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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

právě se Vám dostává do rukou podzimní a zároveň tedy předvánoční číslo 

Zpravodaje obce Kotvrdovice. 

Dovolte mi prosím, abych se ale ještě dříve, než Vám popřeji krásné 

prožití vánočních svátků, krátce vrátil k událostem souvisejícími 

se zářijovými komunálními volbami. 

Vzhledem k výsledkům voleb došlo ke změně vedení naší obce a svými 

hlasy jste o této změně rozhodli právě Vy. Do nového zastupitelstva obce 

se nyní dostalo pouze pět členů z lidovecké kandidátky a osm členů 

z kandidátek konkurenčních. Za sebe mohu říci, že se po zveřejnění 

výsledků voleb, spíše než radost z vítězství, dostavil pocit veliké 

odpovědnosti. Jak jsme uvedli v našem programu, chtěli bychom navázat 

na dobrou práci, kterou vykonala předchozí zastupitelstva pod vedením 

pana starosty Ing. Aloise Kunce a pana Jindřicha Kocoura, na druhou 

stranu ale nezastíráme, že některé věci vidíme přece jen jinak. Jsem ve 

funkci pár týdnů a čím dál více narážím na problémy, jejichž řešení 

nebude snadné. Avšak to, že navázat na práci minulého zastupitelstva 

nebude jednoduché, jsme věděli a byl to i důvod, proč jsme se 

komunálních voleb zúčastnili. Kdyby bylo vše v naší obci ideální, nic by 

nás nenutilo chtít změnu. Nicméně platí, že je v našem společném zájmu, 

abychom všichni v nově zvoleném zastupitelstvu spolupracovali a snažili 

se o rozkvět naší obce a spokojenost našich občanů.    

Pojďme se proto komunitně či spolkově stmelit a vtáhněme co možná 

nejvíce kotvrdovických občanů do obecního dění. Budeme se snažit zvýšit 

účast veřejnosti na jednáních obecního zastupitelstva, i když je naprosto 

pochopitelné, že každý z vás má svých starostí dost a toho času prostě 

někdy nezbývá.  
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A pokud mohu trochu osobněji, děkuji zastupitelům, kteří mě zvolili do 

funkce starosty, za projevenou důvěru. Vážím si toho a opět chci 

zdůraznit, že si velice uvědomuji odpovědnost, jaká mi touto funkcí byla 

svěřena. Chtěl bych vykonávat funkci starosty nejen pro ty, kteří mi dali 

svůj hlas, ale zároveň chci naslouchat i těm, kteří volili jiné kandidáty 

nebo příliš důvěry v současné vedení obce nemají. Dejte nám tedy prosím 

čas, pokusíme se přesvědčit i ty, které výsledek voleb zklamal. Jménem 

obce děkuji také kandidátům, kteří se do zastupitelstva nedostali, ale kteří 

svým zájmem projevili ochotu pro obec pracovat.  

Máme celou řadu plánů a čekají nás důležité úkoly. Dovoluji si tímto 

apelovat nejen na členy zastupitelstva obce, ale i na všechny ostatní 

pracovníky obce a občany Kotvrdovic, abychom k sobě byli otevření, 

abychom si důvěřovali, byli konstruktivní a neházeli si klacky pod nohy. 

Abychom společně při řešení problémů hledali správnou cestu, a ne 

důvody proč to nejde. Prostě abychom v tomto volebním období společně 

obec Kotvrdovice posunuli zase o kousek dál, ke spokojenosti co možná 

nejvíce občanů.  

V současné době intenzivně pracujeme na řešení problematiky týkající se 

čištění odpadních vod, rekonstrukce a údržby kanalizačního systému. Dále 

je třeba upravit projekt připravované výstavby sběrného dvora a prostor 

pro parkování obecní techniky, ve kterém by se rovněž měly nacházet 

prostory pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů a zázemí pro pracovníky 

obce. Za důležité rovněž považujeme nejen údržbu místních komunikací, 

ale i rekonstrukci těch stávajících. Zdá se, že na dobré cestě je i převod 

budovy Orlovny zpět do majetku obce, kdy vás samozřejmě o vývoji 

situace budeme informovat. Nebudu ale dále vyjmenovávat úkoly, které 

před námi stojí, raději přejdu ke druhé části mého úvodního slova tohoto 

zpravodaje.  



_________________________________________________________ 

5 

 

Neúprosný, ale spravedlivý rytmus času nás opět po roce posunul před 

práh krásného období roku, Vánoc. 

Více než kdy jindy si v tomto období uvědomujeme, co pro nás znamená 

rodina, zdraví, upřímné lidské slovo, podání pomocné ruky, úsměv či 

upřímné poděkování za nezištnou pomoc, existence přátel a blízkých. 

V sobotu 26. listopadu jsme v prostoru „na Parketě“ s vystupujícími dětmi, 

doprovodnou kapelou, kotvrdovickou základní školou, Sborem 

dobrovolných hasičů a pracovníky obce uspořádali slavnostní rozsvícení 

první svíce na adventním věnci a vánočního stromu u horní autobusové 

zastávky. Bylo nás tam opravdu hodně a vystoupení dětí i kapely bylo 

skvělé stejně jako celková atmosféra. Rozsvícením první adventní svíce a 

vánočního stromu bylo dáno jasně najevo, že se Vánoce blíží.  

Vážení spoluobčané, dovoluji si využít této příležitosti a přeji Vám i Vašim 

rodinám jménem svým i jménem pana místostarosty Jiřího Šenka radostné 

a klidné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a těch, na kterých Vám 

nejvíce záleží. Přejeme Vám do nového roku 2023 také pevné zdraví, štěstí, 

porozumění a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Ať je pro nás 

všechny nadcházející rok rokem šťastným. 

Leoš Kratochvil, starosta obce Kotvrdovice 
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce 

Schůze zastupitelstva konaná dne 29. 8. 2022 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů a námitku a oznámení Ing. Kunce 

Rozpočtové opatření č. 7/2022 

Informace o neoprávněném odčerpání finančních prostředků z účtů PO 

ZO ukládá: 

Písemně informovat Ing. Kuncovou o postupu řešení její žádosti.  

Termín:  9. 9. 2022 

Zodpovídá:  Kocour 

Usnesení: 

Usnesení: 22.6.1 

ZO schválilo 8 hlasy ověřovatele zápisu paní Lenku Odehnalovou a Ing. 

Karla Nesrstu a zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 22.6.2 

ZO schválilo 11 hlasy program jednání dle pozvánky zveřejněné dne 22. 8. 

2022. 

Usnesení: 22.6.3 

ZO schválilo pronajmout byt č. 331 panu M. K. a pověřilo starostu obce 

k podpisu nájemní smlouvy.  

Usnesení: 22.6.4 

ZO schválilo 11 hlasy podání žádosti na pořizovatele územního plánu o 

úpravu textové části aktuálního územního plánu tak, aby odpovídala části 

grafické, a to do 31. 8. 2022. 
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Usnesení: 22.6.5 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu č. JMK078407/22/OK s JMK o poskytnutí 

dotace na obnovu dvou křížů v katastru obce Kotvrdovice ve výši 36.000 

Kč a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 22.6.6 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu č. JMK077218/22/ORR s JMK o 

poskytnutí dotace na udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy 

běžeckých lyžařských tratí ve výši 59.769 Kč a pověřilo starostu obce 

k jejímu podpisu. 

Usnesení: 22.6.7 

ZO schválilo 11 hlasy podepsání Smlouvy č. 1210400284 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky k projektu 

Výsadba dřevin v obci Kotvrdovice ve výši 202.450 Kč a pověřilo starostu 

obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 22.6.8 

ZO zamítlo smlouvu o dílo a její dodatek na stavební úpravy obchodu na 

obecní knihovnu. 

