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Slovo starosty 

Dobrý den, vážení spoluobčané, kamarádi, přátelé! 

Právě čtete poslední číslo letošního zpravodaje a já se Vás pokusím v 

krátkosti informovat o aktivitách v naší obci za letošní rok. Nebylo toho 

úplně málo, takže shrnu hlavně ty největší akce. 

Již tři roky jsem starostou naší krásné obce. Chtěl bych poděkovat za Vaši 

podporu a zpětnou vazbu, které se mi dostává prostřednictvím elektronické 

pošty nebo osobně. Samozřejmě to nejsou vždy jen slova chvály, ale i to 

patří k této funkci. A věřte, že všechny ty připomínky beru s pokorou a 

velkým respektem. Stále je co zlepšovat a pevně věřím, že spolu 

zvládneme mnoho věcí.  

Vzhledem ke stále probíhající epidemii COVID-19 se snažíme školit 

on-line a musím říct, že to není vůbec špatné. Na úřadě jsme si na to 

všichni zvykli a daří se nám to absolvovat bez problémů. Výhodou je, že 

nikam nemusíte jezdit, jste na obci a můžete se vesele školit. Když je 

třeba, můžete řešit i další akutní problémy.  

V únoru bohužel díky nařízením neproběhl náš tradiční masopustní průvod 

a pochovávání basy. Musím poděkovat holkám v obchodě, které se o 

masopust postaraly a celou sobotu prodávaly v maskách. Díky, bylo to 

super.  

Jistě si pamatujete, že se již dlouho hovoří o opravě hlavní komunikace 

Kotvrdovicemi. Je to silnice II. třídy ve vlastnictví Jihomoravského kraje a 

obec má jen velmi malý vliv na její opravy. Pokusil jsem se začít jednat se 

SÚS Blansko a něco málo se přece podařilo. Pracovníci SÚS přijeli na 

jednání a dali jsme dohromady úseky, které nás nejvíce trápí. Samozřejmě 

není řešení něco polepit a tvářit se, že je to opraveno. Nicméně po debatě 

na JMK a SÚS jsme konečně dopracovali projekt na tuto akci a nyní se 

čeká na stavební povolení. Budu se snažit, aby se s opravou začalo co 

nejdříve, nejlépe již v roce 2022.  



_________________________________________________________ 

4 

 

Dále naši zaměstnanci začali s ořezem zeleně a s údržbou vzrostlých 

stromů. O každou zeleň je třeba se starat, přičemž někdy se musí provést i 

ozdravný řez či dokonce stromy pokácet a nahradit novými. Zatím děláme 

nutnou údržbu, výsadbu budeme provádět začátkem příštího roku.  

Na začátku roku jsme uklidili kolem spodního rybníka. Budeme se snažit 

toto místo odpočinku nadále udržovat. V obci jsme na vytipovaná místa 

nainstalovali odpadkové koše a zásobníky se sáčky na psí exkrementy. 

V dubnu jsme zahájili první etapu výstavby kanalizace v Chaloupkách, 

dále jsme v ZŠ vyměnili okna a dveře v kotelně. Začala výstavba dalšího 

úseku polní cesty z Krasové do Kotvrdovic. Tato výstavba je financována 

Státním pozemkovým fondem v akci „společná zařízení“. Nyní je již cesta 

dokončena. Jako každý rok se naši mladí kluci z obce domluvili, že postaví 

májku. V obecním lese si chlapci vybrali dřevo na stavbu máje, postavili, a 

nakonec i uhlídali máj. Díky všem za dodržování tradic. Pevně věřím, že v 

tradicích budeme i nadále pokračovat.  

V květnu jsme zahájili první etapu výstavby inženýrských sítí k novému 

obchodu a k budoucímu sběrnému dvoru. Na jaře příštího roku budeme 

komunikaci dodělávat. V květnu také proběhlo za účasti vzácných hostů 

(pana poslance Stanislava, paní senátorky Jaromíry Vítkové a náměstka 

hejtmana JMK Jana Zámečníka) slavnostní otevření nových obecních 

bytů. Následně jsme na zasedání zastupitelstva vyhodnotili uchazeče o 

obecní byty podle pravidel odsouhlasených ministerstvem financí. Tyto 

byty nejsou startovací a ani sociální. Protože však jejich výstavba byla 

financována z dotace ministerstva financí, jsou podle pravidel dotačního 

titulu pronajaty za tržní nájemné, které jsme vyčíslili včetně energií na 

10.600 Kč měsíčně. Pevně věřím, že se nájemníkům bydlí dobře.  

V parku u Surfu s hracími prvky proběhla rekonstrukce laviček. 

V červnu proběhlo putování za pokladem pro děti pod taktovkou obecní 

knihovny. Skauti uspořádali tradiční Pohádkový les, takže po dlouhé době 



_________________________________________________________ 

5 

 

lockdownů měly i děti a rodiče hned dvě možnosti setkání a vyžití. Děkuji 

mnohokrát všem pořadatelům. 

