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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo zpravodaje
v roce 2011. Zároveň je to i první číslo v nové úpravě - první počin nové
redakční rady. Snažili jsme se jej připravit tak, aby v něm každý našel
něco zajímavého. Pokud se nám to povede, splní zpravodaj svůj účel,
pokud ne, dejte nám tip nebo námět do dalšího čísla. Kontakty, na které se
můžete obracet, jsou na poslední stránce zpravodaje.
Do nového roku přejeme všem našim spoluobčanům hodně zdraví a
štěstí. Zkusme si místo obvyklých předsevzetí (která si do Nového roku
dáváme a často je nedodržíme) letos dát jedno netradiční: úsměv.
Úsměv nestojí nic a přináší mnoho.
Obohacuje toho, kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo ho dává.
Trvá jen chvilku, ale vzpomínka na něj je věčná.
Nikdo není tak bohatý, aby se bez něho obešel, a nikdo není tak chudý, aby
ho nemohl darovat.
Úsměv přináší v domě štěstí, ve starostech je oporou, je citlivým znakem
přátelství.
V únavě přináší odpočinek, ve znechucení vrací odvahu, ve smutku je
potěchou a pro každou bolest je přirozeným lékem.
Je dobré, že ho není možno koupit, ani půjčit, ani ukrást, protože má
hodnotu od chvíle, kdy se dává.
A kdybys někoho potkal a neměl pro tebe úsměv, i když na něj čekáš, buď
velkodušný a oblaž ho svým úsměvem ty, protože nikdo tak nepotřebuje
úsměv jako ten, kdo ho nemá pro druhé.

Redakční rada
_________________________________________________________________
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem Vám chci popřát zdraví a spokojenost v letošním roce. Souhlasím
s tím, že předsevzetí, na které se brzy zapomene, jsou zbytečná. Přesto se
ale o jedno chci pokusit.
Být trpělivý a naslouchat lidem. V poslední době se mi to moc
nedařilo. Ani po úspěchu v podzimních volbách jsem některá jednání
nezvládl s klidem a nadhledem. Jsem si vědom toho, že lidé mají rozdílné
názory na řešení různých situací. Jsem si ale vědom také toho, že je nutné
přijmout konkrétní rozhodnutí a být za ně zodpovědný, i když tato
rozhodnutí nemusí být pro všechny příznivá.
Budu rád, když mi občas pomůžete a na některé problémy včas
upozorníte. Nejsem zastánce „nespravedlivých dotací“. Jsem však
přesvědčen, že v naší obci se dá spokojeně žít. Je nutné si však uvědomit,
že nemůžeme mít vše hned. Měli bychom se naučit vystačit si s tím, co
máme.
O účelné využití finančních prostředků obce jsem se vždy snažil, i
když ne vždy se vše podařilo. Uvedu jeden příklad. Opravě chodníků
v loňském roce předcházel složitý výběr dodavatele. Byla vybrána firma
s nejnižší cenou, s kvalitou již však spokojen nejsem a bude nutné po
skončení zimy reklamovat některé úseky. Mnohem více mě však mrzí,
když musíme platit například za rozbité sklo na zastávce u „Žlebu“.
Jedním z hlavních bodů volebního programu byla „orlovna“. Budu
v zastupitelstvu prosazovat snahu o dohodu. Aby byla dohoda dosažena, je
nutné si říci vše o tom, jak je budova nyní provozována. Bezúčelně
přispívat na stávající nákladný provoz však v zastupitelstvu prosazovat
nebudu.
Je spousta jiných témat, o kterých by se mohlo psát. Zkusme však o
nich nejprve přemýšlet a v klidu debatovat.