Usnesení: 22.6.9 

ZO schválilo 12 hlasy Smlouvu s EG.D o připojení k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9002012361 a pověřilo starostu obce 

k jejímu podpisu. 

Usnesení: 22.6.10 

ZO schválilo 12 hlasy Smlouvu s GasNet o připojení k distribuční 

soustavě č. 320090199692 a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 22.6.11 

ZO zamítlo 11 hlasy prodej části pozemku p.č. 781/1. 

Usnesení: 22.6.12 
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ZO schválilo 12 hlasy rozpočtové opatření č. 8/2022 s příjmy ve výši 

500.000 Kč a výdaji ve výši 500.000 Kč. 

Usnesení: 22.6.13 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o spolupráci při nákupu silové elektřiny a 

zemního plynu pro rok 2023 s obecně prospěšnou společností Tradice 

Slovácka z obce Blatnička a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. 

Schůze zastupitelstva konaná dne 17. 10. 2022 

Usnesení: 

Usnesení: 22.7.1 

ZO schválilo 12 hlasy zapisovatelku zápisu Zitu Doleželovou a 

ověřovatele zápisu Tomáše Musila a Ing. Jaroslava Nesrovnala. 

Usnesení: 22.7.2 

ZO schválilo 13 hlasy program jednání dle pozvánky zveřejněné dne 10. 

10. 2022 s doplněním bodu č. 7 o volbu zástupce obce do Svazku 

vodovodů a kanalizací měst a obcí a do Spolku pro rozvoj venkova 

Moravský kras. 

Usnesení: 22.7.3 

ZO zvolilo 12 hlasy volební komisi ve složení Aleš Zouhar, Jakub Šenk a 

Tomáš Pernica. 

Usnesení: 22.7.4 

ZO schválilo 13 hlasy počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva 

obce Kotvrdovice pro výkon funkce ve volebním období 2022 – 2026 na 

jednoho, a to pro funkci starosty obce. 

Usnesení: 22.7.5 

ZO zamítlo 7 hlasy tajnou volbu pro obsazení funkce starosty a 

místostarosty obce. 
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Usnesení: 22.7.6 

Jindřich Kocour nebyl zvolen starostou obce Kotvrdovice. 

Usnesení: 22.7.7 

ZO zvolilo 7 hlasy starostou obce Kotvrdovice Leoše Kratochvila. 

Usnesení: 22.7.8 

ZO zvolilo 7 hlasy místostarostou obce Kotvrdovice Jiřího Šenka. 

Usnesení: 22.7.9 

ZO chválilo pro volební období 2022 – 2026 jednoho neuvolněného 

místostarostu.  

Usnesení: 22.7.10 

ZO schválilo 13 hlasy počet členů výborů, a to 3 členové ve finančním 

výboru a 3 členové v kontrolním výboru. 

Usnesení: 22.7.11 

ZO zvolilo 12 hlasy předsedou finančního výboru Ing. Jaroslava 

Nesrovnala. 

Usnesení: 22.7.12 

ZO zvolilo 11 hlasy předsedou kontrolního výboru Tomáše Pernicu. 

Usnesení: 22.7.13 

ZO zvolilo 11 hlasy členy finančního výboru Renátu Korčákovou a Marii 

Alexovou. 

Usnesení: 22.7.14 

ZO zvolilo 11 hlasy členy kontrolního výboru Tomáše Musila a Aleše 

Zouhara. 

Usnesení: 22.7.15 
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ZO schválilo 9 hlasy odložení rozhodnutí o výši odměn zastupitelů na 

další jednání ZO. 

Usnesení: 22.7.16 

ZO schválilo 11 hlasy zástupce obce Kotvrdovice ve Svazku vodovodů a 

kanalizací měst a obcí a ve Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras 

starostu obce Leoše Kratochvila. 

Schůze zastupitelstva konaná dne 14. 11. 2022 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Informace o projektu Sběrný dvůr 

Informace o provozování kanalizace a ČOV 

Rozpočtová opatření č. 9/2022 a č. 10/2022 

ZO ukládá: 

Pozvat na zhodnocení stavu budovy č. 137 odborníka z oboru stavebnictví 

nebo projektanta a na základě jeho vyjádření svolat pracovní jednání 

zastupitelů. Termín, do kterého má proběhnout posouzení odborníkem byl 

stanoven na 15. 12. 2022, za provedení zodpovídá starosta obce 

Usnesení: 

Usnesení: 22.8.1 

ZO schválilo 11 hlasy zapisovatelku zápisu Zitu Doleželovou a 

ověřovatele zápisu Marii Alexovou a Tomáše Pernicu. 

Usnesení: 22.8.2 

ZO schválilo 13 hlasy program jednání dle pozvánky zveřejněné dne 7. 11. 

2022. 

Usnesení:  22.8.3 
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ZO schválilo 13 hlasy dle Nařízení vlády 318/2017Sb. o výši odměn 

členům ZO odměny členům zastupitelstva obce následovně: pro člena 

zastupitelstva 975 Kč, pro člena výboru 1.620 Kč, pro předsedu výboru 

1.950 Kč a pro neuvolněného místostarostu 10.000 Kč měsíčně s účinností 

od 14. 11. 2022. 

Usnesení: 22.8.4 

ZO zvolilo 13 hlasy zřízení kulturní komise, prozatím tříčlenné, 

předsedkyní byla navržena Jana Hlaváčková a členy Martin Kovář a Petr 

Gottvald. Komise se zřizuje ke dni 14. 11. 2022. 

Usnesení: 22.8.5 

ZO schválilo 13 hlasy Smlouvu č. 04/591478 s Vodárenskou akciovou 

společností a.s. na dodávku pitné vody do nemovitosti č. 137. 

Usnesení: 22.8.6 

ZO zamítlo 13 hlasy žádost pana V.O. o odkup pozemků p.č. 229 a p.č. 

850. 

Usnesení: 22.8.7 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o bezúplatném převodu se Svazkem 

vodovodů a kanalizací měst a obcí na převod části vodovodu na p.č. 855 

inventární číslo 1-097 v pořizovací hodnotě 296.257,40 Kč. 

Usnesení: 22.8.8 

ZO schválilo 13 hlasy složení inventarizační komise a pomocných 

sčítacích komisí. 

Usnesení: 22.8.9 

ZO schválilo 13 hlasy rozpočtové opatření č. 11/2022 s příjmy ve výši 

870.300 Kč a výdaji ve výši 870.300 Kč. 

Usnesení: 22.8.10 
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ZO schválilo 13 hlasy pravomoc starosty obce provádět rozpočtová 

opatření přesuny z výdajového závazného ukazatele 6409 do jakéhokoliv 

jiného výdajového závazného ukazatele beze změny objemu výdajů 

schváleného rozpočtu. O provedených změnách bude zastupitelstvo 

informováno na následujícím jednání ZO. 

Informace z obecního úřadu 

Dotace v roce 2022 

Tak jako každý rok i letos žádala obec o dotace z různých dotačních titulů 

vypsaných Jihomoravským krajem. V loňském roce byla obec úspěšná 

s žádostí o finanční prostředky na pořízení nového územního plánu, na 

který letos obdržela částku 108.500 Kč.  

Během léta byly opraveny 2 kříže v katastru naší obce, na což JMK přispěl 

částkou 36.000 Kč v rámci programu Podpora památek místního významu 

v Jihomoravském kraji v roce 2022.  

Tradičně obec získává příspěvek na údržbu a úklid cyklostezek a cyklotras 

v katastru obce z programu Podpora udržování čistoty cyklistických 

komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji. 

Pro letošní rok se jednalo o částku 59.769 Kč.  

 

   



_________________________________________________________ 

13 

 

Přes JMK byly vyplaceny i finanční prostředky ve výši 80.000 Kč na nové 

počítače, televizor, projektor a další vybavení knihovny z programu 

Veřejné informační služby knihoven, který vypsalo Ministerstvo kultury.  