Dále proběhlo vítání občánků v místní Orlovně, za velice omezených 

podmínek proběhly krojované hody. I v červnu jsme se on-line školili, a to 

na téma krizové řízení měst a obcí. Koncem měsíce náš kraj postihla 

přírodní katastrofa – tornádo. Naši hasiči byli dvakrát vyslání operačním 

střediskem na místo události. Díky všem, kteří jakkoliv pomohli. Každá 

pomoc byla opravdu třeba.  

V červenci začala výstavba nového obchodu. Začátek byl velmi rychlý, 

později se stavba trochu zbrzdila kvůli čekání na vazbu. Zatím jde vše 

podle plánu, proto pevně věřím, že nebudou již další komplikace a stavba 

se stihne dokončit v termínu.  

Vzhledem k tomu, že jsem kandidoval do poslanecké sněmovny, navštívil 

naši obec pan Petr Fiala společně s panem Vlastimilem Válkem a Jiřím 

Horákem. S účastníky návštěvy jsem prošel kousek obce a seznámil jsem 

je s naší prací. Panu Fialovi i ostatním se u nás líbilo. V našem altánku 

posléze pokračovala hodinová debata o politické situaci naší republiky a 

možných změnách. Velice si vážím této návštěvy a věřím, že pan Fiala už 

coby nový premiér znovu zavítá do naší obce. 

Srpen byl ve znamení dovolených, já se svou ženou a přáteli strávil týden 

v srpnu na Dolní Moravě. Bylo tam opravdu moc krásně. Doufám, že jste 

si taky užili krásnou dovolenou. 

V září pod taktovkou místních hasičů proběhlo rozloučení s prázdninami a 

memoriál Jana Doležela. Díky pořadatelům za tyto akce. 

V říjnu jsme poprvé uspořádali oslavu ke dni seniorů. Byla to opravdu 

paráda, nejprve tisková mluvčí Policie Blansko připravila pro naše seniory 

skvělou přednášku ohledně bezpečnosti, pak zahrála skvělá kapela Kutálka 

z Jedovnic. Musím říct, že jsme očekávali větší návštěvnost, ale bylo to 

zřejmě způsobeno covidovou situací. Přesto jsme si zatančili a krásně 
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zazpívali. Děkuji všem za přípravu a za účast na této akci. Určitě budeme 

v této akci pokračovat.  

Nesmím také zapomenout na tradiční drakiádu, kterou v říjnu uspořádali 

skauti. Moc jim tímto děkuji! 

Takže přátelé, kamarádi, to je zhruba v krátkosti shrnutí roku, který nám 

pomalu odchází. Budeme s vírou očekávat, že nový rok 2022 bude rokem 

lepší a zdravějším. V listopadu pro Vás chystáme akci zahájení adventní 

doby a 24. prosince ve 22 hodin jako již tradičně plánujeme setkání u 

obecního úřadu, kde si zazpíváme vánoční koledy. Pevně věřím, že nám 

vládní opatření umožní tyto akce uskutečnit. 

Takže závěrem si Vám dovolím popřát klidné prožití svátků Vánočních a v 

novém roce hodně zdraví, lásky, štěstí, radosti a Božího požehnání.  

Váš starosta 
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce 

Schůze zastupitelstva konaná dne 30. 8. 2021 

ZO bere na vědomí: 

E-mail adresovaný zastupitelům panem Jaroslavem Chrásteckým, e-mail 

od manželů Hájkových, taktéž adresovaný zastupitelům a otevřený dopis 

JUDr. Mgr. Rostislava Šenka adresovaný zastupitelům a e-mail od paní 

Lukasové adresovaný obecnímu úřadu. 

ZO ukládá: 

Do smluv o přeložkách plynovodu a kabelového vedení NN 

v Chaloupkách se pokusit dodat podmínku pro provedení přeložek, a to 

získání stavebního povolení na komunikaci. 

    Termín:  3. 9. 2021 

    Zodpovídá: Kocour 

 

Usnesení: 

Usnesení: 21.5.1 

ZO schválilo 10 hlasy ověřovatele zápisu Lenku Odehnalovou a Ing. Karla 

Nesrstu a zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 21.5.2 

ZO schválilo 11 hlasy program jednání dle zveřejněné pozvánky. 

Usnesení: 21.5.3 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. PR-001030068173/001-MOPR na pozemku p.č. 1436/3 a 

pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.5.4 
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ZO schválilo 10 hlasy Smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene na p.č. 707/22 č. 8800104353_1/BVB/P a pověřilo starostu obce 

k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.5.5 

ZO schválilo 10 hlasy Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského 

zařízení v Chaloupkách a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000238072 

a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.5.6 

ZO schválilo 10 hlasy Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy 

elektřiny č. 9090008067 v Chaloupkách v hodnotě 654.217 Kč a pověřilo 

starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.5.7 

ZO schválilo 11 hlasy investiční záměr na stavbu sběrného dvora, zázemí 

pro techniku a hasičské zbrojnice. 

Usnesení: 21.5.8 

ZO schválilo 10 hlasy záměr nechat zpracovat projekt na vnitřní úpravu 

nemovitosti č. 137 na obecní knihovnu. 

