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Slovo starosty 

Dobrý den, vážení občané a přátelé, 

je tu první číslo zpravodaje letošního roku. Než začnu psát, co se letos 

všechno chystá, co nejsrdečněji Vás zdravím a přeji nám všem, ať je 

letošní rok veselejší a zdravější než ten minulý. 

Čím se letos budeme na obci zabývat a co vše chceme připravit?  

Rádi bychom zrealizovali připravovanou výstavbu sběrného dvora, garáží 

pro obecní techniku a hasičské zbrojnice. Jednou z podmínek úspěšné 

realizace této akce bylo schválení nového územního plánu. To se po 

dlouhé práci konečně podařilo a od 9. února 2022 je nový územní plán v 

platnosti. Prohlédnout si jej můžete na webových stránkách obce. Nyní 

žádáme o stavební povolení na zmiňovanou akci a připravujeme žádost o 

dotaci. Dotace by měla být vyhlášena v průběhu března nebo dubna. 

Pokud budeme úspěšní, získáme 80% dotaci. Pevně věřím, že se nám to 

podaří a že ještě letos začneme s výstavbou. Dále se budeme snažit získat 

dotaci na tento projekt ještě z jihomoravského kraje.  

Také jsme připravili projekt na rekonstrukci stávajícího obchodu na novou 

bezbariérovou knihovnu. Pokud vše půjde podle předpokladů a obchod 

COOP se v červnu přestěhuje do nové budovy, budeme moci koncem září 

otevřít i novou knihovnu.  

Připravujeme projekt na rozšíření kotelny ZŠ. Dále je v plánu projekt na 

opravu střechy ZŠ spolu s půdní vestavbou, kde by mohly vzniknout další 

prostory pro učebny. A protože o nájemní bydlení je v obci stále zájem, 

chtěli bychom nechat zpracovat projektovou dokumentaci na třetí obecní 

dvojdomek. 

V letošním roce bychom chtěli tyto projekty připravit se stavebním 

povolením tak, abychom v dalších letech mohli operativně žádat o dotace 

na tyto zmiňované akce podle toho, jak budou postupně vypisovány. 
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Protože vypisované výzvy bývají rychle vyčerpány, největší šanci uspět 

mají žadatelé, kteří předloží kompletní žádost včetně stavebního povolení.  

Dále chceme žádat o dotaci na stavbu malé vodní nádrže na cyklostezce. 

Na 2. dubna chystáme velkou akci, o které bude podrobněji informovat 

pan místostarosta. Jedná se o velkou výsadbu stromů. To bude paráda!  

Zajisté si všímáte, že v obci nyní probíhá velká údržba zeleně. Tuto údržbu 

děláme podle posudků odborníků, přičemž veškeré větší zásahy do veřejné 

zeleně (ořezy a kácení) neděláme proto, že se nám to líbí, ale proto, že jsou 

potřebné buď pro bezpečnost obyvatel a majetku, nebo pro zdraví samotné 

zeleně. Pokácené stromy či keře budou nahrazeny novými, takže veřejnou 

zeleň budeme revitalizovat. Mnohdy se naši zaměstnanci setkávají s averzí 

občanů, kteří se rozčilují, proč se stromy kácí a podobně. Pokud chce 

někdo našim pracovníkům při jejich činnosti nadávat, ať raději zavolá mně 

nebo Martinovi. Pamatujte, že zaměstnanci vše konají na náš pokyn. 

Dobře si uvědomujeme, že zeleň je citlivým tématem doby. Mohu vás 

ujistit, že všechny zmiňované zásahy provádíme podle harmonogramu v 

rámci plánu obnovy zeleně, který pro naši obec zpracovala odborná firma.  

Nezapomněli jsme ani na tolik diskutované Chaloupky. Chystáme zde 

projekt na posunutí inženýrských sítí včetně nové komunikace. Obyvatelé 

Chaloupek jsou o průběhu prací postupně informováni.  

Odložení realizace chodníku pod kaplí bylo kvůli stavebnímu povolení, 

které zatím ještě nemáme. Pracujeme na tom a snad je budeme mít do 

konce května. 