Další dotace se podařilo získat ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky, a to na dosázení stromků v aleji od Kanálu k Bráně a také od 

Kanálu podél cyklotrasy na Jedovnice. Zde se jednalo o 100% úhradu 

nákladů ve výši 202.450 Kč.  

 

 

 

Nový obecní sad pro Kotvrdovice 

Se společností Sázíme stromy jsme se zapojili do zajímavého projektu, 

kdy u kompostárny parta dobrovolníků zasadila 49 ovocných stromů a 20 

keřů. Budoucí úroda bude paletou slivoní, hrušní, jabloní i třešní. Keře 

jsou zastoupeny lískou a rybízy.  

Více informací na https://www.sazimestromy.cz/cs/akce/zobraz/876  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sazimestromy.cz%2Fcs%3Ffbclid%3DIwAR2hMqtrwJW0j_-WbPxvJ79odeSObGbWnFXrO1zFi7S2qBpmlSDhz78qrwU&h=AT13TYGBQWTMLRo4gie-emyH5djEdiHqkStZBOIxQE1O7D9g76AQWxahKE5IHSJRhGvNpsh2nw9RBH1tnBhbRsZhbIaBJdlcuphpw3Hh0EG3QRtNP_v4tpNqogGKMd3wZx9B&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23y0cgNwMi6NSo3kONSm3eCLRcx37Rh7UGPH1s8j8bLTIz5vQJdNuXB-fEpCJB7D5pAYTfsr3ZUEZSDQxyKa4CgqKPrOQz2ru6xbqUK04BFyWie9OzGidc-OLeOi_oopCAcQqi_lsYuOsSYS4UZ_7xqp68QQOeA1h5u-auVVqlNbVxnl2pHRIQfKc5alZscb_WJylt1amvmmxQQ5tsp2Bf337fjO-zWYMPCWHZYjXinA
https://www.sazimestromy.cz/cs/akce/zobraz/876
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Výročí svěcení kaple 

Z Pamětní knihy obce: 

Základy naší kaple se začaly kopat 13. listopadu 1938 a 15. listopadu se 

kladl základní kámen za přítomnosti jedovnického faráře Vodáka i našich 

občanů. Kaple se začala stavět vedle stávající zvoničky. Díky hezkému 

počasí se kaple postavila a dostala pod střechu. Sbírky na kapli byly 

dobrovolné. Kaple je zasvěcena Božskému Srdci. Slavnostní svěcení 

proběhlo 30. srpna 1942, letos tedy uběhlo od této události 80 roků. 

V roce 1946 Katolická jednota v obci vedená Pavlem Vašíčkem, rolníkem 

z č. 17, uspořádala slavné bohoslužby v místní kapli a svěcení nového 

zvonu na počest šťastného návratu do obce po nuceném vystěhování. Zvon 

daroval kotvrdovický rodák Oldřich Doležel náhradou za zvon uloupený 

německými okupanty pro válečný průmysl v roce 1941. 

Od roku 1980 je oltář obrácen k lidem. Původní oltář byl dřevěný a byly v 

něm dle farní kroniky uloženy ostatky sv. Theodora a sv. Urbana. Od 

tohoto roku zdobí naši kapli vzácný oltářní obraz od Mikoláše Medka s 

názvem Božské srdce. Obraz získal od autora dlouholetý jedovnický farář 

František Vavříček. Další úpravy presbytáře, jehož interiér navrhl Ludvík 

Kolek, proběhly v roce 1987. Tehdy byla přidána mramorová mozaika 

kolem obrazu, nový svatostánek a později i nový oltář. Mezi novější 

úpravy kaple patří nové vchodové dveře pořízené v roce 2013. 

Poslední úpravou je plastika Božského Srdce na předním průčelí kaple. 

Plastika byla zhotovena dle návrhu mezinárodně uznávaného umělce Jana 

Koblasy (nar. 1932, žijící v Hamburku) a vysvěcena v červnu 2014. V naší 

kapli od něj už máme boční světla znázorňující Boží Trojici. 

Monumentálním reliéfem na kapli chtěl umělec docílit, aby bylo na první 

podhled jasné, že jde o sakrální stavbu. Modrou barvu srdce vybral Jan 

Koblasa kvůli své velké úctě k Panně Marii (modrá barva je nejen 

mariánská barva, ale také barva Naděje). Srdce je do plastiky zahloubeno 

jako znamení přitažlivosti Božského Srdce. Paprsky rozlévající se ze srdce 
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do všech stran znázorňují prýštící lásku, která se z Božského Srdce šíří 

neomezeně na nás a všude kolem nás.  

1. července 2017 byla jeřábem instalována nová vyšší věžička. Zvoní se 

pouze automaticky z reproduktorů každý den v 7, 12 a 19 (v létě 20) hodin 

a dále vždy v pátek v 15 hodin. 
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Příspěvky spolků a organizací 

Základní škola a mateřská škola Kotvrdovice  

Složení tříd pro školní rok 2022/2023 

I. třída (1. a 3. ročník, 9 a 9 žáků), třídní učitelka Mgr. Lucie Grycová 

II. třída (2. ročník, 8 žáků), třídní učitelka Mgr. Kateřina Vančurová 

III. třída (4. a 5. ročník, 8+9 žáků), třídní učitelka Mgr. Hana Vaňourková 

Zkrácený úvazek Mgr. Veronika Zavadilová 

Vychovatelka ve školní družině Lenka Nesrstová. 

Od začátku školního roku uběhly necelé tři měsíce. Děti si za tu dobu 

zopakovaly vědomosti, které během prázdnin pozapomněly, poté navázaly 

na nové učivo. Prvňáčci se ve čtení propracovali od prvních písmenek v 

Živé abecedě ke složitějším slabikám a prvním slovům ve Slabikáři. Stejně 

tak dělají pokroky v počtech a psaní tvarů i prvních písmen. 

Čtvrťáci absolvovali na dopravním hřišti v Blansku první část výuky 

dopravní výchovy. Po skončení teorie v učebně si vyzkoušeli praxi na 

kolech na hřišti. 

Páťačky se ve stejný den vydaly na cyklovýlet. Po cyklostezkách a lesních 

cestách ujely 22 km. 

Všichni žáci a předškoláci z MŠ se během září a října zúčastnili 

plaveckého výcviku ve vyškovském bazénu. Jeli jsme pětkrát, vždy ve 

čtvrtek. Plavecké lekce byly dvouhodinové. 

ČŠI vyhlásila pro třeťáky testování tělesné zdatnosti, které s žáky plnila v 

hodinách TV paní učitelka Vančurová. 

Tělocviky čtvrťáků a páťáků vyučuje paní učitelka Mgr. Radka Staňková. 

Ta zorganizovala netradiční hodinu na koňské farmě. Děti si vyzkoušely, 

jak krásný je pohled na svět z koňského hřbetu. 
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Celá škola je zapojena do sportovního projektu Sazka olympijský víceboj. 

Děti během školního roku budou zkoušet v hodinách tělocviku nejrůznější 

sportovní disciplíny. 

Paní učitelka Zavadilová s nejstaršími žáky školy plní úkoly v projektu 

Recyklohraní. 

Každé úterý v měsíci je vyčleněno pro lekce angličtiny s rodilým mluvčím. 

Hodiny se týkají 3., 4., a 5. ročníku. Děti se v nich zdokonalují v poslechu 

a porozumění mluveného slova, rozšiřují si slovní zásobu a zbavují se 

zábran při komunikaci v jiném než mateřském jazyce. 

V těchto dnech se celá škola připravuje na zimní besídku, na kterou 

srdečně zveme všechny rodiče. Datum konání bude včas upřesněno. 