Usnesení: 21.5.9 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Dotace obcím na 

zpracování územních plánů 2021“ ve výši 108.500 Kč a pověřilo starostu 

obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.5.10 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje č. JMK070930/21/OKH v rámci dotačního 

programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Jihomoravského kraje pro rok 2021“ ve výši 72.000 Kč a pověřilo starostu 

obce k jejímu podpisu. 
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Usnesení: 21.5.11 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje č. JMK070962/21/ORR v rámci dotačního 

programu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy 

běžeckých tratí v Jihomoravském kraji v roce 2021“ ve výši 70.000 Kč a 

pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 21.5.12 

ZO schválilo 11 hlasy Plán financování obnovy kanalizace obce 

Kotvrdovice. 

Usnesení: 21.5.13 

ZO schválilo 11 hlasy zveřejnění nového záměru na pronájem pozemků 

p.č. 229 a p.č. 850. 

Usnesení jako celek bylo schváleno 10 hlasy. 

Schůze zastupitelstva konaná dne 29. 9. 2021 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Rozpočtové opatření č. 5/2021 

Informace o podnětu občana o nadměrném provozu v ulici ke Kanálu a 

jeho dosavadního řešení 

Informace o jednání s SÚ Jedovnice kvůli stavbě na p.č. 1369/1 a podnět 

k odstranění kabelu přes místní komunikaci. 

Žádost občana o pronájem startovacího bytu. 

Termín druhého projednávání územního plánu – 19. říjen 2021 na orlovně. 

Informaci o registraci obce jako plátce DPH. 
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ZO ukládá: 

- 

Usnesení: 

Usnesení: 21.6.1 

ZO schválilo 9 hlasy ověřovatele zápisu Moniku Sehnalovou a Aleše 

Zouhara a zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 21.6.2 

ZO schválilo 10 hlasy program jednání dle zveřejněné pozvánky. 

Usnesení: 21.6.3 

ZO schválilo 10 hlasy výsadbu stromů v rámci dotační výzvy 4/2021 

NPŽP „Výsadba stromů – individuální projekty“ na pozemcích p.č. 1438; 

p.č. 1451 a p.č. 1461, a to včetně udržitelnosti projektu. Výsadba bude 

provedena v termínu v souladu s danou výzvou. Zápis z jednání 

zastupitelstva slouží jako souhlas majitele pozemku s výsadbou. 

Usnesení: 21.6.4 

ZO schválilo 9 hlasy dotaci pro Orel Kotvrdovice ve výši 100.000 Kč na 

provoz a vybavení budovy orlovny a pověřilo starostu obce k podpisu 

smlouvy. 

Usnesení: 21.6.5 

ZO schválilo 11 hlasy Dodatek č. 2 k SOD č. 9/2020 v hodnotě 194.504,40 

Kč bez DPH na provedení přeložky kanalizace v Chaloupkách a pověřilo 

starostu obce k jeho podpisu s firmou Reistav CZ. 

Usnesení: 21.6.6 

ZO schválilo 11 hlasy Dodatek ke Smlouvě o spolupráci s Obcí Blatnička 

na nákup energií na rok 2022 a pověřilo starostu obce k jeho dodatku. 

Usnesení: 21.6.7 
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ZO schválilo 11 hlasy podmínky pronájmu plochy tvořené pozemky p.č. 

229 a p.č. 850, a to nájemné 2.500 Kč za rok a roční výpovědní lhůtu.  

Usnesení: 21.6.8 

ZO schválilo 9 hlasy OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství včetně stanovení výše poplatku na rok 2022 ve 

výši 550 Kč/osoba/rok a osvobození od platby poplatku pro děti do 11 let 

věku. 

Usnesení: 21.6.9 

ZO schválilo 11 hlasy OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství. 

Usnesení: 21.6.10 

ZO schválilo 11 hlasy Rozpočtové opatření č. 6/2021 s příjmy ve výši 

1.695.500 Kč a výdaji ve výši 1.695.500 Kč. 

Usnesení: 21.6.11 

ZO schválilo 11 hlasy zveřejnění výzvy oznámení o přijímání žádostí od 

občanů o půjčku z fondu rozvoje bydlení. 

Usnesení: 21.6.12 

ZO schválilo 11 hlasy zpracovatele žádosti o dotaci na sběrný dvůr, garáže 

a zbrojnici společnost Plus Projekt a pověřilo starostu obce k podpisu 

příkazní smlouvy č. SML-Z-PP-21-124. 

Usnesení: 21.6.13 

ZO schválilo 12 hlasy možnost parkování autobusu na parkovišti u Surfu 

za poplatek dle OZV č. 3/2019. 

Usnesení jako celek bylo schváleno 12 hlasy. 
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Schůze zastupitelstva konaná dne 25. 10. 2021 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Jmenování členů školské rady 

Informace o přípravě rozpočtu obce na rok 2022 

Zvýšení příspěvku do systému IDS JMK na rok 2022 

Informace o 2. projednávání nového územního plánu 

ZO ukládá: 

Demontovat část oplocení místa pro kontejnery na p.č. 123/1, aby bylo 

možné zbudování příjezdové cesty k domu č.p. 275 

Termín:  30. 11. 2021 

Zodpovídá: Kocour 

Připravit smlouvu s TJ Rakovec na převod pozemku p.č. 238/42 

 Termín:  20. 12. 2021 

 Zodpovídá: Kocour 

Jednat s majitelem pozemku p.č. 13 o prodeji obci 

 Termín:  20. 12. 2021 

 Zodpovídá:  Kocour 

 

Usnesení: 

Usnesení: 21.7.1 

ZO schválilo 8 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Aloise Kunce a pana Jiřího 

Zouhara a zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 21.7.2 
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ZO schválilo 10 hlasy program jednání dle zveřejněné pozvánky. 