10. února proběhl závěrečný audit obce, který přezkoumával hospodaření 

obce v roce 2021. Tentokrát jsme tu měli tři auditorky z JMK, které se 

opět pozastavovaly nad množstvím realizací, které se v obci za ten rok 

uskutečnily. Mohu s radostí konstatovat, že výsledek auditu dopadl 

výborně. Je to díky naší paní účetní Zitě Doleželové, referentce Janě 

Buchtové a místostarostovi Martinu Kovářovi. Je skvělé pracovat s tak 
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skvělým týmem lidí, kteří svoji práci mají rádi. Výsledek znovu zněl: „bez 

chyb a nedostatků”. Děkuji týmu obecního úřadu a klukům v terénu za 

jejich práci a nasazení.  

Závěrem bych vám rád popřál krásné dny a pevně věřím, že se již budeme 

potkávat častěji na různých akcích v naší obci. 

Váš starosta 

 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce 

Schůze zastupitelstva konaná dne 13. 12. 2021 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce. 

ZO ukládá: 

- 

Usnesení: 

Usnesení: 21.8.1 

ZO schválilo 11 hlasy ověřovatele zápisu paní Marii Alexovou a Ing. 

Zbyňka Vančuru a zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 21.8.2 

ZO schválilo 10 hlasy upravený program jednání s doplněným bodem 

Schválení daru příspěvkové organizaci obci. 

Usnesení: 21.8.3 

ZO schválilo 10 hlasy rozpočet obce Kotvrdovice na rok 2022 s celkovými 

příjmy ve výši 11.129.000 Kč, výdaji ve výši 27.129.000 Kč a 
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s financováním 16.000.000 Kč s přesunem částky 500.000 Kč z paragrafu 

3729 na paragraf 3117 oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu.  

Usnesení: 21.8.4 

ZO schválilo 11 hlasy střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024. 

Usnesení: 21.8.5 

ZO schválilo 10 hlasy poskytnutí půjčky z FRB ve výši 200.000 Kč panu 

J.N. a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy mezi zapůjčitelem a 

vydlužitelem. 

Usnesení: 21.8.6 

ZO schválilo 11 hlasy rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Kotvrdovice s transferem zřizovatele ve výši 1.500.000 Kč. 

Usnesení: 21.8.7 

ZO schválilo 11 hlasy střednědobý výhled příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Kotvrdovice na roky 2023 a 2024. 

Usnesení: 21.8.8 

ZO schválilo 11 hlasy rozpočtové opatření č. 7/2021 s příjmy ve výši 

670.000 Kč a výdaji ve výši 670.000 Kč. 

Usnesení: 21.8.9 

ZO schválilo 11 hlasy uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene č. PR-001030070668/002-ENGB a pověřilo starostu 

obce k podpisu smlouvy. 

Usnesení: 21.8.10 

ZO schválilo 11 hlasy schválilo OZV č. 4/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství, která zároveň ruší vyhlášku č. 2/2021. 
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Usnesení: 21.8.11 

ZO schválilo 11 hlasy přijetí finančního daru pro Základní školu a 

mateřskou školu Kotvrdovice ve výši 5.000 Kč od společnosti Tauro a.s. 

Usnesení jako celek bylo schváleno 11 hlasy. 

 

Schůze zastupitelstva konaná dne 24. 1. 2022 v Orlovně 

ZO bere na vědomí: 

Rozpočtové opatření č. 8/2021 

Zmařenou investici rekonstrukce gastrozařízení v kuchyni ZŠ  

ZO ukládá: 

Dohodnout odkup části pozemku p.č. 431 

 

Usnesení: 

Usnesení: 22.1.1 

ZO schválilo 8 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Karla Nesrstu a Ing. Romana 

Pernicu a zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 22.1.2 

ZO schválilo 10 hlasy program jednání dle pozvánky zveřejněné dne 17. 1. 

2022. 

Usnesení: 22.1.3 

ZO schválilo 10 hlasy Dodatek ke Smlouvě o zajištění financování 

systému IDS JMK, který stanoví navýšení příspěvku JMK na 100 Kč za 

každého občana obce Kotvrdovice a pověřilo starostu obce k jeho podpisu. 
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Usnesení: 22.1.4 

ZO schválilo 10 hlasy Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě 

sociálních služeb s městem Blanskem na rok 2022 s příspěvkem obce ve 

výši 113.000 Kč a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 22.1.5 

ZO 10 hlasy ověřilo, že územní plán není v rozporu s politikou územního 

rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky 

dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, souhlasilo s 

předloženým návrhem Územního plánu Kotvrdovice a výsledky jeho 

projednání, včetně způsobu zohlednění podmínek vyplývajících ze 

stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, rozhodlo o 

uplatněných námitkách a vydalo Územní plán Kotvrdovice formou 

opatření obecné povahy. 