Přejeme rodičům i všem kotvrdovickým občanům klidný předvánoční čas, 

pohodové prožití svátků a do nového roku hodně zdraví a štěstí. 

Hana Vaňourková 
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Zahrádkáři 

Vážení spoluobčané, blíží se závěr roku a s ním i hodnocení: jaký byl, co 

se podařilo a kde byly nedostatky. Letošní rok byl ze zahrádkářského 

hlediska poměrně úspěšný. Stromy, zejména jabloně, měly dostatek ovoce, 

a tak se od poloviny září začalo moštovat. Skončilo se až v listopadu.  

V měsíci září se uskutečnil zájezd. Navštívili jsme vodní nádrž Šance. 

Následovala prohlídka města Frýdek-Místek a odpoledne jsme navštívili 

Miniarboretum u Holubů ve Staříči. Majitel nám udělal odbornou 

přednášku nejen o arboretu. Přednáška trvala 2 hodiny. Byl to velice 

zajímavý výklad. Nedostatkem tohoto zájezdu byla malá účast.  

Další akci v září bylo vyřezávání dýní u příležitosti státního svátku sv. 

Václava. Tato akce proběhla v místní Orlovně stejně jako v měsíci 

listopadu výroba adventních věnců.  

Závěrem bychom chtěli popřát všem členům, ale i ostatním spoluobčanům 

v novém roce hodně zdraví a mnoho pěstitelských úspěchů.  

Výbor ZO ČZS Kotvrdovice 
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SDH Kotvrdovice 

Rok se s rokem sešel a opět prožíváme adventní dobu. Nezbývá nic jiného, 

než se ohlédnout zpět. Mám dojem, že to není tak dávno, co jsme plánovali 

akce na letošní rok a už zase listujeme kalendářem a hledáme termíny 

v roce 2023. 

Letošní rok jsme startovali masopustní zábavou, zvládli jsme uspořádat 

okrskové kolo v požárním sportu pro dospělé i mladé hasiče. Společně s 

chasou a obcí jsme zajistili tradiční hodové oslavy. Letošní rok po 

dvouleté pauze opět přál akcím, setkávání a oslavám a já věřím, že nám v 

tom ani v dalších letech nebude nic bránit. Sociální kontakt k životu prostě 

patří. 

Přes prázdniny se moc veřejného života v naší obci neděje, tak jsme měli 

prostor na sportování. Muži, ženy i dorost pravidelně trénovali a objeli 

skoro všechna letošní kola Velké ceny Blanenska.  

Naši muži se zúčastnili deseti závodů z jedenácti. Nejlépe se jim dařilo v 

Senetářově, kde obsadili krásné 4. místo, a to s časem 17,97 s na levém a 

17,48 s na pravém terči.  

Letos s námi nově jezdili i naši dorostenci. Zkusili si tak delší trať, než na 

kterou byli zvyklí z dětských závodů, trošku se začali otrkávat na 

dospěláckých závodech a protože se jim cekem dařilo, jsou motivováni 

dělat tento sport i nadále. Zúčastnili se 8 závodů. Nejlépe se jim vedlo v 

Němčicích, kdy se časomíra zastavila na 18,72 a 18,37. Třikrát obsadili 3. 

místo, v celkové tabulce jsou na 5. místě z 9 družstev. Přeji jim hodně sil a 

hasičského zapálení. Jak jsme již psali několikrát, jsou našimi nástupci a 

neradi bychom o ně přišli. 

S ženami jsme také vynechaly pouze jedno kolo. V Němčicích se nám 

povedl krásný čas 17,87 s na levém terči, ten by stačil na 3. místo, ale 

pravý terč spadl až v čase 18,88 s. Letošní rok jsme předvedly, že umíme 

pěkné časy a v příštím roce se budeme snažit posunout o nějakou příčku v 
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žebříčku výš. Od letošního roku máme nového trenéra, který byl ochoten 

ujmout se party holek a trénovat s námi doma nebo v Račicích. Kamilovi i 

račickým mužům moc děkujeme za rady a pomoc. 

Na konci srpna sbor uspořádal ve spolupráci s obcí oblíbenou akci 

Rozloučení s prázdninami. Letošní malá účast dětí byla zřejmě ovlivněna 

jednak nestálým počasím a jednak srpnovým termínem, kdy někteří byli 

ještě na prázdninách mimo obec. 

V září proběhly plánované oslavy k 120. výročí SDH Kotvrdovice. V 

pátek se konala výroční schůze, na kterou nás přišli pozdravit i bratři a 

sestry z okolních sborů. Většina našich členů byla odměněna za svoji 

odvedenou práci pro sbor a společenský život v obci.  

Sobotní program musel být kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám 

přesunut na Orlovnu. Byl zrušen dopolední tradiční memoriál Jana 

Doležela, naše závodní dráha byla totiž po týdenním dešti promáčená a 

hrozilo nebezpečí úrazu závodníků. I tak se oslavy velmi vydařily.  

Zhlédli jsme ukázky hasičů, vyslechli jsme si zajímavou přednášku 

policistů, děti mohly blbnout na skákacím hradě, dospělí si pochvalovali 

bohaté a dobré občerstvení.  

Celé odpoledne hrála k tanci a poslechu jedovnická Kutálka. Předvedla se i 

naše mladá hudební skupina KOTNOTES pod vedením Martina Kováře a 

my jsme byli všichni pyšní, proto většina členů tohoto uskupení jsou naši 

mladí hasiči.  

Samozřejmě jsme nemohli naplnit očekávání všech, ale většině lidem se 

akce líbila a my jsme byli spokojeni. 

Začátkem listopadu proběhl sběr železného šrotu a v průběhu měsíce jsme 

navázali spolupráci s místními zahrádkáři. Společná akce vázání 

adventních věnců se nám velmi líbila. 
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Rok 2022 ukončíme ve spolupráci s rodinou Kovářových společným 

zpíváním štědrovečerních koled. Budeme pro vás mít připravené svařené 

víno, sraz kolem 22. hodiny u radnice.  

Tímto bych za celé SDH Kotvrdovice chtěla poděkovat všem sponzorům, 

našim rodinám a těm, kdo nás podporují a jakkoliv se podílí na akcích 

námi pořádaných.  

Přejeme všem klidné a ničím nerušené adventní dny a požehnané vánoční 

svátky. V novém roce mnoho zdraví, radosti, osobních i pracovních 

úspěchů. 

Veronika Hlaváčková 
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Klub českých turistů 

Tak tu máme opět konec roku a předvánoční atmosféru. Tím bych chtěl za 

všechny turisty všem občanům popřát pěkné prožití Vánoc a mnoho štěstí 

a hlavně zdraví v novém roce. 

10. července - tuhle akci jsme pojali jako oddechovou vzhledem k tomu, 

že se jí účastnili i účastníci pochodu Olomouc. Tak přes Václavovu 

studánku s malým občerstvením v Bukovince jsme udělali malý okruh. 

17. července to už bylo trochu delší. Vyrazili jsme do Rudice, pak lesem 

do Olomučan, přes Blansko, Skalní mlýn, Sloup, Ostrov a Krasovou 

domů. 

24. července jsme vyrazili na Dráteníka do Ostrova. Z Kotvrdovic je to do 

Ostrova na kolech málo, tak jsme to prodloužili přes  Otinoves a Nivu. 

Růže ani perníkové srdce se nepodařilo trefit. Přes Krasovou jsme jeli 

domů. 

31. července se 6 lidí vydalo přes Krásensko ke zříceninám hradů 

Kuchlov, Hrádek, přes Rychtářov do Pařezovic ke kapli. Další na řadě byla 

kaple v Hamiltonech z 19. století, zde kázali podle pověsti bratři ze 

Soluně. Následovali Ježkovice, Ruprechtov, Podomí a domů. 