Usnesení: 21.7.3 

ZO schválilo 9 hlasy prodej části pozemku p.č. 85/1 a části pozemku p.č. 

86/1 manželům Š. na základě nového geometrického plánu, který bude 

odpovídat schválenému návrhu varianty č. 3 za cenu 400 Kč/m². 

Usnesení: 21.7.4 

ZO revokovalo 9 hlasy usnesení č. 21.6.7 ze dne 29. 9. 2021 o podmínkách 

nájmu pozemků p.č. 229 a p.č. 850. 

Usnesení: 21.7.5 

ZO schválilo 10 hlasy pronájem pozemků p.č. 229 a p.č. 850 panu V. O. 

na dobu neurčitou za cenu 500 Kč za rok a výpovědní lhůtou 6 měsíců. 

Usnesení: 21.7.6 

ZO schválilo 10 hlasy složení inventarizační komise a pomocných 

sčítacích komisí. 

Usnesení: 21.7.7 

ZO zrušilo 10 hlasy OZV č. 1/2021 obce Kotvrdovice o místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství vydanou dne 29. 9. 2021.   

Usnesení: 21.7.8 

ZO schválilo 10 hlasy OZV č. 3/2021 obce Kotvrdovice o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství vydanou dne 25. 10. 

2021. 

Usnesení jako celek bylo schváleno 9 hlasy. 
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Informace z obecního úřadu 

Mobilní rozhlas 

Vážení občané, pokud zatím nejste registrováni v Mobilním rozhlase, 

zvažte, zda se přeci jen nepřihlásit. Služba je pro Vás zdarma. 

Doporučujeme vyplnit Vaše telefonní číslo a část obce, abychom Vás 

mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí, např. havárií vody.  

Nejvíce informací chodí do mobilní aplikace, kterou můžete stáhnout zde: 

 

V aplikaci je také možnost hlásit různé závady, např. nefunkční veřejné 

osvětlení, rozbitou lavičku, závady na hracích prvcích nebo třeba i 

přeplněný koš odpadky. Je to velmi jednoduché a k nám na úřad se tyto 

informace dostanou okamžitě i s udanou polohou. V aplikaci také můžete 

problém vyfotit a přiložit ke zprávě obrázek. 
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Příspěvky spolků a organizací 

Klub českých turistů 

Tak jako měly děti prázdniny, tak jsou i turistické prázdniny, aby se rodiče 

věnovali dětem. Ty skončily 31. 8. a poté se již začaly rozjíždět akce 

organizované s jinými oddíly. Dále pokračovaly naše nedělní vycházky a 

senioři po prázdninách začali opět podnikat své pravidelné výlety. Účast 

na akcích bývá menší, protože nás stále trápí covidová opatření i strach 

z možné nákazy.  

12. 9. se konal v Pístovicích cyklozávod PÍSTOVICKÝ KAPR. 6 členů se 

zúčastnilo jako diváci. Třeba v budoucnosti se dočkáme, že některý člen 

bude i účastník. Jedná se o amatérský závod. 

17. 9. – 19. 9. Tento prodloužený víkend někteří členové podpořili oddíl z 

Uničova a zúčastnili se akce Babí léto v Jeseníkách. Cílem této akce je 

vystoupat na vrchol Králického Sněžník, kde bude stát nová rozhledna. Ta 

je zatím ve výstavbě. Tak máme důvod, proč se opět příští rok zúčastnit. 

19. 9. už bylo citelně chladno, takže se nekonala žádná velká vyjížďka, 

pouze do Bukovinky, tam horký čaj na zahřátí a pěkně domů 

2. 10. se konala po roční přestávce Křtinská padesátka. Za náš oddíl tuto 

akci podpořilo asi 10 turistů včetně dvou dětí. Počasí přálo, tak jsme mohli 

obdivovat krásy podzimní přírody. 

3. 10. podnikli turisté malou oddechovou projížďku na kolech. Už bylo 

chladněji, tak se vydali přes Račice kolem bledulí do Bukovinky, kde se 

zahřáli teplým čaje v pohostinství Rakovec a obvyklou cestou kolem 

kempu se vrátili domů. 

9. 10. kolegové z Rudice pořádali pochod Z Rudického propadání bez 

váhání. Tuhle akci podpořilo 14 členů oddílu. Někteří zvolili trasu 15 km, 

ti zdatnější pak trasu 35 km. Počasí opět přálo, takže jsme mohli znovu 

vychutnávat naplno krásu podzimní přírody a zbarveného lesa. 
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16. 10. jsme podpořili kolegy z Velkých Opatovic a zúčastnili se pochodu 

Halasovo Kunštátsko. Trasa byla vedena pěknou podzimní přírodou kolem 

Letovic. Jako obvykle nám bylo přáno nádherné „kochací“ počasí. 