 

Usnesení: 22.1.6 

ZO schválilo 9 hlasy vyřazení akce s názvem hřbitov na Žlebě s náklady 

ve výši 114.513,70 Kč z účtu 042 nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek z důvodu prohlášení investice za zmařenou. 

 

Usnesení: 22.1.7 

ZO schválilo 10 hlasy rozpočtové opatření č. 1/2022 s příjmy ve výši 

208.000 Kč a výdaji ve výši 208.000 Kč. 

 

Usnesení: 22.1.8 

ZO schválilo 10 hlasy uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene č. PR-001030072261/002-MOPR a pověřilo starostu 

obce k podpisu smlouvy. 

 

Usnesení: 22.1.9 

ZO schválilo 10 hlasy zveřejnění záměru o prodeji části pozemku p.č. 

781/1 o výměře 24 m² za cenu 50 Kč/m². 

Usnesení jako celek bylo schváleno 11 hlasy. 
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Informace z obecního úřadu 

Termíny svozů popelnic v prvním pololetí 

Vývoz popelnic na komunální odpad bude probíhat každý sudý týden ve 

středu. 

Vývoz popelnic na plasty bude probíhat jednou měsíčně v následujících 

termínech: 

26. 1., 23. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6. 

Rozpis vývozů naleznete také na webových stránkách obce 

www.kotvrdovice.cz. 

Výsadba stromů 

Zveme všechny dobrovolníky z řad občanů na výsadbu stromů v lokalitě 

cyklostezky od Jedovnic k Bráně. Výsadbu plánujeme na sobotu 2. dubna. 

V plánu máme vysadit téměř 80 nových stromů, listnatých a ovocných. 

Bližší informace zveřejníme v průběhu března. 

Upozornění na výběr poplatků 

Správce místního poplatku OÚ Kotvrdovice dle Obecně závazné vyhlášky 

č. 3/2021 obce Kotvrdovice oznamuje občanům, že od 1. května 2022 se 

bude vybírat:  

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

Pro rok 2022 je stanoven poplatek 550,-Kč za osobu/ nemovitost. Od 

poplatku jsou osvobozeny děti, které v daném roce nedosáhnou věku 11 

let. Za domácnost může poplatek platit jedna osoba. 

Další osvobození platby dle čl. 7 OZV č.3/2021 je nutné doložit. 

 

 

http://www.kotvrdovice.cz/
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Poplatek za psa dle OZV č. 1/2019 

Poplatek za chov 1 psa je 100,-Kč, za každého dalšího také 100,-Kč.  Za 

psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let se platí částka 50,-Kč. 

Poplatek za použití veřejného prostranství k umístění reklamního 

zařízení dle OZV č. 3/2019 

Poplatek činí 1 000,-Kč za 1 ks reklamního zařízení. 

Poplatek za pronájem obecního pozemku 

Nájem je stanoven dle jednotlivých smluv. 

Poplatky je možné uhradit osobně v hotovosti na obecním úřadě 

Kotvrdovice nebo převodem částky na bankovní účet č. 1360050399/0800 

u ČS spořitelny, pobočka Blansko. 

Poplatky jsou splatné v období od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022. 

Informace o stavu obyvatel k 31. 12. 2021 

Obec Kotvrdovice měla k 31. 12. 2021 celkem 915 obyvatel. Z toho 451 

mužů a 464 žen. 

V průběhu loňského roku se narodilo 13 dětí, odhlásilo se 17 obyvatel. 

Naopak k trvalému pobytu se přihlásilo 13 občanů a 12 spoluobčanů 

bohužel zemřelo. 