7. srpna vyjelo 7 turistů do Baldovce, Vysočan a Holštejna. 

14. srpna se konala ve Vavřinci pouť, kam se jezdí každý rok. Jelo se přes 

Lipovec, Sloup, Vavřinec, Sloup, Ostrov a Krasovou. 

21. srpna - den předem dost pršelo, tak jen 4 otrlí se vydali přes Rudici do 

Klepačova, sjeli do Blanska a Suchým žlebem se vrátili domů. 

Koncem srpna podnikli turisté výjezd do Tater (viz další článek).  

11. září opět vyjížďka po okolí – Baldovec, Holštejn a Ostrov. 

25. září už bylo chladno. Jeden odvážlivec jel na kole a zbytek šel pěšky. 

Vycházka po okolí směr Senetářov. 
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1. října jsme jeli do Křtin a zúčastnili se pochodu Křtinská padesátka. 

2. října jsme vyrazili na kolech do Jedovnic, Rudice, lesem do Habrůvky. 

Sjeli jsme do Křtin a přes Březinu, Lhotky a Bukovinku domů. 

8. října jsme zase podpořili turisty z Rudice a zúčastnili se tradičního 

pochodu Rudickým propadáním bez váhání. 

9. října se 4 cyklisté vydali do Rozstání, Nivy, Protivanova, kolem 

větrníků (zde byla nádherná vyhlídka na Jeseníky), do Nivy a domů. 

16. října už bylo chladněji. Tak jeli 2 na kolech a zbytek 5 pěšky. Cyklisté 

jeli na Kulířov, Studnice, Rychtářov. Všichni se setkali v Senetářově. 

22. října jsme podpořili turisty z Velkých Opatovic a zúčastnili se 10. 

ročníku pochodu Halasovým Kunštátskem. 

23. října to už byla pěší vycházka. Autobusem do Rozstání, pak už jsme 

pokračovali pěšky domů přes Kulířov a Krásensko. 

30. října byla klasická podzimní inverze. 8 turistů vyšlo přes Krasovou a 

Vilémovice na Macochu. Pak pokračovali přes Ostrov domů. 
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6. listopadu byla vycházka po okolí směr Podomské rybníky. 

12. až 13. listopadu se skupina turistů zúčastnila dnes už neoficiálního 

výstupu na Kralický Sněžník, kde navštívili novou rozhlednu. 

 

 

Turisté senioři 

6. - 11. září podnikly naše seniorky výlet do Českého ráje a Krkonoš. 

Navštívily Prachovské skály, Ještěd, Mumlavský vodopád, Sněžku, Dvůr 

Králové a Babiččino údolí. 

29. srpna si udělaly procházku na Balcarku. 

5. září byla delší procházka na Macochu. 

Tak znovu přeji za turisty pěkné vánoční svátky a nezapomínejte na pěkné 

vycházky po okolí i o svátcích. Tím bych chtěl všechny pozvat na tradiční 

Štěpánskou vycházka ke Třem smrkům. Občerstvení z vlastních zásob – 

každý co uzná za vhodné. Možnost opečení vlastních uzenin. 

Jaroslav Mokrý 
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Pěší turistika Vysoké Tatry 2022 

V měsíci srpnu jsme se rozhodli opět navštívit krásné hory, nejvyšší pohoří 

našich sousedů na Slovensku. Letos jsme byli velice početná skupina, 

celkem 18 turistů různých věkových skupin, od 5 let až po turisty 

středního věku, to znamená 76 let. Tentokrát jsme využili kombinovanou 

dopravu, autobus a osobní auto. Byly naplánovány dvě velice náročné pěší 

trasy, návštěva zajímavých míst během cesty na Slovensko, jeden den na 

relaxaci a zasloužený odpočinek při zdolání plánovaných tras – návštěva 

wellness v Popradu. 

Při cestě na Slovensko jsme navštívili hrad Strečno, který se nachází 

nedaleko Žiliny. Hrad byl založen pravděpodobně ve třináctém a 

čtrnáctém století, aby střežil cestu a výběr mýta v údolí Váhu. Později hrad 

získal Matúš Čák Trenčianský, následně se dostal do královských rukou a 

stal se majetkem uherských královen. Poté často měnil majitele. Hrad má 

nepravidelný půdorys, nejstarší částí hradu byla hranolová obytná věž. Na 

severní straně se nacházelo čtyřhranné nádvoří s paláci a kaplí. Dále je zde 
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severní podhradí s věží postavenou přímo nad řekou na hřebeni skály. 

Vnitřní část hradu byla rozšířena o hradní palác, vysunutý na východ až na 

okraj skal nad řekou Váhem. 

Základní tábor jsme založili ve Starém Smokovci, nedaleko od vlakového 

nádraží. Velice výhodné místo z důvodu nástupu na různé turistické trasy, 

také ideální nástupní místo pro vlakové spojení do jiných částí pohoří 

Vysoké Tatry. Malá poznámka, každý pátek tam hraje výborná romská 

kapela, někdy také písničky na přání. Mimo jiných zajímavostí ve městě je 

také pramen Smokovecké kyselky. Prameny slovenských kyselek poznali 

již dříve hutníci, kteří tavili železo a byli přesvědčeni o léčivých účincích. 

Tato informace dala podnět k založení klimaticko-vodoléčebného zařízení. 

Pramen tvoří hydrogenuhličitanová vápenatohořečnatá uhličitá studená 

hipotonická voda. Nedaleko odsud se nachází pomník Johana Georga 

Rainera a Elizabeth Rainerové. Rainer byl německý podnikatel v oblasti 

cestovního ruchu, realitní podnikatel a mecenáš, který působil v oblasti 

Vysokých Tater. Pocházel z oblasti německé Spiše. Své zkušenosti využil 

při výstavbě lázní ve Starém Smokovci, zde postavil čtyři budovy – Flora, 

Švajčiarský dom, Rigi a Čarovný dom. V roce 1850 zbudoval první 

dvojpodlažní zděný dům v Tatrách, který pojmenoval Bellevue. Své turisty 

vodil na vycházky k malebným vodopádům Studeného potoka, vybudoval 

přístupovou cestu na Hrebienok a nedaleko odsud kamennou útulnu, která 

je pojmenována po zakladateli, Rainerova chata. Vzpomínám si na 

nedávnou petici na záchranu této kamenné chaty, které hrozila demolice.  

První den naší pěší turistiky byl zaměřen okolí Soliska. Popis trasy je 

následující: Štrbské pleso, Mlynská dolina, vodopád Skok. Pramení na 

potoce Mlynica, v nadmořské výšce 1800 m n. m. mezi Satanem a 

Štrbským štítem, výška vodopádu 25 metrů, třetí nejvyšší vodopád ve 

Vysokých Tatrách. Dále na trase Capie pleso. Následovala Bystrá lávka 

2300 m n. m., horský přechod mezi Soliskovém hřebeni, Bystrými 

věžičkami a Bystrými hrby. Z lávky jsou krásné výhledy na vrcholy hor.  
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Druhý den jsme vybrali jinou trasu, směrovanou do Velké Studené doliny, 

Sedlo Prielom, Tatranská Polanka. Popis trasy je následující: Starý 

Smokovec, Hrebienok, Rázcestie pod Rainerovou chatou, Velká Studená 

dolina, údolí, jež se nachází na jižní straně Vysokých Tater. Protékají zde 

potoky, které vytváří Vodopády Studeného potoka. Jde o údolí s největším 

počtem jezer v Tatrách. Nad jeho počátkem se nachází Zbojnická chata.  