24. 10. se konal výlov rybníka Olšovec a tím také neoficiálně skončila pro 

turisty z KČT Kotvrdovice cykloturistika a začala pěší část sezony. 

Nesmíme zapomenout na naše seniory, ti jsou také velmi aktivní. 

21. 9. se vydali vlakem do stověžaté matičky Prahy. Zde si prohlédli 

Národní muzeum, Václavské náměstí a Karlův most. 

27. 9. podnikli senioři vycházku na propast Macochu. 

4. 10. čekala seniory cesta autobusem do Rozstání a odtud pěší vycházka 

přes Baldovec, Holštejn a Malou dohodu domů. 

25. 10. následovala vycházka do Rudického propadání. Zde proběhlo 

občerstvení z vlastních zásob – opékání uzenin. Počasí bylo báječné. 

Jak vidíte, i přes covidové nesnáze jsou turisté nejen z Kotvrdovic stále 

aktivní. Jak jsem již zmínil, naši členové se účastní nespočtu akcí 

organizovaných jinými oddíly. 

Za KČT Kotvrdovice Jaroslav Mokrý 

 

vizualizace plánované rozhledny na Králickém Sněžníku 
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Zahrádkáři 

Vážení spoluobčané, letošní úroda nebyla příliš velká. Přesto jsme začali 

moštovat, ale jen jednou za 14 dní. Celkem jsme moštovali jen 4 pátky. 

Jednodenní zájezd se uskutečnil 23. října. Dopoledne jsme navštívili 

museum kol v Boskovštejně. Dále jsme navštívili město Ivančice a 

Moravský Krumlov, kde jsme měli na 14. hodinu objednanou výstavu 

Slovanská epopej Aloise Muchy. Cestou zpět jsme se stavili 

v Zahradnickém centru Brabec v Modřicích. Závěr patřil společné večeři 

ve Křtinách v Hostinci U Farlíků. Zájezd se vydařil, počasí přálo. 

Letošní členskou schůzi jsme z předjaří přesunuli až na podzim, konkrétně 

na 21. listopadu 2021, ale vzhledem k pandemii se nakonec schůze 

nekonala. Doufáme, že se situace na tolik zlepší, že budeme moci v příštím 

roce členskou schůzi svolat. Do příštího roku přejeme všem členům, ale i 

ostatním spoluobčanům hodně zdraví a pěkné pěstitelské výsledky. 
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SDH Kotvrdovice 

V letních měsících náš sbor uspořádal pár akcí, bohužel ne tolik, kolik 

bychom si představovali. Jako všichni i my byli omezováni Covidem a 

neměli jsme tolik příležitostí se více projevit. Vnímáme to stejně jako 

všichni ostatní, ale nedá se nic dělat, musíme tuhle dobu přečkat, a třeba si 

budeme vážit více všech setkání, až to vše bude za námi. 

Rozloučení s prázdninami proběhlo 3. září, zúčastnilo se jej asi 80 dětí a 

věřím, že se dobře bavily nejen ony, ale i jejich rodiče.  

Letošní memoriál Jana Doležela se uskutečnil 18. září, zúčastnilo se 

celkem 7 družstev, 5 družstev v kategorii mužů, z toho 3 družstva 

z Kotvrdovic, a to muži, tým A plus a dorost. Další týmy byly z Ostrova a 

Březiny.  

V kategorii žen se utkaly Kotvrdovice a Lysice. Pozváno bylo samozřejmě 

více sborů, ale ne všem okolnosti umožnily se zúčastnit. Tuto soutěž jsme 

pořádali již po sedmé a jako každý rok jsme se dobře bavili. Celkové 

vítězství obhájil tým mužů z Kotvrdovic a putovní pohár zůstal doma. Tato 

akce není ani tak o výsledcích, ale spíše o přátelství, o milých setkáních a 

o dobré náladě. Měli jsme připraveno občerstvení pro všechny přítomné. 

Každým rokem nabídku jídla i pití zdokonalujeme a snažíme se i trošku 

překvapit. Pořádání akcí nás jednoduše baví a možná i proto, že jich letos 

nebylo tolik, si je užíváme o to víc. 

A jelikož je i konec sezóny Velké ceny Blanenska, musím zmínit i naše 

výsledky. Družstvo mužů se pravidelně účastnilo všech kol VCB, a to se 

mu vyplatilo. Muži získali celkem 100 bodů a 10. místo v celkovém 

hodnocení. Z celkových 32 družstev je to velmi dobrý výsledek. Ovšem 

stále je prostor na zlepšení. Na první tým ze Sychotína s celkovými 190 

nody budou muset kluci pořádně zabrat.  
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Družstvo žen v pravidelnosti trochu pokulhává. Zúčastnilo se sedmi kol 

VCB a v celkovém hodnocení získalo 27 bodů, což zajistilo 7. místo 

z celkových 14 družstev. Družstvo žen z Žernovníku je téměř 

profesionální a po právu zvítězilo se 123 body. Konkurence je opravdu 

veliká, pravidelnost a trénink vždy byl a bude základem dobrých výsledků.  

