nasazení, kdy se z Kotvrdovic odjíždělo cca o půl 6 ráno a vraceli jsme se 

okolo 10 večer. Na místě nám byl přidělen úsek, ve kterém jsme prováděli 

odklízecí práce společně s ostatními jednotkami i dalšími dobrovolníky. 

Následně jsme pomáhali při provizorním zakrytí střech. Byli jsme 

vybaveni motorovými pilami, které na místě našly skvělé uplatnění. 

Během celého zásahu o nás bylo v obou případech výborně postaráno, ať 

už ze strany krizového štábu a velitele HZS, tak i ze strany místních.  

Mimo výše uvedené zásahy jsme byli letos vysláni ještě dvakrát. Poprvé se 

jednalo o řízení dopravy na žádost starosty obce během nakládky dřeva, 

jednalo se o nepřehledný úsek mezi Kotvrdovicemi a Jedovnicemi. 

https://www.szus-blansko.cz/prihlaska/
mailto:kovar@szus-blansko.cz
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Podruhé se jednalo o vyčištění hlavní komunikace těsně pod zatáčkou u 

Pásků od hlíny a suti.  
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Skautský oddíl 

V červnu nám už po covidu konečně normálně probíhaly skautské 

schůzky. Zároveň jsme v sobotu 12. června zorganizovali již tradiční 

pohodový volejbal, kterého se letos zúčastnilo 5 týmů. Vyhrál tým 7K 

kluků z Kotvrdovic. 

V obavách jsme vyhlíželi, zda bude možné letos jet na tábory. Naštěstí se 

na léto vládní opatření uvolnila. Proto jsme po dlouhé odmlce v činnosti 

s radostí vyrazili na první dva červencové týdny společně tábořit.  

Holky tábořily na našem tábořišti v Rakoveckém údolí v tee-pee. Kluci 

tábořili v podsadových stanech v Orlických horách na polské hranici. 

Stačilo se ze stanu rozběhnout přes řeku a byli jste v Polsku. 

Jaroslav Chrástecký 

Chlapecký tábor 2021 – dobrodružství na Tajuplném ostrově 

Proplížit se do obleženého Richmondu a pomoci osvobodit zajatého 

Cyruse Smithe. Tak začínal náš tábor inspirovaný dobrodružným románem 

Tajuplný ostrov z pera Julese Verna. Kluci nejdřív museli z šifer ukrytých 

v richmondských novinách zjistit místo setkání, zmocnit se létacího balonu 

a v něm uletět spolu s osvobozeným Cyrusem. 

Ač útěk proběhl úspěšně, let balonem se neobešel bez komplikací. 

Vzduchoplavce překvapila bouře, která je zanesla stovky mil od jejich cíle 

až na tajuplný ostrov, kde nakonec ztroskotali.  

Posádky našich balonů se ale nepřízně osudu nezalekly. Vybudovaly si 

přístřešky a začaly shánět materiál na stavbu lodi, na které by mohly 

z ostrova odplout. 

Tábořiště u říčky Divoká Orlice bylo pro náš příběh jako stvořené. Zpěv 

řeky navodil správnou atmosféru a ostrůvek v říčním korytě se proměnil 

na opuštěný ostrov uprostřed Tichého oceánu.  
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S kluky jsme podnikli i několik výprav do okolí. Navštívili jsme nedaleký 

Neratov, kde stojí kostel se skleněnou střechou. Pomohli jsme místnímu 

panu faráři se zpracováním dřeva a za odměnu si vyslechli vyprávění o 

tom, jak se po druhé světové válce poničený kostel podařilo postupně 

opravit do současné podoby. Zdolali jsme i vrchol Tetřevec a na 

nafukovacích lodích přepluli vodní nádrž Pastviny při hledání pokladu na 

ostrově. 

Než se trosečníkům podařilo nalézt dostatek dílů na loď, naučili se, jak si 

najít obživu, uvařit jídlo na ohni či například vyřezat lžičku ze dřeva. 