Alois Kunc

_________________________________________________________________
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Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 24. 11. 2010
Účast: Ing. Alois Kunc
Zdeněk Pernica
Marie Alexová
Jana Šenková
Lenka Odehnalová
Ing. Karel Nesrsta
Karel Krejčí
Jiří Zouhar
Jiří Šenk
Ing. Jiří Burda
Petr Hřebíček
Tomáš Musil
Ing. Jaroslav Keprt se omluvil
Jednání začalo kontrolou úkolů z minulé schůze:
- Pojmenování ulic, které prozatím nemají jméno – jedná se o novou
ulici u hřiště a o spojku mezi Novou čtvrtí a Čechami. Paní
Odehnalová, pan Musil a Ing. Burda vypracují do příští schůze
návrh, jakým způsobem se nové názvy zvolí. Podle pracovní verze
budou osloveni obyvatelé dotyčných ulic a bude jim nabídnuto
několik variant, ať si sami obyvatelé vyberou názvy svých ulic.
Pokud budete mít nápad nebo návrh, jaké názvy by se mohly dát do
výběru, určitě nám je napište (kontakty jsou na zadní straně) nebo
je navrhněte přímo někomu z výše uvedených odpovědných osob.
- Aktualizace webových stránek – bude nadále zajišťovat Ing. Alois
Kunc a paní Jana Buchtová. Zviditelní se odkaz na stránky
knihovny – odpovídá pan Musil
- Zpravodaj – z prvního jednání ZO byla zpráva dle dohody vydána
ve zpravodaji obvyklého formátu. Nyní budete, vážení občané,
dostávat do rukou zpravodaj nový, ve kterém se budeme snažit o
větší obsáhlost, zajímavost a aktuálnost.
Podle programu následovalo sestavení rozpočtového provizoria na
začátek roku 2011. Rozpočtové provizorium se odsouhlasuje, protože
sestavování a odsouhlasování rozpočtu obce na následující rok trvá třeba i
_________________________________________________________________
5