Změna sběrného místa na papír a plasty 

Sběrné místo na papír a plasty u prodejny COOP se od 14. 2. 2022 

přemístilo k moštárně. Naši občané, kteří vyprodukují více plastového 

odpadu a nebude jim stačit žlutá popelnice, budou moci každou sobotu od 

9 do 11 hodin odpad uložit do dvou žlutých kontejnerů u moštárny 

(Kotvrdovice č.p. 150). Papírový odpad bude možné nadále ukládat do 

modrého kontejneru u školy a každou sobotu od 9 do 11 hodin také u 

moštárny. 
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Příspěvky spolků a organizací 

Jednotka požární ochrany 

Naše jednotka v roce 2022 prozatím zasahovala jen jedenkrát, a to 

28. ledna 2022 ve večerních hodinách. Jednalo se o spadlý strom na hlavní 

komunikaci mezi Kotvrdovicemi a Jedovnicemi. Při příjezdu na místo 

jsme zjistili, že se jedná spíše o větší větev, kterou jsme pomocí motorové 

pily rozřezali a odklidili mimo vozovku.  

Dále se členové naší jednotky zúčastnili výroční valné schůze SDH 

Kotvrdovice, jelikož všichni členové JPO jsou také členy SDH. Na valné 

hromadě se rekapituloval rok 2021 a plánoval rok letošní.  

Naše jednotka se pravidelně účastní na pořádání kulturních akcí 

pořádaných v naší obci. Věříme, že letošní rok nám nabídne více těchto 

akcí, nežli tomu bylo v loňském a předešlém roce.  

Jindřich Kocour ml. 

Obecní knihovna Kotvrdovice 

Knihovna Kotvrdovice sídlí v podkroví základní školy a má otevřeno 

každý pátek od 17 do 19 hodin. Najdete u nás přes 7000 výtisků knih 

různých žánrů. Na stránkách knihovny si můžete prohlédnout i jejich on-

line katalog: https://knihovnakotvrdovice.webk.cz. 

Znáte tyto knihy pro dospělé? Holky s voctem (Klára Mandausová), 

Romeo a Julie z Osvětimi (Francesca Paci), Artemis (Andy Weir, autor 

Marťana), Přežít smrt není legrace a Smrt a jiné vrcholy mého života 

(Sebastian Niedlich). Máme také knihy pro děti všech věkových kategorií 

jako třeba Zvědavá lištička (Michal Belšán), nebo Hlubinu (Ally Condie).  

Těšíme se na viděnou! 

Vaši knihovníci 

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

Činnost KČT nezastavila ani různá vládní opatření. Všechny akce 

probíhaly v souladu s nimi. Většina akcí byly vycházky do okolí, ale našly 

se i akce zajímavé a netradiční. 

20. listopadu se konala Cesta za posledním puchýřem. Neměli jsme to 

tentokráte daleko, protože pořadatelem bylo Brno. Podpořili jsme hlavní 

akci v sobotu, protože zbylé nebyly pro nás atraktivní. 

27. listopadu pořádali turisté z Velkých Opatovic tradiční Zamykání 

turistických cest. Je to akce, kterou pravidelně podporujeme a máme tam 

už spoustu známých. Počasí už bylo trochu chladnější, tak jsme si užili i 

sněhu (letos v zimě ho moc nebylo). 

26. prosince jsme jako každoročně neopomněli navštívit u Ruprechtova 

známou lokalitu Tři smrky. Akce proběhla zdárně za hojného opékání 

uzenin a všeho s tím spojeného. I trochu sněhu bylo. 

31. prosince proběhla tradiční návštěva rozhledny ve Veselici. To už 

počasí moc zimu nepřipomínalo a krajinu lemovala krásná zeleň. 

23. ledna se vydalo 9 turistů IDS do Březiny a odtud přes Lhotky a 

Bukovinku pěšky domů. 

5. února jsme opět podpořili v 11 lidech turisty z Velkých Opatovic a 

zúčastnili jsme se pochodu Opatovské šmajd.  

To je malý výčet akcí, které jsme podnikli od vydání posledního 

zpravodaje. Více naleznete na našich stránkách Klubu českých turistů 

http://www.kct.kotvrdovice.cz/. 

Mrzí mě i všechny členy oddílu, že se k nám nikdo další nepřidává. 

Omladina asi sedí u PC. Je to nejspíš méně namáhavé a dá se tam najít vše. 

