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Slovo starosty 

Dobrý den vážení spoluobčané, 

tak se zdá, že už tu máme zase tu normální dobu, kterou jsme znali před 

covidem. Fotbalová utkání, divadelní představení, Vatra, Den matek, 

hasičská soutěž – konečně to v obci zase začíná žít. Snad tomu tak bude i 

nadále. Jsem velice rád, že se konečně můžeme zase setkávat a povídat si o 

dění v naší obci. Děkuji všem pořadatelům za přípravu sportovních i 

kulturních akcí. 

V posledním zpravodaji jsem Vás informoval o rozpracovaných 

investičních akcích, které obec v letošním roku plánuje realizovat. 

Vzhledem k tomu, že několik měsíců náš stát fungoval v rozpočtovém 

provizoriu, se vyhlášení dotačních titulů posunulo z obvyklého března na 

červen až srpen letošního roku. Nedá se nic dělat, důležité bude uspět při 

žádání o dotace. O stavu Vás budeme samozřejmě informovat.  

Množí se dotazy, kdy bude otvírat nová prodejna COOP a nový obchod 

v Surfu. Co se týká nového COOPu, tak práce na obchodě pomalu končí a 

během června se plánuje obchod přestěhovat. Kdy se otevře? No to vám 

povím, to je opravdu velký oříšek. Nyní čekáme na souhlasné stanovisko 

umístění dopravního značení. Tady jsme všichni zapomněli, že je ještě 

nutné požádat o souhlasné stanovisko s velkým předstihem. Bohužel je to 

velká byrokracie a chvíli to potrvá. Co se týká obchodu v Surfu, tak o něm 

zatím nemáme žádné informace. 

Ve dnech 12. až 15. května do Jedovnic zavítala návštěva z partnerské 

obce Aschheim. V pátek 13. května se měla o naše přátele postarat naše 

obec. Nic jsme neponechali náhodě a se členy komise (Ing. Josef Pernica, 

MUDr. Vlasta Staňková, Martin Kovář) jsme pro naše přátele připravili 

celodenní program. Ráno proběhla prohlídka Brna s návštěvou restaurace 

Šalina pub a večer byl zakončen na Orlovně s cimbálovou muzikou 

Drahan. Děkuji členům komise za přípravu této akce.  
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Sobota 14. května byla také velice náročná, a to ve znamení hasičů. Na 

tréninkovém hřišti probíhala okrsková soutěž v požárním útoku. Neděle 

byla slavnostní, když v místní orlovně proběhlo vítání dvanácti narozených 

dětí v naší obci.  

V červnu se jistě všichni těšíme na krojované hody. Kolotoče budou 

umístěny na „pekárně” a ostatní program bude probíhat na prostranství 

před orlovnou, tak jak tomu bylo v roce 2019. Rád bych poprosil všechny 

občany, kteří bydlí v bytovkách a v nových ulicích: používejte prosím 

v průběhu hodových oslav cestu zadem kolem kanálu. Prosím, informujte 

o tom i své rodinné příslušníky, kteří za vámi přijedou na hody. Moc 

děkuji za pochopení.  

Průjezd od kaple k bytovkám bude oboustranně uzavřen páskou v pátek 

večer od 20 hodin do 2 hodin v noci, v sobotu od 17 hodin do půlnoci a 

v neděli opět od 14 hodin do půlnoci. 

Vážení kamarádi a přátelé, v krátkosti jsem Vás informoval o dění na obci. 

Budu se na Vás těšit na akcích, kde se jistě spolu potkáme. Přeji Vám 

krásné slunečné dny a příjemně strávenou dovolenou. 

Váš starosta  
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce 

Schůze zastupitelstva konaná dne 24. 1. 2022 

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. 

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 

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

územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se 
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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. 

2. Usnesení: 22.1.6 

3. 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. 

4. Usnesení: 22.1.7 

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

výši 208.000 Kč a výdaji ve výši 208.000 Kč. 

6. Usnesení: 22.1.8 

7. 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. 

8. Usnesení: 22.1.9 

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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Schůze zastupitelstva konaná dne 28. 3. 2022 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Podnět ke změně územního plánu 

Rozpočtové opatření č. 2/2022 

Inventarizační zprávu 

 

ZO ukládá: 

Požádat o změnu textu ÚP (parcelní číslo, k.ú. a odporující si věty) a 

požádat o právní názor na dokument Podnět ke změně územního plánu 

obce Kotvrdovice. 