Dále na trase Zbojnická chata, Rázcestie při Sesterskou plese, Sedlo 

Prielom 2290 m n. m. Zamrznutý kotel, Polský hrebeň, Večný dažď je 

skalní práh nacházející se ve Velické dolině. Je specifický svým vodním 

závojem, který vytváří stékající voda. Pokračovali jsme na Sliezký dom, 

Tatranská Polianka. Ze začátku článku jsem se zmínil, že jeden den bude 

po náročných výstupech odpočinkový – navštívili jsme wellness 

v Popradu. V sobotu jsme pak na Skalnatém plese šli na akci Večeře pod 

hvězdami. 

Poslední den přinesl rozloučení s příjemnou a ochotnou paní majitelkou a 

odjezd domů spojený s pozdním obědem ve Valašském šenku Zavadilka. 

Jaroslav Sedlák 
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Skautský oddíl 

Skautský oddíl Ampetu-wi 

Spolu se začátkem školního roku jsme i my zahájili nový skautský rok mší 

svatou a slavnostním zahajovacím ohněm v Senetářově v pátek 9. září. 

Domluvili jsme se na něm, kdy se budeme potkávat na schůzkách, zahráli 

si bojovku v lese nebo si zazpívali u ohně. 

I letos máme v Kotvrdovicích tři skautské družiny – holky (světlušky a 

skautky), kluky (vlčata) a benjamínky (školčata a prvňáci). Dohromady je 

to 29 dětí. Potkáváme se každý týden, s holkami například letos nahlížíme 

postupně do historie Francie nebo zdobíme klubovnu na Orlovně. 

S benjamínky se učíme trávit čas v jiném kolektivu a objevovat věci kolem 

nás.  

Poslední zářijový víkend jsme strávili s vedoucími v Doubravici nad 

Svitavou, kde si pro nás připravili program bývalí členové našeho oddílu. 

Kromě zábavy a týmových aktivit jsme ale i debatovali o činnosti našeho 

oddílu a jeho dalším směřování. 

Na letišti znovu po roce vylétli draci na drakiádě v neděli 9. října. Děti na 

ní měly důležitý úkol. Sultán je poprosil o pomoc s vyléčením jeho dcery 

Zubejdy. A tak děti díky plnění různých úkolů postupně zjistily, že 

Zubejdě může pomoci jen láska, a to v podobě Lotranda. Nakonec ho 

přece jen našli a Zubejda se uzdravila. Sultán ani Zubejda nezůstali dětem 

nic dlužní a řádně je odměnili. Děkujeme letcům a obci za spolupráci na 

pořádání této akce. 

Listopad jsme strávili na víkendových výpravách nebo na střediskové hře 

Lesní lidé.  

Na Štědrý den budeme roznášet Betlémské světlo. Počítáme se všemi, 

kterým pravidelně Betlémské světlo donášíme. Případní noví zájemci se 

určitě můžou ozvat (na tel. 776 607 089) a přineseme ho domů i vám. 
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Na Štěpána vás zveme do Senetářova na Živý Betlém, kde si pro vás děti 

připraví krátkou divadelní hru. Více informací na plakátku. 

za 7. skautský oddíl Bára Odehnalová 
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Podzimní výprava 

V pátek 11. listopadu na svatého Martina vyrazili kluci z našeho oddílu 

autobusem na chalupu ve Starých Hutích ve Chřibech. Poprvé jsme jeli na 

víkendovku dál mimo náš Jihomoravský kraj, tak jsme se těšili. Jel jsem 

ještě nakoupit jídlo, když mi kluci volají do obchodu, že první autobus jim 

ve Slavkově ujel a další byl tak plný, že je nevzal. Nejdřív jsem si myslel, 

že je to další Crazyho prank (oblíbené slovo mladých pro napálení :-). 

Všichni se ale do telefonu dušovali, že je to pravda, tak jsem jel za nimi. 

Museli jsme se autem postupně přepravit. Přijeli jsme sice až v devět 

večer, ale stihli jsme ještě vytopit chalupu, povečeřet a trochu se bát při 

stezce odvahy před usnutím.  

Po celou sobotu nám počasí přálo a místo sněhové nadílky svatého 

Martina se dalo na sluníčku chodit v krátkém rukávu. Ráno kluci vyluštili 

několik šifer, které je vyslaly na celodenní výlet. Putovali jsme na hrad 

Buchlov bukovými lesy s okrovým kobercem z jejich listí. Hrad byl už 

v tuto roční dobu zavřený. Cestou jsme trénovali přelaňování „propasti“ 

mezi nataženými stromy podle Beara Gryllse a slaňování z kopce 

Barborka vedle Buchlova.  

Pod kopcem jsme si zasoutěžili, kdo dřív rozdělá oheň a uvaří v kotlíku 

špagety. Slunce už však brzo zapadlo za hrad a my museli rychle vyrazit 

na zpáteční cestu. Soumrak přešel ve tmu s jasnou hvězdnou oblohou. 

Kochali jsme se hvězdami, které nám ukazovaly cestu a malá vlčata se 

naučila poznat Velký a Malý vůz s Polárkou.  

Na chalupě rádci uvařili guláš a děcka nachystala vtipné scénky o 

důležitých objevech lidstva – ohně, koupání a kamenných nástrojů. Po 

scénkách jsme si ještě zahráli nejoblíbenější hru kotvrdovických orlů – Na 

upíry. 

V neděli nás už čekal jen úklid chaty a návrat domů. Cestou jsme se 

zastavili v Bučovicích. Šli jsme tam na mši a u zámku posvačili. Při 
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loučení je člověku smutno, že už to končí… Pak se ale těší, že doma dospí 

ty noční hry:-) 

Jaroslav Chrástecký 

 

 

 

Chasa 

Místní kroje někteří z chasy po našich hodech provětrali hned na několika 

dalších událostech – na hodech v Jedovnicích, na hodech v Olomučanech, 

v Šebrově a na svatbě naší stárky Marušky Zouharové.  

S malou chasičkou jsme se od října scházeli ve škole k nácviku adventního 

pásma, které jste mnozí mohli vidět na slavnostním rozsvěcování 

adventního věnce v předvečer 1. neděle adventní.  



_________________________________________________________ 

38 

 

A poslední informace se týká případných zájemců o ušití vlastního kroje. 

Kdo by měl zájem o speciální vánoční dárek – nechat si ušít kotvrdovický 

kroj, obraťte se na mě prosím co nejdříve. (Komplet dámský kotvrdovický 

kroj vyšel minulý rok na cca 6 tisíc, mužský je levnější, ale prodraží se 

holínkami a kloboukem, lze však nosit jen košili s vestou a černé kalhoty, 

děti a vdané ženy mají rovněž levnější varianty). V červnu (16. až 18.) 

bychom měli slavit 15. krojované kotvrdovické hody, takže čím víc nás 

bude v krojích, tím lépe. 

Na stránkách obce v sekci Zprávy z akcí si můžete prohlédnout fotky 

z hodů od Dana Gryma a krátké video od Rostislava Hajného, za což jim 

patří velké díky. 

Marie Chrástecká 
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Příspěvky občanů, zajímavosti 

Poděkování 

Dobrý den vážení spoluobčané, ráda bych touto cestou poděkovala 

Jindřichovi Kocourovi za osobní a empatický přístup, kterým nás v 

posledních čtyřech letech obdarovával. Také jeho morální chování a 

vstřícné jednání není bohužel v dnešní době samozřejmostí. Za přispění 

vřelé péče otce se naučil pohybovat ve vyšší politice a díky tomu byl 

schopen získat i pro naši obec nemalé finanční prostředky. Toto se 

podařilo ve skvělé spolupráci se Zitou Doleželovou a Janou Buchtovou. 

Mé díky patří také Martinu Kovářovi za rozvoj a podporu veškerého 

kulturního a společenského dění v obci. I přes jeho mládí oceňuji jeho 

vyzrálost a moudrá rozhodnutí. Umí naslouchat všem věkovým kategoriím 

a nestydí se od ostatních poučit. Za jeho působení se rozrostla zeleň v 

okolí, která bude sloužit i dalším generacím.      