Pobyt na ostrově nečekaně znepříjemnili piráti, kteří zakotvili v zátoce 

našeho ostrova. Trosečníkům se ale v noci podařilo proplížit na jejich loď, 

vyslechnout si pirátské plány a další den pomocí vyrobených torpéd 

pirátskou loď potopit. 

Ze vzduchoplavců se na konci tábora stali i mořeplavci. Z naplavených 

kusů dřeva si postavili lodě a na nich po objevení pokladu ukrytého na 

ostrově odpluli zpět domů. 

Ladislav Zouhar 

 

Dívčí tábor 2021 

Od 7. do 20. července proběhl v Rakoveckém údolí dívčí skautský tábor. 

Po prvním dni klidně stráveném „v luxusním hotelu“ jsme se ráno 

probudily ve hře Jumanji, kterou jsme předešlý večer hrály. Přežít v takové 

džungli není samozřejmě jen tak. Na konci se nám i přes strasti osudu 

podařilo osvobodit celé Jumanji od nadvlády zlé čarodějnice a vrátit se 

zpět do Hotelu Paradise.  

Zde na nás čekala malá hostina a dokonce sauna. Během pobytu jsme se 

naučily spoustu nových věcí, utužily naše vztahy a zažily spoustu legrace. 

Myslím, že to ještě dlouho bude jedna z mých oblíbených vzpomínek. 

Klára Kubíčková 
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Chasa 

Vzpomínka na naše hody aneb několik poprvé 

Bohužel, letošní hody neproběhly úplně tak, jak jsme si přáli. To hlavní, 

proč se vůbec hody slaví, však proběhlo a nedělní hodovou mši svatou 

jsme prožili poprvé venku, na prostranství před Orlovnou. Páter Jindřich 

Kotvrda při svém kázání vysvětloval původ svého jména a tím zdůraznil i 

význam jména naší vesnice, které je odvozeno od jména Gottfried, což se 

překládá jako Boží mír. Páter Kotvrda na závěr děkoval hudebnímu 

doprovodu, který skvěle ozvučil Martin Matfa Kovář. Když chtěl otec 

vědět jméno „skupiny“, poprvé zaznělo jméno naší scholy, která si říká 

Chcípáček. 

Hodové mši předcházel slavnostní průvod obcí od křížku, který zahájil 

modlitbou náš jáhen Zbyněk Vančura. Ten si rovněž letos poprvé připravil 

pro chasu ve čtvrtek milé požehnání pro hodové oslavy.  

Dle slov paní Šamanové bylo do poslední chvíle napínavé, zda k nám 

budou moci přijet se svými kolotoči, naštěstí alespoň tohle vyšlo dle plánu. 

Byla jsem ráda, že jsme se mohli po dvou letech po celý měsíc před hody 

s chasou dvakrát týdně scházet a že jsme mohli se skauty připravit pro děti 

po třech letech Pohádkový les. Nádherná duha při východu z Pohádkového 

lesa byla znamením, že i ve světě lidí je krásně.  

Mám rovněž radost ze dvou nových šikovných tanečníků. Bohužel tance, 

které jsme nacvičovali, byly letos poprvé předvedeny jen na ulici na 

pracovní nahrávka. První tanec (Skočné) jsme zatancovali jako 

poděkování za předání hodového práva a pohoštění u pana starosty, druhý 

(Boršické) v dolní části Nové čtvrti, kde nás pohostili pro změnu 

Zouharovi. Skočné jsme pak zatancovali i u školy a čardáš pak na Žlebě, 

kde měli pod sakurou připravené pohoštění Odehnalovi a Zouharovi. Bufík 

mnozí nemohli projít bez zastavení, však nás tam uvítal náš zkušený 

sklepmistr Jožka. Za tamní pohoštění poděkovala Hlaváčkům ženská část 
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chasy karičkami a mužská část chasy verbuňkem. Poslední tanec jsme 