     Termín: 29. 4. 2022 

     Zodpovídá: Kocour  

Usnesení: 

Usnesení: 22.2.1 

ZO schválilo 8 hlasy ověřovatele zápisu Moniku Sehnalovou a Ing. 

Jaroslava Keprta a zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 22.2.2 

ZO schválilo 9 hlasy program jednání dle pozvánky zveřejněné dne 21. 3. 

2022. 

Usnesení: 22.2.3 

ZO schválilo 9 hlasy finanční dar pro TJ Rakovec ve výši 185.000 Kč a 

pověřilo starostu obce k podpisu darovací smlouvy. 

Usnesení: 22.2.4 
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ZO schválilo 9 hlasy finanční dar pro SDH Kotvrdovice ve výši 60.000 Kč 

a pověřilo starostu obce k podpisu darovací smlouvy. 

Usnesení: 22.2.5 

ZO schválilo 8 hlasy finanční dar pro Orel Kotvrdovice ve výši 210.000 

Kč a pověřilo starostu obce k podpisu darovací smlouvy. 

Usnesení: 22.2.6 

ZO schválilo 10 hlasy pronájem části pozemku p.č. 1279 o výměře cca 

1500 m² za cenu 1 Kč/m²/rok s výpovědní lhůtou 2 měsíce panu L. K. a 

pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy.  

Usnesení: 22.2.7 

ZO schválilo 10 hlasy pronájem části pozemku p.č. 123/1 o výměře cca 

1,6 m² za cenu 1.000 Kč/rok s výpovědní lhůtou 2 měsíce firmě 

Zásilkovna a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy.  

Usnesení: 22.2.8 

ZO schválilo 10 hlasy počet členů nového zastupitelstva ponechat na 

stávajícím počtu 13 členů zastupitelstva obce. 

Usnesení: 22.2.9 

ZO schválilo 10 hlasy rozpočtové opatření č. 3/2022 s příjmy ve výši 

8.000 Kč a výdaji ve výši 8.000 Kč. 

Usnesení: 22.2.10 

ZO schválilo 10 hlasy podání žádosti o bezplatný převod pozemků p.č. 

234/45 a p.č. 234/62-69 z vlastnictví SPÚ do vlastnictví obce a pověřilo 

starostu obce k podpisu smlouvy o převodu s SPÚ. 

Usnesení: 22.2.11 

ZO schválilo 9 hlasy koupi pozemku p.č. 238/42 o výměře 1.892 m² za 

1.000 Kč od TJ Rakovec a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy. 
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Usnesení: 22.2.12 

ZO 9 hlasy zamítlo žádost manželů K. o prodej pozemku p.č. 826/7 obci a 

koupi části pozemku p.č. 827 od obce Kotvrdovice. 

Usnesení: 22.2.13 

ZO schválilo 9 hlasy zveřejnění záměru prodat pozemek obce p.č. 781/3.  

Usnesení jako celek bylo schváleno 10 hlasy. 

Schůze zastupitelstva konaná dne 25. 4. 2022 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

ZO ukládá: 

Svolat pracovní jednání k Podnětu ke změně územního plánu obce 

Kotvrdovice.  

  Zodpovídá: Kocour 

  Termín: 2. 5. 2022 v 18 hodin 

Usnesení: 

Usnesení: 22.3.1 

ZO schválilo 11 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Aloise Kunce a pana 

Tomáše Musila a zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 22.3.2 

ZO schválilo 11 hlasy program jednání dle pozvánky zveřejněné dne 19. 4. 

2022. 

Usnesení: 22.3.3 

ZO schválilo 9 hlasy cenu pozemků k narovnávání majetkových vztahů 

historicky užívaných pozemků obce jinými uživateli ve výši 60 Kč/m². 
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Usnesení: 22.3.4 

ZO schválilo 7 hlasy prodej pozemku p.č. 781/3 o výměře 61 m² panu Z. 

P. za cenu 60 Kč/m² a pověřilo starostu obce k podpisu kupní smlouvy. 

Usnesení: 22.3.5 

ZO schválilo 11 hlasy Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 50-5881 uzavřené 

dne 20. 4. 2021 s firmou Dopravní stavby Brno, s.r.o. a pověřilo starostu 

obce k jeho podpisu. 