Družstvo dorostu je na pomyslné vítězné bedně. Vybojovali 18 bodů a 3. 

místo. Tímto bych je chtěla moc pochválit a popřát štěstí na další roky 

v soutěžích. Věřím, že další ročník povede ještě k lepším výsledkům. Je 

vidět, že je to opravdu baví a dělají vše proto, aby se zlepšovali. I tímto 

dokazují, že v budoucnu budeme mít funkční a skvělý nejenom hasičský 

sport, ale především další schopné nástupce v SDH. 

 

Za SDH Kotvrdovice Anna Prachařová 
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SZUŠ Blansko – pobočka Kotvrdovice 

Od ledna příštího roku bude v Kotvrdovicích učit rytmiku paní učitelka 

Jílková, která vede v Blansku hodiny současného moderního tance a 

folklorní soubor Drahánek. Rádi bychom poděkovali paní učitelce 

Prudíkové, která zvládla nelehké období distanční výuky. Kvůli změně 

vyučující dojde také ke změně rozvrhu. Nejmladší tanečnice a tanečníci 

z MŠ budou začínat ve 12:15, 1. a 2. třída bude od 13 hodin a nejstarší 

žákyně a žáci se k nim připojí okolo 14. hodiny. 

Do rytmiky je možné přihlásit se i v průběhu školního roku. Přihlášky 

můžete podávat na webu školy https://www.szus-blansko.cz/prihlaska/. Do 

poznámky uvádějte, že se jedná o pobočku v Kotvrdovicích.  

Na sobotu 18. prosince v 15 hodin máme naplánovaný koncert místní 

pobočky – tradiční Vánoční těšení. Doufáme, že podmínky k pořádání 

veřejných akcí budou tou dobou příznivé. Těšíme se s vámi na viděnou! 

Pedagogové SZUŠ Blansko 

 

https://www.szus-blansko.cz/prihlaska/


_________________________________________________________ 

25 

 

Divadlo Srdcem 

Vážení spoluobčané, příznivci kotvrdovických ochotníků, dovolte nám na 

tomto místě vzpomenout na našeho zesnulého kamaráda a herce pana 

Miloslava Vágnera.  

Do činnosti místního divadelního spolku se zapojil v roce 2014 a hned ve 

své první sezóně zářil na pódiu coby Purkrabí v adaptaci Noci na 

Karlštejně. V následujícím roce nás potěšil svojí rolí profesora etikety ve 

hře Světáci. Ve Strašidlu Cantervillském zahajoval představení coby Lord 

de Canterville. Ovace na otevřené scéně sklízel jako popletený 

matematikář Gábrlík ve Škole základ života. Jeho poslední krásnou rolí 

byl čert Drápal v pohádce S čerty nejsou žerty.  
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Milošek s námi strávil pět nádherných let na jevišti i mimo scénu. Svojí 

věčně dobrou náladou a mladickou ztřeštěností vzbuzoval v souboru vždy 

dobrou náladu. Krásné chvíle jsme zažívali na zkouškách i po 

představeních, protože ani po skončení inscenací nepřestával bavit svoje 

okolí. Zanechal nesmazatelnou stopu v srdcích nás i tisíců diváků našich 

představení. Nejen za to všechno mu patří náš velký obdiv a poděkování. 

S láskou vzpomínají členové souboru Divadla Srdcem 

 

 

Základní škola 

Nový školní rok jsme zahájili slavnostně ve středu 1. září v tělocvičně 

školy přivítáním 7 prvňáčků. Učí se ve společné třídě s 9 druháky. Jejich 

třídní učitelkou je Mgr. Kateřina Vančurová. Ve II. třídě je 9 třeťáků a 8 

čtvrťaček. Třídní učitelkou je Mgr. Lucie Grycová. Ve III. třídě je 13 

páťáků, jejich třídní učitelkou je Mgr. Hana Vaňourková. 

Školní rok jsme začali procvičováním a upevňováním učiva z loňského 

roku, který byl náročný z pohledu online výuky jak ze strany dětí a rodičů, 

tak ze strany učitelů. Postupně znalosti z jednotlivých předmětů 

utvrzujeme a prohlubujeme. 

Od září spolupracujeme s brněnskou jazykovou školou TLC Kids, která 

nám zajišťuje konverzaci a výuku angličtiny s rodilým mluvčím. Ten 

k nám přijíždí každou první středu v měsíci. 3. a 4. ročníku se věnuje po 1 

vyučovací hodině, 5. ročníku 2 vyučovací hodiny. Páťáci při výuce 

angličtiny využívají mimo běžných učebnic také časopis JUMP. Pracují s 

nahrávkami a aktivitami na webových stránkách prostřednictvím 

notebooků a interaktivní tabule. Druhá interaktivní tabule byla pořízena do 

I. třídy pro výuku 1. a 2. ročníku. 
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Letos se naše škola zapojuje do celostátního sportovního projektu Sazka 

Olympijský víceboj. Děti si v rámci hodin tělocviku vyzkouší nejrůznější 

sportovní disciplíny. Cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale najít u 

každého žáka jeho přednosti a dle toho mu doporučit sporty, pro které má 

vlohy.  