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE

č. 1/2011

první 2 - 3 měsíce a po tuto dobu není vlastně stanoveno, kolik finančních
prostředků je možno čerpat. Výše provizoria byla stanovena průměrem
finančních prostředků použitých za rok 2010 na chod obce (velmi obecně
řečeno). Tato částka činí cca 500 tis. Kč na měsíc. Ale protože jeden měsíc
jsou třeba některé výdaje, které další měsíc nejsou, přednesl pan starosta
návrh, že na rozpočtové provizorium bude vyčleněna částka 1,5 mil. Kč na
3 měsíce, případně poměrná částka kdyby byl rozpočet schválen dříve, než
na konci března roku 2011. V této době je nutno zabezpečit chod obce,
provoz školy atd., ale není možné nakupovat větší majetek nebo investovat
do nových projektů (plánovaná realizace přípojky kanalizace z nové ulice
k bytovkám se ale dělat bude – měla se dělat na podzim, ale řízení se
pozdrželo, tak se to nestihlo). Rozpočtové provizorium bylo schváleno
všemi přítomnými bez připomínek.
Třetím bodem v programu byla příprava rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet bude připravovat finanční výbor (seznam členů výborů a komisí
viz dále). Starosta obce představil oblasti, na které je nutno při sestavování
rozpočtu pamatovat. Jednalo se zejména o následující položky:
- Zajištění chodu obce ve stávajícím rozsahu – včetně starosty
uvolněného pro výkon starostenského úřadu (uvolněného z jeho
původního zaměstnání), včetně zachování pracovních míst
zaměstnankyň úřadu. Položka odsouhlasena všemi přítomnými.
- Zaměstnanci obce na provádění údržby v obci – je nutno zachovat
alespoň 2 pracovní místa, na která podá pan starosta žádost o dotaci
na Úřad práce. Předpokladem je, že dotace bude opět přidělena, ale
kdyby nebyla, budou tato 2 pracovní místa hrazena z obecního
rozpočtu. Tento návrh byl schválen všemi přítomnými. Tato 2
(případně více) pracovní místa chce zastupitelstvo obsazovat
místními občany, pravomoc výběru z řad zájemců má starosta
obce, protože v případě dotovaných pracovních míst je nutno
rozhodovat velmi rychle. Ing. Burda ale navrhl, aby v případě
hrazení pracovních míst z rozpočtu obce o uchazečích rozhodovalo
zastupitelstvo obce. O tomto návrhu nebylo rozhodnuto (6 x 6),
proto zůstává tato pravomoc starostovi obce.
- Zajištění chodu Základní a mateřské školy ve stávajícím rozsahu.
Nyní naši školku navštěvuje 1 předškolák a i přes snahu pana
starosty a paní ředitelky Hybáškové (oslovili rodiče dětí
_________________________________________________________________
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v Senetářově a v Krasové) to vypadá, že ve školním roce
2011/2012 bude jeden prvňáček. Prozatím ale není jisté, zda tento
prvňáček do naší školy nastoupí, rodiče si mohou vybrat jakoukoli
jinou základní školu. V případě, že 1. třída nebude otevřena, sníží
se počet pracovních míst. Zastupitelé však chtějí udržet stávající
pracovní úvazky všech zaměstnanců školy. Tento návrh byl
jednohlasně přijat. Je třeba každý školní rok nabídnout rodičům a
dětem otevření všech pěti tříd ve 3 učebnách a aktivně nabízet
rodičům v okolních vesnicích možnost přijetí jejich dětí do naší
školy. Toto bude mít na starosti Školská rada.
Dotování likvidace všech odpadů v dosavadním rozsahu – pro
připomenutí: obec zajišťuje odvážení TKO, odvážení PET lahví,
odvážení velkoobjemového odpadu, odvážení nebezpečného
odpadu a skla. Všechny náklady se sčítají a dělí počtem obyvatelů
v obci. Na každého občana tedy vyjde nějaká částka (cca 660 Kč –
v roce 2010), něco se vybere od občanů, zbytek dotuje obec
z rozpočtu. Návrh se tedy týkal udržení stávajícího stavu a mírného
navýšení úhrad od občanů. Návrh byl odsouhlasen všemi
přítomnými.
Podpora spolků – vyhrazení minimálně stejné částky jako v roce
2010 – schváleno 11 přítomnými, Tomáš Musil se zdržel
hlasování.
Investice – o tomto bodě se nehlasovalo
Navýšení rozpočtové položky na místní knihovnu – pan Musil
představil možnost přejít na elektronický systém evidence a
půjčování knih (doma si pěkně vyberete knížku, zjistíte, jestli je
volná a do knihovny přijdete na jisto), který je dokonce částečně
dotován (ze 70 %) z Jihomoravského kraje. Celkové náklady budou
cca 90 tis. Kč. Rozpočet knihovny se bude oproti roku 2010
navyšovat pouze v případě, že bude schválena žádost o dotaci,
kterou podá obec na začátku roku 2011. Žádost byla jednohlasně
odsouhlasena.
ČOV II – je třeba pokračovat v přípravě projektu – musí se vyčlenit
prostředky na projekční připravenost – cca 400 tis. Kč. Jednohlasně
schváleno.
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Hřbitov – je schválen územní plán, musí být vyčleněny finance na
plánování přípravy realizace – cca 100 tis. Kč. Jednohlasně
schváleno.
- Inženýrské sítě – plánované připojení nové ulice u hřiště do ČOV
na dolním konci nebude realizováno, byl tedy připraven nový
projekt – napojení do kanalizace u bytovek. Bude se realizovat co
nejdříve, jak dovolí počasí. Dodavatelská firma je již vybrána.
Všichni zastupitelé souhlasili se zařazením této položky do
rozpočtu.
- Sociální byty – je třeba udělat demolici dotyčného domu, povolení
ke stavbě je připraveno. Otázkou je, zda začít se stavbou již v roce
2011. Čeká se na vypsání vhodné dotace – prozatím nebylo
uvedeno, pro koho budou byty určeny, zda budou dotovány obcí,
neznáme pravidla obsazování atd. Pokud se podaří najít nějaký
vhodný dotační titul, pak budou stanoveny podmínky, podle
kterých se bude provoz bytů řídit. Při hlasování o tomto návrhu se
zdrželi hlasování Jana Šenková a Ing. Jiří Burda, ostatní zastupitelé
byli pro návrh.
- Realizace osvětlení na ulici mezi Novou Čtvrtí a Čechami –
v současné době se tvoří projekt. Všichni zastupitelé souhlasili
s realizací.
- Komunikace – vyhradit dostatečnou částku na úpravu komunikací např. silnice kolem Orlovny – po dokončení přípojky kanalizace
z nové ulice bude instalován zpomalovací práh pro snížení
rychlosti projíždějících aut. Všichni přítomní návrh schválili.
- Bezpečnost – vyhradit dostatečnou částku na zvýšení bezpečnosti –
např. na hlavní silnici v obci ještě více zviditelnit přechod pro
chodce u školy a řešit přecházení silnice u parku. Návrh
jednohlasně schválen.
Čtvrtým bodem v programu bylo schválení rozpočtového opatření:
– Obec obdržela finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč na zabezpečení
sčítání lidu v roce 2011.
– Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke schvalování
mimořádných výdajů v mezních případech do konce roku 2010.
– Rozpočtové opatření schváleno všemi přítomnými.
-