Děkuji všem zastupitelům v minulém volebním období, kterým se podařilo 

splnit téměř všechno ze svého volebního programu. Dále přeji nově 

zvolenému zastupitelstvu stejné nasazení a radost z práce pro naši vesnici. 

Do nadcházejícího adventu Vám všem přeji hodně zdraví. 

Štěpánka Zouharová 

Poděkování II 

Dobrý den vážení spoluobčané, 

chtěl bych Vám všem poděkovat za vyslovenou důvěru v komunálních 

volbách. Děkuji za Vaše hlasy, kterých si velice vážím, a i když KDU-

ČSL a moje osoba dostala nejvíce hlasů, tak nám to nestačilo, abychom 

obhájili naše pozice. Bohužel, i když KDU-ČSL získalo 38,93 % a volby 

jsme v obci vyhráli, tak jsme získali pouze pět mandátů ze třinácti. Nedá 

se nic dělat, budeme tedy pracovat pro obec jako řadoví zastupitelé.  
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Velice mě mrzí přístup některých našich občanů, kteří před volbami 

rozesílali emaily, roznášeli, telefonovali a rozesílali SMS zprávy, které se 

nezakládaly na pravdě (pomluvy, nepravdy). Byl to jasný úmysl poškodit 

dobré jméno, poškodit stranu KDU-ČSL a tím podlým chováním ovlivnit 

veřejné mínění občanů před volbami. Stydím se za tyto lidi a jsem 

naprosto znechucen jejich chováním.  

Nikdy jsem ve zpravodaji nedával najevo svoje emoce, ale tohle mě 

opravdu dostalo, kam až někteří naši občané mohou zajít, tak mi to, 

prosím, odpusťte.  

Velice rád jsem pro naši obec pracoval a hodně mě to bavilo. Posouvat 

věci kupředu a řešit různé problémy. Nyní stojím před rozhodnutím, co 

dál? Nebudu zastírat, že mě nemrzí to, že jsem nezískal od nových 

zastupitelů podporu. Ano, mrzí mě to a od některých o to víc.  

Ale chtěl bych alespoň poděkovat všem, kteří kandidovali za KDU-ČSL, 

za jejich práci, nápady a nasazení. Chtěl bych poděkovat minulým 

zastupitelům za čtyři roky práce pro naši obec.  

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál krásné pohodové a požehnané 

svátky Vánoční a do nového roku hlavně zdraví, lásky, štěstí a plno radosti 

a kolem sebe jen ty dobré lidi. Požehnané svátky vánoční Vám přeje 

Jindřich Kocour 

Dvě výročí kotvrdovického knihovnictví v roce 2022 

Pravdivá jsou slova, že kniha je němý přítel, který čtenáři toho poví 

nejvíce a od kterého se on také dozví nejvíce. Z toho důvodu s rozvojem 

vzdělanosti narůstal počet čtenářů a jejich zvyšující se zájem o knihy. 

Proto některá střediska začala knihy soustřeďovat a půjčovat zájemcům. 

Tak vznikaly knihovny. Nejdříve v klášterech, později se šířily zřizováním 

na farách, dále na školách a v občanském životě pak skupinově různě. 
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Kotvrdovice mají také svoji knihovnickou historii. Začala v roce 1880, kdy 

učitel Jan Češka založil ve škole žákovskou knihovnu. 

V roce 1902 učitel a zakladatel hasičského sboru Štěpán Fógl založil 

hasičskou knihovnu, první knihovnu v obci pro dospělé čtenáře, které letos 

náleží 120. výročí vzniku. V roce 1907 knihovnu si vytvořili členové 

Dělnické tělovýchovné jednoty. 11. prosince 1914 nadučitel Ladislav 

Kučera založil „Školní knihovnu pro dospělé“. 

V roce 1926 byly všechny dílčí knihovny spojeny v jednu Místní lidovou 

knihovnu. Jako taková, se změnami umístění a vedoucích, kterých se v ní 

vystřídalo jedenáct, existuje dodnes. A to ve výborném stavu s 

promyšlenou perspektivou. 

Druhé výročí, padesátileté, náleží společně knihovníkovi i knihovně. V 

roce 1960 bylo vedení Místní lidové knihovny svěřeno sedmdesátiletému 

panu Františku Alexovi, tehdejšímu kronikáři obce. Knihovnou, kterou 

převzal, byly tři pětapadesát centimetrů hluboké staré skříně uložené vedle 

sebe vzadu podél části zadní stěny zasedací místnosti za kanceláří úřadu. 

Knihy v nich byly natěsno uložené ve dvou za sebou obtížně přístupných 

řadách, připomínaly více uskladnění, nežli knihovnickou půjčovnu. 

Protože nový knihovník při své pečlivosti s tímto stavem knihovny nebyl 

spokojen, ihned začal usilovat o její zlepšení. Požadoval třicet centimetrů 

hlubokou regálovou policí táhnoucí se podél celé zadní stěny místnosti. V 

rohu s psacím stolem, který používal jako kancelář vedoucího knihovny.  

Knihy v policích měl srovnané a uspořádané podle požadovaných směrnic, 

vše tak dokonale, že v roce 1971 obec knihovnu přihlásila do soutěže 

Ministerstva kultury „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. V roce 1972 

kotvrdovická knihovna získala Čestné uznání Ministerstva kultury České 

socialistické republiky, které její dvaaosmdesátiletý vedoucí jel s členkou 

kulturně školské komise paní Emilií Kučerovou do Gottwaldova (dnes 

Zlína) toto velmi zasloužené uznání převzít. 
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Píši a věnuji tyto řádky jako velmi zaslouženou vzpomínku a jubilejní 

ocenění občana, který věnoval značnou část svého života poctivé činnosti 

pro veřejnost a rodnou obec. Potěšilo by ho, kdyby viděl, jaké má „jeho“ 

knihovna dnes umístění a pokračování v jeho duchu i vedení. 

Ivo Máčel 

Co jste hasiči, co jste dělali 

Takový je název staré oblíbené lidové písně, která jakoby zlehčovala 

záslužnou činnost lidí obecně nazývaných hasiči. Vesele laděný text však 

vyjadřoval jejich oblibu, uznání a ve skutečnosti vyzdvihoval 

obdivuhodnou činnost dobrovolníků, kteří jako lidskou povinnost s 

mottem „bližnímu ku pomoci“ byli vždy prvními pomocníky při 

zachraňování ohněm napadených a hořících domů. Požáry byly na 

venkově časté, protože doškové střechy ze slámy byly doslova úrodnou 

půdou pro jiskry prskající v kamnech nebo ve sporáku z hořícího suchého 

dřeva a pak v nízkých domcích vylétající krátkými přímými komíny ven.   

Prvním moderním domem bez došků s nehořlavou střechou v 

Kotvrdovicích byl a je dům pana Jana Zouhara z č.p. 140. První úřední 

protipožární opatření v našich zemích přinesl 21. srpna 1751 tzv. „ohňový 

patent“ císařovny Marie Terezie. Zákon ukládal povinnost zbudovat v 

každé i malé vesničce zvoničku na ohlašování vypuknutí požáru v obci a 

stanovoval základní zásady pro předcházení požárům s doporučením 

protipožárního vybavení. Zvoničky se uplatnily ihned, to další doporučení 

se za sto padesát let stalo základem vzniku a vybavení sborů dobrovolných 

hasičů. I Kotvrdovice jsou toho důkazem. 

Oficiální Hasičský sbor Kotvrdovice byl v obci založen před sto dvaceti 

lety dne 23. července 1902 učitelem Štěpánem Fóglem. Učitel Fógl tak 

reagoval na vlnu požárů v obci během tří jarních měsíců roku 1902, která 

ho k tomuto rozhodnutí přivedla. 
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V úterý 15. března 1902 po půl osmé večer vyhořelo 6 domků v 

Chaloupkách. V pondělí 3. dubna po 15. hodině požár postihl 2 sousedící 

domky na Panské, v neděli 7. května 2 další domky. 