24. září pro naše žáky zorganizovala naše bývalá žačka, dnes studentka 2. 

ročníku Pedagogické fakulty MU Brno Barbora Odehnalová sportovní 

dopoledne – Evropský sportovní den. Pomáhala jí také naše bývalá žačka 

Markéta Alexová, která studuje Univerzitu obrany v Brně. Děvčatům 

děkujeme, dětem se netradiční sportovní aktivity moc líbily.  

V září a říjnu proběhly ve školce a škole etické dílny zaměřené na 

kamarádské vztahy ve třídě, chování v kolektivu a bezpečnost komunikace 

na sociálních sítích. Programy vedla lektorka z organizace Hope4kids,z.s. 

z Brna. 

Čtvrťačky se v říjnu zúčastnily první části výuky dopravní výchovy 

v Blansku. Druhá část společně se zkouškami je čeká na jaře. 

Z důvodu opravy blanenského bazénu jsme nemohli zahájit plavecký 

výcvik, který byl naplánovaný od poloviny září. Přesouvá se až na únor, 

ale ani tento termín není ještě konečný, stejně jako místo, kde se plavání 

uskuteční. 

Kromě plnění učiva v jednotlivých ročnících děti čekají další zajímavé 

programy. Z těch nejbližších jsou to Kurz první pomoci a přírodovědné 

programy zaměřené na život lesních šelem: lišky a vlka. 

Škoda, že nemůžeme z epidemických důvodů zorganizovat vánoční 

besídku pro rodiče. Přejeme jim i ostatním občanům klidné prožití 

předvánočního a vánočního času a hodně zdraví i pohody do nového roku. 

Hana Vaňourková 
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Skautský oddíl 

Po letních prázdninách se nám zahajovacím ohněm po roční odmlce opět 

rozběhl skautský rok s družinovými schůzkami a tradičními akcemi.  

Při drakiádě na začátku října bylo chladno a vítr drakům moc nefoukal. 

Děti se však nenudily. Přivítal je na letišti Viking Tlamoun z pohádky Jak 

vycvičit draka. Všechny je nabral na výcvik proti drakům. Děti se na 

stanovištích učily krmit draka rybou, udržet draka na laně, najít jej po 

čichu v jeskyni… Nakonec se po úspěšném tréninku všechny sesedly u 

ohně, byly oceněny za let s draky, trénink i výrobu draků. Upekli jsme si 

párek a společně si zazpívali. 

Na první listopadové schůzce skauti a skautky pomáhali hrabat kaštanové 

listí u cyklostezky a cesty k Bráně. Závěrečné skoky do žoku plného listí 

jsou pak již tradiční zaslouženou odměnou za úklid. 

Podzimní víkendová výprava kluků 

Před dvěma lety jsme na letním táboře prožívali příběh exodu židovského 

národa z egyptského otroctví a jeho putování pouští. Na letošní podzimní 

víkendové výpravě jsme na to navázali. Rozhodli jsme se ukončit putování 

pouští a vypravili se dobít s Jozuem Jericho (Rychtářov). Nejdřív jsme 

však do něj vyslali naše zvědy, aby obhlédli městské hradby. Páteční večer 

tak naši malí zvědové sbírali po kouskách šifrované zprávy o Jerichu, ze 

kterého před vojáky ještě v noci museli na laně po hradbách uprchnout.  

V sobotu jsme celý den s naší válečnou výpravou putovali krásnou 

podzimní krajinou a prošli suchou nohou řeku Jordán až k hradbám 

Jericha. Ty se nám po jejich obejití a mohutném troubení vlčat na 

vuvuzely samy skácely k zemi. Po vítězné bitvě jsme slavili hodováním, 

zpěvem i divadlem. Na nedělní oběd jsme se z dobitého Jericha již vrátili 

zpátky domů do Kotvrdovic. 

Jarek Chrástecký 

Podzimní puťák na Ivančenu 
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Na začátku října se uskutečnil puťák pro skauty na mohylu Ivančenu, která 

byla roku 1946 vystavěna na památku skautů bojujících proti nacistům v 

odboji. Navštívili jsme také Lysou horu, prošli krásnými stezkami Beskyd, 

užívali si sluníčka a nocovali ve stanu. 

 

Podzimní výprava skautek 

Jako každým rokem, byla pro skautky z jedovnického a našeho oddílu 

připravena v říjnu výprava se spoustou adrenalinu. Letos jsme se zaměřily 

na knihy z povinné (klasické) četby.  

Během víkendu jsme se tak stihly skrývat u rodin před gestapem jako židé 

v Deníku Anny Frankové, poznat alegorický děj Farmy zvířat zaměřen na 

totalitní režim v Rusku, pomoci zastavit výrobu vražedných robotů 

v budoucnosti jako v R.U.R., poslechnout si verše z Erbenovy Svatební 

košile a zamyslet se nad skautskými principy. 

Adéla Hegerová 

 

Skautská brigáda ve Staré Vodě 

Už podruhé jsme se vypravili na víkend do Staré Vody ve vojenském 

prostou Libavá v Olomouckém kraji. Nachází se tam totiž bývalé poutní 

místo – opuštěný kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího a přilehlé zbytky 

kláštera. Skauti tam dvakrát ročně už od roku 1995 pořádají brigády k 

udržení tohoto dříve živého poutního areálu.  