zatancovali po delším občerstvení a odpočinku u Kučerů (u Žižiho) na 

staré silnici a holky předvedly na závěr flaškový tanec. Pak jsme zamířili 

ke kolotočům, na které pozval celou chasu pan starosta. Rychle jsme se 

vrhli do čepování piva a kofoly pro žíznivé přítomné spoluobčany a pro 

všechny, kteří se připojili k našemu průvodu a zpívali s námi. Jednoduché 

občerstvení jsme nabízeli i v neděli po celé odpoledne všem, kdo přišli ke 

kolotočům. Byli jsme rádi za všechny, kdo přišli na chvíli posedět pod 

stan.  

 

 

 

Ač si chasa zažila spoustu hodového veselí, myslím, že se všichni těšíme, 

až si hody užijeme zase všichni dohromady tancem a zpěvem, jak jsme si 

za předchozí léta zvykli. Případní noví zájemci o folklorní tance se mi 

mohou kdykoli ozvat. Doufám, že kroje letos ještě provětráme na Zahájení 

adventní doby, kde plánujeme opět něco ze zimního folklóru. 

Jako poslední „poprvé“ ještě zmíním, že letos poprvé jsme měli 

naškrobené sukně a rukávce od našich tanečnic. Za což takto veřejně 

děkuju Barči Odehnalové a Markétce Zouharové. Přikládám několik 

fotografií z pohádkového lesa a hodových oslav. Poděkování za 

fotografování při sobotním průvodu patří Danovi Grymovi. 
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Marie Chrástecká 
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Příspěvky občanů, zajímavosti 

110. výročí jubilejního roku budovy ZŠ Kotvrdovice 

K zahájení školního roku 2021/2022 dovolíme si čtenářům zpravodaje 

připomenout zajímavé výročí naší školy. Budova školy byla v 

Kotvrdovicích postavena v roce 1874 ve vlně stabilizace školství na 

Jedovnicku. Ve druhé polovině devatenáctého století proběhla výstavba 

pevných budov i s bytem pro správce školy. V Senetářově školu postavili 

v roce 1860, ve Vilémovicích 1876, v Rudici 1893, v Krasové 1897 a v 

Jedovnicích 1900. 

Školní budova v Kotvrdovicích byla postavena jako jednotřídní s jednou 

velkou učebnou a menší kabinetní místností, ve které byla od roku 1883 

umístěna druhá třída. Učebny byly žáky často přeplněné, školní docházka 

do obecných škol byla osmiletá pro děti od šesti do čtrnácti let. Od března 

1886 byly povolené úlevy žákům ze zemědělských rodin, naplněnost tříd 

byla v té době ještě zvládnutelná, ale to zrušením tohoto povolení v březnu 

1910 skončilo. Dvě třídy tak navštěvovalo 90 chlapců a 94 děvčat, což s 

celkovým počtem 184 žáků bylo neúnosné. Obec proto ihned 1. srpna 

1910 zahájila stavbu nového křídla školní budovy se dvěma velkými 

učebnami, dnešní tělocvičnou a třídou nad ní. Od úřadů získala povolení k 

organizačnímu rozšíření školy na „trojtřídku“ se třemi velkými učebnami. 

V sobotu 16. a v neděli 17. září 1911 se konalo posvěcením v kostele 

slavnostní otevření „nové“ školy. Událost to byla velká. Nadučitel Josef 

Kučera o ní ve Školní kronice píše: „Ku slavnosti sešlo se veliké množství 

lidu z blízka i z dáli. Kolem 9. hodiny ranní seřadil se veliký zástup u 

školy. Vpředu s křížem šli žáci a žákyně, pak družičky, hudba, dále dívky 

v národních krojích, pak hasiči, druhá hudba, mládenci a panny, muži a 

ženy. Byl to imposantní průvod, který se ubíral silnicí vedoucí k 

Jedovnicím.“ S tradičním zastavením průvodů a několika slovy u křížku.  

Spoluprací s ředitelkou školy napsal Ivo Máčel 
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