Usnesení: 22.3.6 

ZO schválilo 9 hlasy záměr napojení p.č. 829 do jednotné kanalizace obce 

a pověřilo místostarostu k vydání kladného stanoviska obce. Zastupitelstvo 

si zároveň vyhradilo právo vyjádřit se v rámci řádného stavebního řízení.  

Usnesení: 22.3.7 

ZO schválilo 10 hlasy rozpočtové opatření č. 4/2022 s příjmy ve výši 

107.600 Kč a výdaji ve výši 107.600 Kč. 

Usnesení: 22.3.8 

ZO schválilo 9 hlasy Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. PR-001030070359/001-MOPR na pozemcích p.č. 1324; 

707/22; 710/2 a 762/4 a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu.  

Usnesení: 22.3.9 

ZO neschválilo příspěvek Lince bezpečí z.s. 

Usnesení: 22.3.10 

ZO schválilo 8 hlasy zveřejnění záměru prodat část pozemku obce p.č. 

781/1 o výměře 24 m² za cenu 60 Kč/m².  

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

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. 

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 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. 

 



_________________________________________________________ 

12 

 

 

Příspěvky spolků a organizací 

Klub českých turistů 

Turistická sezóna je v plném proudu a počasí nám přeje až moc. 

Zahrádkáři by si přáli déšť. 

Největší letošní akcí byl zatím Přejezd krajem pod Kojálem, který se konal 

19. února. Účast byla rekordní – asi 500 účastníků. Bohužel, jak už to 

bývá, tak sněhová nadílka nikde. Přesto se to účastníkům líbilo. Byly 

připraveny 3 trasy pro pěší. Počasí bylo nádherné. 

 

27. února jsme navštívili výstavu kamélií v zámku Rájec-Jestřebí. Tam 

jsme se dostavili autem a zpět po vlastní ose přes Petrovice domů. 

5. března jsme podpořili turisty z Velkých Opatovic, kteří pořádali pochod 

Adamovské vyhlídky. 

6. března proběhla menší procházka na Kojál a přes Senetářov zpět domů. 

13. března nám moc počasí nepřálo, tak jsme šli lesem od brány ke Kůlně, 

obešli jsme rybník a vydali se zpět domů. 

20. března jsme se vydali přes Harbechy do Rudic na bledule a přes 

jedovnickou pilu domů. Počasí nám vyšlo krásně. 
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27. března jsme to vzali přes Lipák k bunkru nad Podomí a kolem 

Podomského rybníka přes Senetářov domů. 

3. dubna jsme se zúčastnili zahájení turistické sezony v Hodoníně. Zde 

jsme prošli okolí podle připravených tras pořadateli. 

10. dubna opět na Kojál a Senetářov. 

17. dubna jsme vyjeli autobusem do Rozstání. Odtud pěšky přes Baldovec, 

lesní bar, Holštejn a Ostrov domů. 

24. dubna nám moc počasí nepřálo. Přes Krasovou jsme se vydali k 

Balcarce, odtud jsme se vydali k Macoše. Tam se turistický život teprve 

probouzel. Nezbývalo než se otočit směr Ostrov a domů. 

1. května bylo už teplo, tak jsme to zkusili na kolech do Bukovinky. Druhý 

den měla většina problém sedět. Holt poprvé letos na kolech. Příště to 

bude už bez problémů. 

Nesmíme zapomenout na naše seniory. Ti jsou také velice aktivní ve 

velkém počtu účastníků. 

23. května navštívili výstavu kamélií v Rájci. 

25. dubna se vydali autobusem do Rozstání. Odtud přes Baldovec a 

Holštejn domů. 

2. května se vydali k chaloupce, zde se občerstvili z vlastních zásob – 

opekli uzeniny. Potom svážnicí na Jedovnice a domů. 

9. května se vydali přes Vilémovice na Macochu a přes Ostrov domů. 

Jak vidíte, turisté v Kotvrdovicích stále něco podnikají. Bohužel, noví 

členové z mladší generace nepřibývají. Je to škoda, protože každý by měl 

poznat okolí svého bydliště a zajímavosti, které se tam nachází. Tak tedy 

turistice zdar, a jak my říkáme: „Zdrávi došli!“ 

Za KČT Kotvrdovice Jaroslav Mokrý 
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Ping-pong 

Již řadu let se v Orlovně schází parta nadšených hráčů ping-pongu. 