Ale není nad to, když člověk vidí krásy přírody na vlastní oči. Fotky vše 

neukážou. Rozmnožte naše řady a poznávejte s námi okolí. Turistika je 

jeden z mála sportů, který není moc finančně náročný, stačí dobré pevné 

http://www.kct.kotvrdovice.cz/
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boty. Je to pohyb na zdravém čerstvém vzduchu. A hlavně je skoro pro 

každého, komu slouží nohy. Tak turistice ZDAR. Jak my říkáme: „Zdrávi 

došli.“   

     Za KČT Kotvrdovice Jaroslav Mokrý 
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SDH Kotvrdovice 

Letošní rok jsme zahájili valnou hromadou, na které byl zhodnocen loňský 

rok. Za věrnou a oddanou 10letou práci ve sboru dostaly naše členky Anna 

Prachařová, Sabina Kuncová, Nikola Ševčíková, Marie Zouharová a Eva 

Nesrstová ocenění a medaile. Doufám, že členky zůstanou v našich řadách 

i v dalších letech, aby stále zdobily náš sbor, pomáhaly při různých akcích 

a hlavně, aby si udržely hodně síly a zapálení do další sportovní činnosti.  

V tomto roce chystáme opět mnoho akcí pro veřejnost, které se snad 

budou moci uskutečnit. Minulý rok nám moc nepřál, tak věřím, že se to 

letos změní. Rok 2022 je pro nás organizačně náročnější, ale s pomocí 

našich šikovných dorostenců, kteří nám při akcích pomáhají, to hravě 

zvládneme. Dne 14. května budeme pořádat okrskovou soutěž mladých 

hasičů, mužů a žen. Jako již tradičně budeme pomáhat při organizaci 

kotvrdovických hodů, které se uskuteční od 24. do 26. června. Dále bych 

vyzdvihla oslavy 120. výročí založení našeho sboru. Můžete očekávat 

netradiční „bál trochu jinak“, který se bude konat v červenci. Všechny 

naše ostatní plánované akce můžete najít na našich webových stránkách 

sdh.kotvrdovice.cz a bližší informace budou vždy aktualizovány na FB 

stránkách – SDH Kotvrdovice.  

Přeji nám všem hlavně hodně zdravíčka, abychom se mohli společně zase 

všichni sejít a užít si všechny akce.  

Za SDH Kotvrdovice Veronika Hlaváčková 

SZUŠ Blansko – pobočka Kotvrdovice 

Závěr prvního pololetí se na naší škole nesl v duchu řady vystoupení. 

Ačkoliv platná nařízení byla docela přísná, podařilo se nám 

v Kotvrdovicích úspěšně uspořádat tradiční Vánoční těšení na Orlovně, na 

kterém vystoupilo téměř 40 místních dětí z tanečního a hudebního 

oddělení. Koncert jsme tentokrát pořádali jako škola sami, poněvadž na 

koncertech školy platily mírnější pořadatelské podmínky. 
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Na závěr pololetí jsme uspořádali pololetní přehrávky, na kterých zahrálo 

30 mladých muzikantů z místní pobočky.  

Děkujeme za podporu, které se nám v Kotvrdovicích dostává od obce a 

místní základní školy. Budeme se těšit na vaši návštěvu na dalších 

koncertech. V nejbližší době mají v plánu místní kapely působící pod naší 

školou vystoupit na Masopustní zábavě. Na druhou květnovou neděli pak 

plánujeme tradiční koncert ke Dni matek. 

Pedagogové SZUŠ Blansko 

 

Divadlo Srdcem 

Vážení spoluobčané, příznivci kotvrdovických ochotníků, dovolte nám 

pozvat vás na akce, které pro vás plánujeme v prvním pololetí letošního 

roku.  

Po nucené odmlce se nám snad konečně podaří vrátit se na naše milované 

jeviště v Kotvrdovicích a uvést nově nastudovaný kus v našem repertoáru, 

na kterém od podzimu pilně pracujeme. Jedná se o divadelní adaptaci 

české filmové klasiky – Rozpuštěný a vypuštěný. V hlavních i menších 

rolích se vám představí celá řada místních ochotníků.  
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Letos se náš ansámbl opět rozrostl o spoustu nových tváří a věřím, že 

skutečně je na co se těšit. Díky laskavé finanční podpoře obce, za kterou 

moc děkujeme, jsme opět rozšířili jevištní techniku a dokonce i jeviště 

samotné. Premiéru plánujeme na 8. dubna. O termínech představení a 

zahájení předprodeje vás budeme informovat na plakátech a 

prostřednictvím obecních informačních kanálů.  

Plánovaný lednový ples našeho divadla jsme bohužel museli zrušit. Rádi 

bychom vás tedy pozvali na jarní divadelní bál, který plánujeme na 

23. dubna. Budeme se těšit na vaši návštěvu. 