Nebyl to však vliv pouze těchto posledních požárů v Kotvrdovicích, které 

učitel Fógl osobně prožíval, ale také jeho pročítání zápisů ve staré kronice, 

kterou ve škole měl a ze které se dočetl, že obec byla požáry postižena 

také v letech 1866, 1888 a 1895. 

Založený kotvrdovický 35členný „sbor“ s dalšími 17 přispěvovateli ještě v 

roce svého vzniku zakoupil na úvěr za 2 200 korun čtyřkolovou ruční 

stříkačku (spláceli ji až do roku 1910). V roce 1929 zakoupili novou 

motorovou stříkačku splácenou do roku 1944, která sloužila ještě v roce 

1966. 

Dočetl se též, že nejen v Kotvrdovicích požáry řádily, protože například, 

jak je v kronice také zapsáno, v obci Housko (dnes Vysočany) 31. května 

1914 požár zničil 11 dochem krytých domků a že kotvrdovičtí občané ze 

solidarity ke zmírnění nouze poskytli postiženým prostřednictvím c. k. 

okresního hejtmanství podporu ve výši 35 korun 19 haléřů získaných z 

veřejné sbírky po obci.  

Řekneme si, že to bylo málo. Proto pro porovnání hodnoty těch 35 korun 

uvádím níže tehdejší ceny potravin ještě dva měsíce před vypuknutím 

války, které jsou též v kronice uvedené. 

Maso hovězí i vepřové 2,60 až 2,80 korun, vepřové sádlo 1,70 korun, 

máslo 2,20 korun, cukr 80 až 90 haléřů, rýže 42 až 82 haléřů, mouka 48 

haléřů, chleba 25 až 43 haléřů, vejce 7 až 10 haléřů, mléko 26 haléřů. V 

roce 1918 kotvrdovičtí občané podpořili vyhořelé ve Veselici a 30. března 

1919 osobně předali 27 korun ohněm postiženým v Ostrově u Macochy. 

Z obecních finančních podpor jsou zaznamenány také finanční podpory 

škole. Sbor dobrovolných hasičů věnoval na školní potřeby pro chudobné 

žáky a na potřeby školní 20 korun z výtěžku zábavy 13. října 1918. Obnos 
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50 korun věnovala škole ze silvestrovské zábavy 1918 místní dělnická 

politická organizace a ochotníci darovali 200 korun z divadelního 

představení PASEKÁŘI. 

Návratem k zápisu z roku 1902 čteme, že to nebyly pouze požáry, které v 

obci působily škody. 12. července 1902 ve středu kolem 17. hodiny přišlo 

silné krupobití s kroupami o hmotnosti až 17 dkg. By jimi značně poničena 

polní úroda a ovocné stromy. Na oknech mnoha domů byly vytlučeny 

skleněné okenní tabulky, na školní budově v počtu 76.  

Před sto lety dne 5. července 1922 byla na trati Vyškov – Jedovnice 

zahájena „autobusová poštovní jízda“ se zastávkou i v Kotvrdovicích. 

Živější a podrobnější údaje o činnosti hasičského sboru najdeme v 

hasičské kronice, kterou v roce 1943 proti příkazu německého správce k 

jejímu odevzdání zachránil náčelník sboru místní kolář pan Emanuel 

Zouhar tím, že ji uschoval na tajném místě v kapli. 

Dodnes mám v paměti vystoupení žáků školy před 50 lety na slavnostní 

schůzi k 70. výročí sboru v roce 1972, na níž dnes již babičky a dědečci 

mimo jiné na melodii písně Haj, husičky, haj místo slov „haj, husičky 

chocholaté“ zpívali „mezi nimi je můj táta, Mirčin otec, Jirkův brácha“. 

Zřejmě se to líbilo, protože hosté z Lipovce mne žádali, abych jim to 

pásmo půjčil na jejich „výročku“. 

Z dnešního i zpětného pohledu vidíme, že naši hasiči jsou v obci 

organizací či spolkem s nejdelší a nepřetržitou činností, současně na 

vysoké úrovni. Za což jim náleží uznání a projev úcty k jejich historii i 

dnešku. 

Ivo Máčel 

Rozžínání adventního věnce 

V sobotu 26. listopadu v 16 hod začal na Parketě kulturní program 

zaměřený na folklorní tradice a zvyky doby adventní v podání místní 
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chasičky, který uvedla milou básní předsedkyně kulturní komise Jana 

Hlaváčková. Slavnostně ozdobený Parket byl zaplněn našimi spoluobčany 

všech věkových kategorií a společně jsme tak zahájili adventní dobu. 

První tanec zatancovaly děti na píseň o Kateřince, a tím nám připomněly 

Kateřinské tancovačky. Po tanci děti s třešňovými větvičkami a s Barčou 

zazpívaly píseň o zvyku na svatou Barboru. Po písni nás navštívil Mikuláš, 

kterému několik odvážlivců zarecitovalo básničku a který nám zanechal 

dvě krabice plné krásně nazdobených perníčků. Druhou mužskou postavou 

byl Ambrož, který vyhlížel „mlsné děti“ a který sice rozhazoval sladkosti, 

ale za to pak děti schytaly odplatu od jeho metly. Pak děti přivolaly dvě 

bílé Lucky, které nám připomněly, že do svátku svaté Lucie mělo být 

dodráno peří. Po povídání o rorátech na pódium přišlo mnoho dětí, aby si 

vyslechly pověst o místním vodníkovi ze zaniklého rybníku Kuchyňka. A 

během prvních dvou písní kotvrdovické scholy pomohly děti „tetě 

vypravěčce“ dodrat peří. Na jejich třetí píseň podium patřilo scénickému 

tanci Marie, Josefa a andělů. 

A to už se krásně setmělo, tak za zvuku písně Pozdraveno budiž světlo 

byla rozsvícena první svíce obecního adventního věnce, který byl po 

programu přemístěn na své místo u kaple. Kéž nám jeho světlo připomíná 

radost, že se můžeme v pokoji, míru a ve svobodě připravovat na Vánoce. 

Na samotný závěr programu se na pódiu sešly všechny děti, aby si 

společně i se scholou zazpívaly píseň Adventní čas, kterou se učily v 

hudební výchově. Poté si děti vytleskaly a doslova vydupaly rozsvícení 

vánočního stromu. Tak nám všem přeji, ať nám všechny krásné 

ozdoby obecní i našich domů připomínají, že máme zkrášlovat i naše 

vzájemné vztahy. Program na podiu zakončil krátkým přáním a 

poděkováním pan starosta. 

Po programu se už utvořily hloučky a za zvuku reprodukované hudby si v 

nich mnozí ještě hodinu povídali. Počasí letos přálo a tak nebylo zima ani 

vystupujícím v krojích. O občerstvení se postarali naši hasiči, kteří nabízeli 
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svařák, mošt, čaj a klobásu k opékání u ohýnku. Milým zpestřením akce 

byl stánek místní základní školy, ve kterém bylo možno zakoupit vánoční 

výrobky za dobrovolný příspěvek. 

Velké díky patří všem příchozím, všem vystupujícím, učitelkám z místní 

školy, hasičům za službu u občerstvení, Martinu Kovářovi za službu 

zvukaře, Danu Grymovi za službu fotografa, obecním pracovníkům a 

vedení obce za nachystání Parketu, Tomáši Pernicovi za pomoc při 

zajištění přívodu elektřiny a v neposlední řadě Renátě Korčákové a Radce 

Staňkové za nazdobení obecního adventního věnce. 

Marie Chrástecká 
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