V letošním roce se již stihli zúčastnit dvou turnajů: 12. března ve 

Studnicích v sestavě Ratušňak (2. místo), Žáček (3. místo) a Kosík (6. 

místo) a 26. března ve Vysočanech v sestavě Žáček (2. místo), Ratušňak 

(3. místo), Kosík (9. místo) a Kleibl (10. místo). Gratulujeme k úspěchům 

a zveme všechny zájemce o stolní tenis každé úterý v 16:30 do Orlovny. 
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SDH Kotvrdovice 

Zdravíme všechny naše příznivce, fanoušky, ale i kamarády a rodiny. 

Chtěli bychom poděkovat všem, co podporují hasiče a požární sport. Bez 

Vás bychom nezvládli uspořádat po tak dlouhé pauze tak parádní akce! 

Nejenom že děláme různé akce v naší obci, ale také někteří členové našeho 

sboru šli ve svém volném čase pomáhat na brněnské výstaviště 

ukrajinským uprchlíkům. Vydávali jim hygienické balíčky, třídili nově 

dovezené věci od různých lidí či firem. Starali se, aby měli stále pitný 

režim. Nebylo to ale vůbec jednoduché, lidi měli pouze studené bagety a 

zalévací polévky. Teplé jídlo hygiena nepovolila.  

Hned po uvolnění některých opatřeních jsme mohli v klidu uspořádat 

masopustní zábavu. Průvodem moc masek nešlo, ale za to večer se přišlo 

pobavit snad nejvíce lidí za celou dobu, co se akce koná. Moc si toho 

vážíme, uvědomujeme si, že jsme měli nějaké nedostatky, ale v průběhu 

večera se vše zvládlo. Díky vám se uskutečnil i sběr železného šrotu. 

Po dvouleté pauze se opět uskutečnila tradiční akce pálení vatry. Letos 

nám do ní nikdo pneumatiku nepodstrčil, tudíž hořela tak, jak má. Když 

jsme se dívali na předpověď, nevěřili jsme, že přijde tolik lidí (a že tam 

byli lidé nejen z Kotvrdovic). Jsme velmi vděční, že nás podporujete, a i 

přes nepěkné počasí jste si akci užili.  

Musíme pochválit i naše kluky, jsou velice šikovní. Jeden den přišel 

rozkaz, ať se konečně udělá něco s boudou na hřišti. Možná jste si 

povšimli, že tam stála jedna rozbitá chýše. Pár kluků se do ní tak opřelo, až 

je to neskutečné. Vše z ní odebrali, nechali jen konstrukci a udělali jí nový 

kabátek. Na dalším setkání vykopali díry na elektřinu a vše dali do 

pořádku, aby to do závodů bylo hotové. Strávili nad prací mnoho dní. Ale 

jak se říká: „bez práce nejsou koláče“. Tihle kluci boudu opravili k 

dokonalosti. Bude zdobit naše zázemí, ale také bude konečně využita jako 

prodejní stánek na závodech. 
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Protože letos slaví náš sbor 120. výročí založení, pořádali jsme u nás 

14. května okrskové kolo soutěže v požárním sportu. Tým žen zvládl před 

závody dvakrát trénovat, s časem 21:56 obsadil druhé místo. Tým mužů 

trénoval až přímo na závodech, a to v sestavě, která vznikla teprve hodinu 

před začátkem závodu. S časem 19:82 se umístili na třetím místě. 

Dorostenci se přípravě věnují poctivě, ale na domácí půdě sehrál velkou 

roli stres a nešťastná shoda náhod, takže oba jejich pokusy byly neplatné.  

V průběhu závodů nám dorostenci byli nesmírnou oporou a ujali se 

občerstvení, no rostou z nich přece jen naši nástupci! Starší žáci se 

dokázali vypořádat se silnými soupeři, a dokonce se jim podařilo jeden 

terč sestřelit v čase 16:05, na druhém terči se chvíli malovalo, takže 

výsledný čas 18:01 jim zajistil výsledné bronzové místo. Mladší žáci se s 

časem 21:85 umístili na krásném druhém místě. 

A co bude dál? Momentálně máme před sebou soutěže velké ceny 

Blanenska, která začne 22. května na Žernovníku. Na vás se budeme těšit 

24. června na hodové zábavě, kterou pro vás organizujeme. Snad nám 

bude přát počasí a po zbytek víkendu se na vás budeme (snad) usmívat za 

barem. 