Za Divadlo Srdcem Martin Kovář 

 

Základní škola 

První pololetí je za námi. Jsme rádi, že děti mohly chodit do školy a 

nedošlo na distanční výuku. Navíc běžná výuka byla zpestřena o 

nejrůznější aktivity. 

V listopadu a prosinci jsme uskutečnili dva přírodovědné pořady, o vlkovi 

a lišce. Děti získaly nové informace ze života těchto lesních šelem. 

Největším zážitkem byl jejich přímý kontakt se zvířaty. V prosinci se 

nejstarší žáci postarali o mikulášskou nadílku ve škole i ve školce. 

Průběžně probíhají lekce 1. pomoci, kde se děti učí, jak se zachovat a jak 

mohou pomoci zraněné osobě. Každou druhou středu v měsíci mají žáci 3., 

4. a 5. ročníku konverzační hodiny angličtiny s rodilým mluvčím. 

V únoru začal plavecký výcvik. Z důvodu uzavření blanenského bazénu 

probíhá plavání na ZŠ Sloup. Bazén je menší než v Blansku, proto je škola 

rozdělena na dvě skupiny. Nyní jezdí plavat 4. a 5. ročník každé úterý na 

dvě vyučovací hodiny. Po pěti týdnech je vystřídají žáci 1., 2. a 3 ročníku. 
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Na konci 1. pololetí jsme jeli bruslit na zimní stadion v Blansku. Byla to 

odměna pro všechny za půlroční práci. Měli jsme pronajaté celé kluziště 

na 2 hodiny. Tento sportovní zážitek máme zajištěný ještě na konec února. 

Co se týká technického vybavení školy, byla pořízena poslední interaktivní 

tabule. Nyní jsou už ve všech třídách a jsou bohatě využívány při výuce. 

Škola je zapojena do Národního plánu obnovy, který je financován z 

prostředků EU a reaguje na potřebu podpory žáků, které v prospěchu 

negativně ovlivnila distanční výuka. 

V týdnu od 7. do 11. března si děti užijí jarní prázdniny. V první půlce 

dubna proběhne zápis do 1. ročníku. 

Těšíme se, že už děti nebudou muset podstupovat testování a budeme čím 

dál více zařazovat aktivity, které byly v posledních dvou letech zakázané 

nebo omezené. 

Hana Vaňourková 
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Skautský oddíl 

Vánoční akce 

Během Vánoc jsme každoročně v oddíle prožívali společně více akcí. Už 

druhým rokem jsme však živý betlém a koledování v Černé Hoře kvůli 

koronaviru zrušili.  

Vánoční oddílovka proběhla venku. Měli jsme radost, že se zase všichni 

společně vidíme. Sešli jsme se U andílka, kde jsme na lukách hráli honičky 

a čepicové války. Pak jsme se přesunuli do mladého lesíku ke 

Kotvrdovicím, kde dokonce ležel sníh. Rozsypali jsme v něm žrádlo pro 

zvířátka a u toho nejkrásnějšího smrku jsme si zazpívali koledy a předali 

dárečky.  

Následně kotvrdovické holky spontánně zahrály scénku částečně ve 

francouzštině. Nakonec jsme se za šera rozloučili koulovačkou.  
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Na Štěpána jsme po dvouleté odmlce opět tradičně koledovali. Chodili 

jsme však jen po rodinách nás vedoucích. Nakonec jsme jeli zazpívat 

jedovnickým skautům do lihovaru na jejich Štěpánský hazard – tradiční 

maratón stolních her. 

Lednová bruslení 

V lednu jsme využili dní zamrzlých rybníků. S vedoucími jsme hrávali 

hokej s jedovnickými skauty na Olšovci. S našimi vlčaty a světluškami 

jsme se místo pondělní schůzky sešli s bruslemi na rybníku na Žlebě. Hoši 

hráli s vervou hokej, někteří vůbec poprvé. Holky krasobruslily, nakonec 

jsme všichni společně hráli hoňku. Škoda, že jsou zimy stále teplejší. O to 

víc se snažíme využít každou příležitost k zimním sportům. 