V pátek odpoledne jsme se postupně posbírali do auta a vyjeli směrem ke 

Staré Vodě. Za tmy jsme postavili stany, na chvilku sedli k ostatním k 

táboráku a šli nasbírat síly na další den. Čekalo nás totiž celodenní 

vysekávání větví v zarostlém prostoru bývalého kláštera.  

Po práci jsme večer ještě zapálili svíčky za zemřelé obyvatele vesnic, které 

v blízkosti kostela před druhou světovou válkou stály. Letos jsme to spojili 
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ještě s nedělním sjížděním řeky Moravice. Vypouštěla se totiž vodní nádrž 

Kružberk.  

Přiznávám, že jsme se dlouho rozmýšleli, jelikož byla opravdu zima, jestli 

řeku sjíždět nebo ne, ale nakonec si myslím, že toho nikdo nelitoval. 

Nafoukli jsme lodě, nalodili se a plavili se kus po proudu. Někteří z nás se 

v rámci výzvy v řece i příjemně zchladili. 

Podzimní výprava světlušek 

V říjnu se světlušky (mladší skautky) našeho oddílu vydaly do Olomouce 

na podzimní výpravu. Tato výprava byla speciální v tom, že jsme na ní 

nebyly samy. Strávily jsme víkend s oddílem z Frenštátu pod Radhoštěm. 

Výpravou nás provázela dračice Sisu z pohádky Raya a poslední drak.  

 

V pátek jsme se s druhým oddílem seznámily, společně se zabydlely ve 

zdejší klubovně a v sobotu ráno už jsme vyrazily poznávat Olomouc. 

Nesměla chybět ani návštěva historického centra města, kde se nám v 

sobotu povedlo zachránit i Rayin svět, což byl hlavní úkol výpravy.  

Většinu času výpravy jsme trávily v parcích, kde jsme pozorovaly pávy a 

hrály spoustu her, takže jsme ani nepoznaly, že jsme ve městě. Sobota až 

moc rychle utekla a v neděli ráno už jsme jely zpět domů. 
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Barbora Odehnalová 
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Příspěvky občanů, zajímavosti 

K letošnímu dni Památky zesnulých 

Památka zesnulých, to je den, ve kterém si připomínáme své blízké a 

známé, kteří již s námi a mezi námi nejsou. Den, ve kterém vzpomínáme a 

vybavujeme si hezké chvíle z někdejšího našeho soužití s nimi. Počet 

vzpomínaných osob je neuzavřený, neustále se mění, bohužel pouze 

narůstá. Každým rokem přichází na svět mnoho nových životů, jejichž den 

narození je také prvním krokem k jejich odchodu. Po kolika dnech či 

letech?  

S výhledem do sta let života každý člověk má před sebou 36 525 dní.  

Málokdo si jich tolik však užije. Důležité je, aby každý své dny prožil v 

osobní pohodě založené na vědomí i ve skutečnosti vstřícným působením 

kolem sebe. A takové na sebe zanechal vzpomínky. 

Za uplynulý rok se v naší obci kruh vzpomínaných rozšířil o mnoho 

spoluobčanů, kteří svým životem i mimo rodinný kruh a vztahem ke 

svému okolí přispívali k dobrému občanskému soužití. Každý člověk je 

svým životem důležitým a významným členem svého společenství. 

Odchodem z něj všichni si jsou rovni a pouze podle data rozloučení lze 

určit nějaké jejich pořadí.  

Dnes si zde dovolím malou vzpomínku na dva z nich. Protože jsem 

nevěděl o jejich nemoci, byl jsem velmi a smutně překvapen při zhlédnutí 

smutečních oznámení s jejich jmény. Oba nenápadní, viditelní svým 

klidným životem. 

Pan Miloslav Vágner na divadelním jevišti mezi herci Divadla srdcem 

vždy ve všech odehraných rolích na srdce nás diváků doopravdy 

zapůsobil. Před lety mně pan Vágner v postavení velitele požárníků 

poskytoval věcně zpracované podklady pro zápis do kroniky obce a 

památku na něho máme také v části vodoinstalace v našem domku. Dík 

mu za to. 
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Dalším smutným překvapením byl pro mne odchod pana Jiřího Horáčka. 

Ne pouze tím, že kromě rodiny opustil své přátele včelaře a zahrádkáře.  

Při zhlédnutí jeho jména na smutečním oznámení se mně okamžitě vybavil 

nezapomenutelný okamžik z ledna před jedenapadesáti lety, kdy paní 

Marie Zouharová vstupovala do školy se sdělením, že zemřela paní 

Horáčková (manželka zmiňovaného Jiřího Horáčka), v té době maminka 

žáka první třídy.  

Smutné a velké bylo tehdy loučení se zesnulou. Podle tehdejšího zvyku od 

domu smutku za rakví na voze taženém koňmi následoval dlouhý průvod 

doprovázející zesnulou ke kostelu v Jedovnicích. S krátkým zastavením 

pod vesnicí, kde u křížku pan Ladislav Matuška vždy pronesl slova na 

rozloučenou občanů a obce se zesnulým.  Poté smutný průvod pokračoval 

dále. Byla tehdy velká zima a hodně sněhu. 

Ivo Máčel 
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