Za SDH Kotvrdovice Veronika Hlaváčková 
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Základní škola 

Školní rok se pomalu chýlí ke konci. V učebnicích se blížíme k posledním 

stránkám s posledním učivem. Prvňáčci znají nejen všechna písmena, ale 

dokážou číst i delší pohádky a příběhy, které mají na samém konci 

Slabikáře. Tento čtenářský úspěch oslavili při Slavnosti Slabikáře. 

Páťáci absolvovali celostátní testování ČŠI, kdy na počítačích řešili úkoly 

z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu. 

Čtvrťačky si ve druhé části výuky na dopravním hřišti v Blansku 

zopakovaly teorii i praxi jízdy na kole v silničním provozu. Všechny 

zdárně splnily zkoušky a získaly průkaz cyklisty. 

Třeťáci, čtvrťáci a páťáci se vždy těší na druhou středu v měsíci, kdy 

k nám přijíždí anglický rodilý mluvčí a zpestřuje dětem výuku angličtiny. 

Užili jsme si bruslení na blanenském stadionu (děkujeme Autoškole 

Pernica za sponzorský dar v podobě dopravy na jednu bruslící akci 

zdarma), plavání ve sloupské škole, lekce 1. pomoci, krásný program v 

brněnském planetáriu, cestopisný program s promítáním Kouzelná planeta 

a pohádku souboru Vlastimil Jabloňová víla (oboje v jedovnickém kině). 

V posledním školním týdnu nás čeká velký vlastivědný výlet. 

Od dubna do naší školy chodí dva ukrajinští chlapci, bratři. Vzhledem k 

situaci na Ukrajině a přílivu uprchlíků z této země ve škole i ve školce na 

začátku července proběhne zápis pro děti z Ukrajiny. Možná budou mít 

naše děti ukrajinských spolužáků více. 

Při našem běžném zápisu do 1. ročníku v dubnu bylo zapsáno na příští 

školní rok 9 dětí. 13 páťáků přechází do 6. ročníku na školy v Jedovnicích 

a Podomí.  

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a přejeme všem krásné a klidné 

letní dny. 

Hana Vaňourková 



_________________________________________________________ 

22 

 

 

 

 



_________________________________________________________ 

23 

 

 

SZUŠ Blansko 

Místní pobočka Soukromé základní umělecké školy Blansko nabízí od září 

zájemcům o umělecké vzdělávání výuku v tanečním a hudebním oddělení. 

Ve školním roce 2022/2023 budeme na pobočce v Kotvrdovicích 

pokračovat ve výuce tance, sólového zpěvu a hry na hudební nástroje – 

kytaru, klavír, varhany, flétnu, klarinet, saxofon a housle. K výuce 

přijímáme děti již od předškolního věku.  

V Blansku je pak možnost přihlásit se i na další nástroje, například bicí, 

akordeon, cimbál nebo trumpetu. Rádi bychom rozšířili možnosti výuky v 

Kotvrdovicích o literárně-dramatický obor (divadlo), otevření třídy je 

podmíněno dostatečným počtem zájemců. Neváhejte se tedy ozvat, pokud 

byste měli zájem o divadlo nebo o výuku hry na některý z nástrojů, který 

zatím na pobočce nevyučujeme.  

Letos přijímáme přihlášky na nový školní rok do konce května, abychom 

mohli reagovat na aktuální zájem na pobočkách. V případě nenaplnění 
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maximální kapacity žáků bude možné přihlásit se i po tomto termínu. 

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně výuky, neváhejte se na mě obrátit 

pomocí e-mailu kovar@szus-blansko.cz.  

Za SZUŠ Blansko Martin Kovář 

Skautský oddíl 

Družina Orlů 

Během jarních schůzek s našimi vlčaty jsme se připravovali na Závod 

vlčat a světlušek. Tradičně jsme při jedné schůzce sbírali odpadky v lese 

k příležitosti Dne Země. Hromada prázdných lahví uprostřed krásného 

hájku nás nepříjemně překvapila.  

Než začalo jaro, pomáhali jsme pracovníkům ze Sentusu sbírat z pole 

kamení. Za to nám pak před táborem jejich traktoristi krásně osečou louku 

na našem tábořišti v Rakovci.  