Pololetní prázdniny v Orlických horách 

V létě jsme byli na táboře u Divoké Orlice blízko poutního místa Neratov, 

kde jsme panu faráři Josefovi pomáhali se dřevem. Proto jsme se teď 

skautští vedoucí opět ozvali neratovskému panu farářovi, jestli bychom 

nemohli přijet během pololetek na brigádu a lyžovačku. Strávili jsme 

pololetky v zasněžených Orlických horách. Bohužel neratovskému 

sdružení shořela před dvěma týdny stodola s veškerým pracovním 

vybavením, takže práci ani nebylo čím urobit. Hlavně jsme dopoledne 

odhazovali stále padající sníh a řezali dřevo. Odpoledne jsme běžkovali a 

bobovali. Po večerech jsme hráli deskové hry.  

V neděli ráno jsme pomohli zpívat místním mladým sourozencům, kteří na 

kytaru a klávesy doprovází mši. Odpoledne za námi pan farář přišel a 

povykládal nám, jak od revoluce opravuje neratovský poutní kostel, který 

sovětský voják na konci války zapálil. Zbyly z něj jen obvodové zdi a ty 

40 let chátraly.  

Po revoluci se pan farář s přáteli rozhodli, že chtějí obnovit poutní místo 

Neratov s mentálně a tělesně handicapovanými. Jejich práce je požehnaná. 

Po třiceti letech jejich sdružení provozuje zahradnictví, chráněné dílny, 
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školy pro handicapované, pro poutníky pivovar a hospodu. To vše se 

zapojením lidí s různými handicapy. Opravený kostel dnes každého 

zaujme především původními neomítnutými zdmi (jako památkou na 

lidskou hloupost a lhostejnost, jak nám řekl otec Josef) a novou skleněnou 

střechou (jako symbolem, že s dobrou vůlí se vše dá napravit a mohou se 

začít dít zázraky).  

Doporučujeme všem si zajet na pouť či výlet do Neratova, místa dávných i 

současných zázraků. Procházka či projížďka na běžkách vesnicí zase 

potěší milovníky tradiční orlické architektury.  

Ani se nám v neděli nechtělo odjíždět z pokojem vyzařujícího Neratova. 

Sněhová kalamita zapadaných Orlických hor v údolí přešla v déšť s 

teplotami vysoko nad nulou. Sněhová pokojná vzpomínka zůstala. 

Jaroslav Chrástecký 
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Chasa 

Chtěla bych poprosit všechny zájemce všech věkových kategorií, kteří 

mají zájem vystupovat v krojích na našich hodech, ať se mi nahlásí do 

Velikonoc (mariechrastecka@seznam.cz, tel. 607 007 074). 

Hody letos vychází na 24. – 26. června a těším se, že je snad zase po 

dlouhé době společně oslavíme. 

Marie Chrástecká 

  

mailto:mariechrastecka@seznam.cz
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Příspěvky občanů, zajímavosti 

Vzpomínka na Zdeňka Zouhara 

Před několika dny 8. února uplynulo 95 let od narození Prof. PhDr. MgA. 

Mgr. Zdeňka Zouhara. Před deseti lety 2011 jsme se s ním v brněnském 

krematoriu rozloučili. Odešel člověk, na kterého nezůstávají pouze 

vzpomínky, ale množství na hudebním poli vykonané práce. Působil jako 

pedagog, muzikolog, hudební skladatel a také dramaturg vysílání 

Československého rozhlasu. 

 

 

 

Když jsme se v roce 1969 o prázdninách s manželkou chystali ke 

stěhování do Kotvrdovic, pan Ševčík z Lipovce, zakladatel a vedoucí 

tehdy známé Vaškovy kapely nám řekl: „V Kotvrdovicích kousek nad 

školou bydlí významná hudební osobnost. Působí v Brně na hudební 

akademii“. To bylo první upozornění na člověka, o kterém jsem do té doby 

nic nevěděl a se kterým jsem se poznal na podzim toho roku 1969, když v 

jedno sobotní dopoledne po zazvonění zvonku a po otevření hlavních 
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vstupních dveří do školy příchozí se představil: „Jsem Zdeněk Zouhar, 