Letos jsme se s holkami prohodili a druhou polovinu července budeme 

v Rakovci tábořit my kluci. Už pouze vedoucí jsme na třech brigádách 

v dubnu dali do pořádku lesík u našeho tábořiště. Kvůli kůrovci se 

poslední roky postupně zmenšuje, ale zatím tam nějaké stromy stále stojí.  

I když se poslední roky kůrovcovou těžbou naše tábořiště dost proměnilo, 

stále se na něj rádi vracíme. Nejednomu z nás se při příchodu rozbuší srdce 

a vybavují se vzpomínky na spoustu krásných táborových chvil. 

Jaroslav Chrástecký 

Oslava narozenin oddílu 

V sobotu 19. března jsme se všichni sešli na oslavě narozenin našeho 

oddílu Ampetu-wi. Oslava se letos nesla v duchu Skautské olympiády. 

Každá výprava složená z členů jednotlivých oddílových družin kluků a 

holek slavnostně přinesla svůj vlastnoručně vyrobený olympijský kruh, 

zapálili jsme olympijský oheň a Olympiáda mohla začít. Prověřovaly se 
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různé schopnosti, například zdravotní, fyzické, logické nebo spolupráce. 

Na konci každý získal menší nebo větší odměnu, nechyběl ani dort. Potom 

už jsme museli jít domů. 

Závod vlčat a světlušek 

V sobotu 7. května jsme se s vlčaty a světluškami vydali do Blanska na 

okresní závod vlčat a světlušek.  

Přivítal nás dvorský rada českých zemí Vilém Zajíc z Valdeka, pán hradu 

Blanseku. Přijeli jsme tam totiž kvůli klání o správu jeho hradu. Soutěžní 

družiny se utkaly v devíti disciplínách. Nechybělo mezi nimi poznání 

místních zvířat a rostlin, rozluštění tajných zašifrovaných zpráv, postavení 

stanu nebo znalost ošetření sebe a svého druha.  

Tento závod je jen jednou za dva roky, a tak to pro mnohé vlčata a 

světlušky byla vůbec první taková větší skautská akce. Všichni ji však 

zvládli se ctí hodnou rytířů. 

 

Dívčí výprava do Rozhraní 

V pátek 13. 5. vyrazila dívčí část našeho oddílu na víkendovou výpravu do 

Rozhraní.  

Po příjezdu jsme se rozhodly prozkoumat nejbližší okolí zakončené 

pozorováním západu slunce. Zpátky už jsme šly za tmy úzkou cestičkou 

osvětlenou pár lampami, což mnohé světlušky stálo hodně odvahy.  

V sobotu ráno jsme vydaly na dobrodružnou cestu k rozhledně Járy 

Cimrmana. Sobotní večer jsme strávili v čajovně, kde jsme si zahrály 

deskové hry a vypily všemožných čajů a horké čokolády dle libosti. Na 

neděli jsme si už jen odpočinuly a po mši ve zdejším kostele jsme odjely 

zpět domů. 

Barbora Odehnalová 
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Chasa 

Od Velikonoc se u nás na dvoře schází osmnáct mladých lidí každou 

středu a neděli navečer k nácviku na hodové vystoupení. Od konce května 

se schází i vdané ženy, naše hráběnky, aby na hodech předvedly „babské 

pásmo“. Děti na hodech vystoupí jednak v rámci SZUŠ Blansko a jednak 

opět s pásmem her a říkadel pro nejmenší.  

Na sobotní program (25. června) srdečně zveme nejen vás, všechny naše 

občany, ale i vaše příbuzné a přátelé, prostě kohokoli, kdo má rád folklor a 

rád si s námi zazpívá či zatančí u cimbálu. K poslechu a tanci nám bude od 

18 hodin hrát cimbálová muzika Jožky Imricha (stejně jako v roce 2019). 

Dále bych chtěla zmínit výzvu pro všechny vaše přátelé z okolních chas: 

všichni krojovaní hosté z jiných vesnic budou mile naším sklepmistrem 

uvítáni. A důležitý je včasný příchod, neb po úvodním uvítacím slovu pana 

starosty plac otevřeme společnou jednoduchou polonézou se všemi, kteří 

dorazí v kroji. 

Kéž se tedy všichni na hodech potkáme ve zdraví, v pokoji a míru a kéž už 

bychom mohli oslavovat i mír na Ukrajině. 

Marie Chrástecká 
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Příspěvky občanů, zajímavosti 

Dříve a nyní – Velikonoce 

Po delší odmlce jsem našla téma k napsání dalšího příspěvku. Nečekejte 

učebnicové srovnávání velikonočních zvyklostí, píšu vše na základě 

jednoho odpoledne, kdy mi moje babičky a děda vyprávěli o tom, co si z 

Velikonoc pamatují oni osobně. Mě tyto jejich vzpomínky obohacují a 

baví, proto se o ně ráda podělím. 

Nejstarší je děda, kterému je 84 let, pamatuje si, že na Velikonoce 

obcházeli s tatínkem jen ženy a dívky z rodiny, nebylo prý tehdy zvykem 

chodit za spolužačkami a kamarádkami. Jako odměnu dostávali pouze 

uvařená vejce a pro tatínky kořalku. Na vejce nosili proutěné košíčky 

vystlané senem, aby se vejce nerozbila. Občas dostali i jablko. Babička (81 

let) přidala, že na Velikonoční neděli vozili vařená vajíčka do kostela, aby 

je farář posvětil. Vejce se pak nakrájela a v rámci rodiny musel každý 

každému podat kousek do úst, aby se další rok opět všichni sešli. Tento 

zvyk se v naší rodině drží dodnes. Dalším zvykem, na kterém se shodly 

obě babičky, bylo velikonoční zabíjení kůzlete. Někteří chovali kozy 

přímo doma, jiní si je nechávali dovážet. Na převoz se maso balilo do 

křenových listů a kůzle se pak podávalo pečené. 

Druhá babička (71 let) zmínila věc, o které jsem dosud neslyšela, tzv. 

tarmak. V pondělí ráno museli povinně do kostela a cestou z něj už je 

honili kluci s pomlázkou. Dávalo se jim za to uvařené vejce obarvené v 

cibulových slupkách. Jen pro blízkou rodinu měli nachystané lepší balíčky 

obsahující kromě vajec také kousek čokolády a nějakou oplatku. Maminky 

chlapců, kteří si přinesli domů tyto lepší výslužky, prý týden po 

Velikonocích chodily za děvčaty a na oplátku jim také přinesly balíček 

zvaný tarmak. Babička si pamatuje, že běžně obsahoval pytlík bonbonů a 

krajkové sváteční kapesníčky. Dnes by z kapesníku asi jen tak někdo 

radost neměl, ale tehdy se na ně vysloveně těšili, protože každý měl jen 



_________________________________________________________ 

31 

 

jeden svůj kapesník a ten už za rok používání a praní hodně sešel. Jako 

žena úplně nechápu, proč se některé zvyky nedochovaly až do současnosti, 

například tento jejich tarmak. 

Nejvíc vzpomínal můj tatínek (57 let), a to především na tradici hrkání. 

Když zvony odlétnou do Říma, kostelní věže utichnou a nahradí je hrkání. 

Hrkalo se po tři dny a den třetí byl den výběrčí, tak jak je tomu dnes. Na 

vybírání si ale vedoucí skupin hrkačů oblékali kostýmy, například 

myslivce nebo kominíka. Nesl se velký koš vystlaný senem a do něj se 

vybírala syrová vejce, v zámožnějších rodinách se hrkačům dávaly i 

peníze. Na syrová vejce měli hrkači předem sjednaný odkup a peníze si 

mezi sebou rozdělovali. Zvykem bylo, že se hrkalo pouze do sedmé třídy, 

kluci starší než sedmáci už hrkat nechodili. Sedmáci byli tedy každý rok 

tzv. vedoucí, kteří celý proces řídili a tito si mezi sebou rozdělovali 

vyhrkané peníze. Tatínek říkal, že když byl on v sedmé třídě, vyšlo jim to, 

že byli pouze čtyři kluci spolužáci, takže výdělek dělili na čtvrtiny. O rok 

starší kluci, kterých bylo asi dvanáct, jim to nemálo záviděli. V pondělí už 

chodili po holkách podobně jako dnešní kluci s taškou a dostávali 

zpravidla čokoládu, v pozdějším věku chlebíček a kořalku. 

Tak tolik k jednomu odpolednímu vzpomínání na prožívání velikonočních 

svátků v minulosti. 

Nikola Fránková 
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