pocházím z tamhle toho domu.“  

Tak proběhlo naše seznámení a v dalších letech občasná setkání. Z jeho 

vyprávění a z literatury jsem poznal, že pan profesor se narodil a vyrůstal v 

rodině v minulosti tak zvaného lidového písmáka, kterým jeho otec Jan 

Zouhar lidmi v Kotvrdovicích uznávaným a nazývaným byl. Otec Jan 

Zouhar s manželkou paní Anežkou žili a při běžném životě naplněném 

všední prací vychovávali své děti v harmonické domácnosti s příkladným 

vztahem k národní kulturní minulosti a k vědomí nutnosti získat dobré a co 

nejvyšší vzdělání. Zdeněk po kotvrdovické trojtřídce, po jedovnické a za 

války v době vystěhování obce blanenské měšťance v Brně za další čtyři 

roky odmaturoval. I když na průmyslové škole, jeho další studijní cesty 

vedly pouze hudebními školami, a to do nejvyšší úrovně. Ke svým 

životním úspěchům se dopracoval velkým úsilím, pracovitostí, důsledností 

a cílevědomostí. K ničemu nepřišel, jak se říká, po haluzi. 

Malý Zdeněk z „touhy po hudbě“ již v dětství doma v Kotvrdovicích začal 

jako samouk s housličkami. S nimi přešel do Jedovnic k varhaníkovi a 

muzikantovi Martinu Nečasovi, u nějž začínal také o něco starší pan Josef 

Kunc, s přízviskem Kmoch. Zdeněk se pod vedením kapelníka Nečase 

seznámil také s violou a klavírem, který poprvé viděl ve škole v 

Kotvrdovicích, v jedovnickém kostele i s varhanami. Při studiu na 

průmyslovce v Brně navštěvoval navíc lekce hudební teorie. Po maturitě 

vystudoval tři vysoké školy.  Pedagogickou fakultu jako Mgr., filosofickou 

s PhDr., na JAMU pak MgA. a následným působením na této škole dosáhl 

titulu profesora. Po dosažení důchodového věku obdržel pozvání z 

Akadémie múzických umení v Banské Bystrici. S prosbou, aby u nich 

založil katedru dirigování a kompozice, což v letech 1997 až 2005 i s 

úvodním vedením jejich nové katedry úspěšně splnil. 

Skladatelovy studijní a pak celoživotní roky byly a jsou naplněny 

množstvím autorských děl, mezi kterými je také kotvrdovická prý lidová 

píseň Spadla z habra a pro obec složená Kotvrdovická znělka. Netvořil 
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však pouze u psacího stolu nebo u klavíru. Organizačně ještě jako mladý 

navázal kontakt s v zahraničí pobývajícím hudebním skladatelem 

Bohuslavem Martinů. Mladý Zdeněk Zouhar byl motivujícím činitelem 

pro vznik kantáty Otvírání studánek, který pak v Brně jako první nacvičil a 

uvedl. V průběhu let v Kotvrdovicích uskutečnil několik besed s občany. 

V sedmasedmdesátém roce vedení obce Kotvrdovice v Sokolovně uctilo 

padesáté skladatelovy narozeniny slavnostním shromážděním, při kterém v 

zaplněném sále na čestném místě v první řadě byla přítomna celá jeho 

rodina. Zdeněk Zouhar tuto pozornost obci později vrátil velkou hudební 

akcí, Pěveckými slavnostmi velkých pěveckých sborů z širokého okolí. 

Slavnostní průvod mnoha set účastníků byl úvodem ke koncertnímu 

vystoupení všech zúčastněných pěveckých sborů na podiu zbudovaném na 

hřišti při boku budovy.  

Při přípravě těchto slavností jsem prožil jedno překvapení. Když jsme v 

zasedací místnosti úřadu čekali na příchod pana profesora, po otevření 

dveří jsem nevěřil svým očím. Objevil se v nich můj učitel hudby a hry na 

housle z učitelského studia, tentokrát vedoucí krajské sekce pěveckých 

sborů. 

K sedmdesátinám pana profesora se v aule Janáčkovy akademie v Brně 

konal slavnostní koncert, na kterém mne čekalo další překvapení. Seděl 

jsem vzadu, když mezi vstupujícími hosty jsem uviděl svého učitele z 

„měšťanky“ z roku 1950, kráčejícího s manželkou na čestná místa v první 

řadě. Kolegu a spolužáka Zdeňka Zouhara, který po ukončení prvního 

vysokoškolského studia nastoupil učitelskou dráhu, Zdeněk Zouhar ve 

studiu postoupil dále. 

Proto panu profesorovi, našemu rodákovi, věnujme zasloužené vzpomínky 

s přáním Čest jeho památce. 

Ivo Máčel 
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