_________________________________________________________________
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Pátým bodem jednání bylo schválení odměn pro jednotlivé
zastupitele. Od 1. 12. 2010 budou měsíčně vypláceny odměny jednotlivým
zastupitelům. Protože zde nemůžeme uvádět jmenovitě výši odměn pro
jednotlivé zastupitele, pouze informace - paní Šenková a Ing. Burda se
zřekli nároků na odměny.
Šestým bodem programu (přidáno do programu) byla volba zástupců
zřizovatele do Školské rady. Školská rada je šestičlenná, složení je
následující: 2 členové jsou voleni z řad rodičů, 2 členové z pedagogického
sboru a 2 členové ze zástupců zřizovatele školy – v našem případě 2
členové zastupitelstva. Do Školské rady se ze zastupitelů přihlásily paní
Lenka Odehnalová a Marie Alexová. Obě nové členky byly ostatními
odsouhlaseny, samotné se zdržely hlasování.
Sedmým bodem byla volba složení inventarizační komise,
jednotlivých podkomisí a likvidační komise. Do konce roku 2010 je nutno
provést inventuru obecního majetku. Složení jednotlivých komisí zde
nebudeme uvádět, na dalším jednání zastupitelstva budou jistě výsledky
inventur oznámeny.
V posledním bodě – různé bylo řešeno:
– pan starosta oznámil rozsvícení adventního věnce (v nové podobě)
první adventní neděli.
– námět z minulého zastupitelstva – úprava úředních hodin na
webových stránkách – neřešeno
– Ing. Burda navrhl umístit Jednací řád ZO na webové stránky.
Jednací řád bude rozeslán jednotlivým zastupitelům elektronickou
poštou, na příští schůzi bude řešena vhodnost jeho vyvěšení na
webové stránky.
– je třeba znovu vyzvat občany, aby se zapojili do činnosti
jednotlivých komisí. Starosta obce uveřejní výzvu na webových
stránkách, výzva bude uveřejněna ve zpravodaji.
– Tomáš Musil připraví žádost o dotaci na digitalizaci knihovny.
Žádost podá starosta obce.

Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 12. 1. 2011
Účast: všichni zastupitelé
_________________________________________________________________
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Jednání zastupitelstva začalo doplněním jednoho bodu do programu
jednání – projednání napojení kanalizace ze Senetářova do Jedovnic.
Kontrola úkolů z minulého jednání:
- Pojmenování ulic – přesunuto na další jednání zastupitelstva
- Zviditelnění odkazu na webové stránky knihovny na stránkách
www.kotvrdovice.cz – pan Musil připravil nový vzhled stránek
knihovny, správce stránek pan Sedlák úkol zrealizuje
- Samostatný odkaz bude mít i Klub českých turistů
- Všichni zastupitelé budou mít pracovní emailové adresy s doménou
kotvrdovice.cz, bude zřízena i schránka zpravodaj@kotvrdovice.cz
- Návrh rozpočtu obce – je připraven
- Provedení inventarizace majetku – dílčí inventury byly provedeny,
zpráva o výsledcích bude přednesena na dalším jednání
zastupitelstva obce
- Schůzka komise pro kulturu sport a společenský život – schůzky
byly 2 – paní předsedkyně přednesla zprávu o činnosti komise
- Jednací řád byl zastupitelům rozeslán, připomínky nikdo nevznesl.
Druhým bodem bylo řešení návrhu rozpočtu obce. Návrh rozpočtu je
prozatím v pracovní verzi, jakmile bude schválen, bude ve zpravodaji
otištěn. Zastupitelé dostali za domácí úkol návrh prostudovat. Ing. Burda
opět připomínkoval, aby byly jednací materiály a podklady předávány
zastupitelům před schůzí zastupitelstva, některá jednání by se dala
urychlit, v některých případech je třeba příprava před přijmutím
rozhodnutí. Starosta obce slíbil předávat dostupné materiály předem.
Třetím bodem se stalo stanovení místního poplatku za odvoz odpadů.
V roce 2010 byly náklady cca 366 tisíc Kč, od občanů bylo vybráno cca
265 tisíc Kč (380,-Kč/osoba). Hlasovalo se o mírném navýšení poplatku na
400,- Kč/osoba – návrh schválen všemi přítomnými. Letos je v plánu
třídění a odvoz odpadů trochu vylepšit – byly pořízeny 2 plastové
kontejnery na PET láhve (ke škole a k obchodu). V tomto bodě byl zadán i
úkol – aktualizovat obecní vyhlášku č. 6, která upravuje nakládání
s komunálním odpadem (bude řešena velikost sběrné nádoby).
Čtvrtým bodem byl návrh smlouvy s RWE o prodeji nového
plynovodu v Chaloupkách – návrh jednohlasně schválen. Všechny části
plynovodu v Kotvrdovicích jsou majetkem RWE.
_________________________________________________________________
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Pátý bod – kompostárna. Vlastní kompostárnu mít alespoň prozatím
nebudeme, ale máme možnost získat dotace na komunitní kompostování.
Pro dotaci je potřeba zpracovat projekt. Všichni zastupitelé souhlasili se
zpracováním projektu.
Šestý bod – schválení podání žádosti o dotaci z programu Rozvoj
venkova na opravu místních komunikací. Bod schválen všemi přítomnými.
Sedmý bod – zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o rozpočtu
Svazku vodovodů a kanalizací.
Osmý bod – trasa připojení tlakového potrubí kanalizace ze
Senetářova do Jedovnic. Potrubí bude vedeno od autovrakoviště k Bráně
na pozemku LČR (mezi novou silnicí a hranicemi pozemků soukromých
majitelů), dále má pokračovat ke Kanálu a do Jedovnic pod cyklostezkou.
Zastupitelé schválili, že pod cyklostezkou kanalizace nepovede.
Devátým bodem jednání byla novela zákona upravujícího správu
poplatků za psy a ostatní poplatky (dále uvedené). Členové zastupitelstva
souhlasí s navýšením některých poplatků.
Desátý bod – získání dotace z JMK 95 tisíc Kč na údržbu cyklostezky
(rozpočet je 135 tis. Kč). Zastupitelstvo souhlasí se závazkem údržbu
provádět.
11. bod – starosta obce podá žádost Úřadu práce na 6 pracovních míst.
Všichni přítomní souhlasili.
12. bod – firma Koplast věnovala do mateřské školky hračky – všichni
zastupitelé schválili přijetí daru.
13. bod – zastupitelstvo bere na vědomí navýšení příspěvku do Spolku
pro rozvoj venkova Moravský kras z 10,- na 12,- Kč.
14. bod – prostor louky na Žlebě - je třeba připravit projekt - v tomto
bodě se nehlasovalo, bude ještě pracovní jednání.
15. bod – zpráva z předauditu chodu obce, zastupitelé berou na
vědomí drobné nedostatky, které budou řešeny na auditu.
16. bod – různé – řešena forma, periodicita a schvalování nového
zpravodaje obce. Pan Musil připraví podklady pro oficiální vydávání
zpravodaje zaevidovaného u Ministerstva kultury.
Jednání trvalo 3 hodiny.
Oba příspěvky připravila Zita Doleželová, oficiální zápisy z jednání jsou
k dispozici k nahlédnutí na OÚ.
_________________________________________________________________
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Výše poplatků v roce 2011
Podle Obecně závazné vyhlášky č.1/2010 a č.2/2010 se u nás platí
poplatek ze psů ve výši 100 Kč za každého psa, poživatelé starobního,
invalidního a vdovského důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu,
platí 50,-Kč.
Upozorňujeme občany na povinnost
neobtěžovat ostatní spoluobčany svým
jednáním – není přípustné, aby se psi volně
pohybovali po obci. I malý pes může
představovat velké nebezpečí např. pro dítě.
Samostatnou kapitolou je venčení mazlíčků – majitel musí přijmout
odpovědnost za přirozené potřeby svého svěřence. Redakční rada a
zastupitelé obce tímto vyzývají všechny majitele těch psů, kteří vykonají
svoji potřebu kdekoli mimo vlastní pozemek, aby zlikvidovali výsledek
snažení svého miláčka. I když nemáme na obci instalovány sběrné nádoby
na tento „nebezpečný“ odpad, nějaká ta popelnice se poblíž vždycky najde.
Pokud se takto budeme chovat všichni, bude se nám v naší vesnici určitě
zase o trochu lépe žít. Krajní variantou jsou možné postihy neukázněných
páníčků.
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, prodejní,
reklamní akce sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného
obsažena. Poplatek je 10 %.
Poplatek za shromažďování, sběr a odvoz TKO se určuje na každý rok
nový. Nově schválená částka je 400 Kč. Neplatí se za děti do 10 let a za
každou pátou osobu v domácnosti.
Další poplatek je za použití veřejného prostranství a vybírá se za
zvláštní užívání veřejného prostranství, např.:
• umístění zařízení k poskytování služeb, reklamy - 200Kč
• trvalé parkovací místo - 1000Kč
• k umístění skládky stavebního materiálu - 30Kč
• k umístění stánků - 20 Kč.
Poplatek za uložení sběru na sběrném místě pod parkem je 2 Kč /kg. V
provozu vždy ve čtvrtek od 17,00-19,00hod a v sobotu 9,00-11,00hod
_________________________________________________________________
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Složení výborů a komisí
Finanční výbor:

Ing. Karel Nesrsta - předseda
Marie Alexová – členka
Ing. Jaroslav Keprt – člen
Kontrolní výbor:
Ing. Jiří Burda – předseda
Jana Šenková – členka
Jiří Zouhar – člen
Stavební komise:
Ing. Jaroslav Keprt
Karel Krejčí
Jiří Šenk
Investiční komise: Martin Kostka
Ing. Roman Štrajt
Ing. Zbyněk Vančura
Aleš Zouhar
Komise pro vydávání zpravodaje:
Jana Buchtová
Zita Doleželová
Tomáš Musil
Mgr. David Varner
Komise pro kulturu, sport a společenský život v obci: seznam členů je
uveden dále.

Výzva občanům k zapojení do komisí:
Vážení občané, kdykoli máte možnost zapojit se do kterékoliv komise –
stačí kontaktovat předsedu komise. Samozřejmě můžete také
spolupracovat se Sborem pro občanské záležitosti, případně s dalšími
spolky.

_________________________________________________________________
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Komise pro kulturu, sport a společenský život v obci
Předseda: Lenka Odehnalová
Místopředseda: Jana Šenková
Členové: Radek Hloušek, Petr Hřebíček, Martin Kala, Jindřich Kocour,
Tomáš Musil, Josef Pospíšil a David Varner.
Tato komise je složená z řad zastupitelů, zástupců kotvrdovských
organizací, spolků a občanů. Její současný počet je deset členů. Členové
komise mezi sebe rádi přivítají další zájemce.
Současným hlavním cílem této komise je stát se styčným bodem pro
všechny organizace, zájmové skupiny, ale i občany, kteří mají zájem a
chuť pořádat nebo organizovat sportovní, kulturní a další akce pro naše
občany. Proto se začátkem roku 2011 chtějí členové komise sejít společně
se zástupci těchto složek.
Důležitým počinem by mělo být vytvoření ročního kalendáře akcí.
Tento kalendář bude sloužit jako zdroj informací pro ostatní pořadatele,
kteří takto budou mít přehled o ostatních akcích a nemusí docházet k jejich
prolínání. Bude mít velký význam pro občany, protože kalendář bude
zveřejněn na stránkách obce, ve zpravodaji a bude aktualizován podle
nových informací, které členové komise dostanou.
Díky kontaktu s pořadateli získá komise přehled o organizační a
finanční náročnosti konkrétních akcí. V případě zájmu pořadatelů bude
snahou komise pomoci organizačně jak z vlastních řad, tak i z řad našich
občanů a členů dalších spolků a organizací.
Komise bude také sloužit jako poradce zastupitelstvu obce při
sestavování rozpočtu obce v rámci dané kategorie. Věříme, že i z tohoto
hlediska se nám podaří získat přízeň občanů, spolků a organizací.
Komise nechce a ani nemůže nikomu nic přikazovat, má zájem spíše
pomáhat a zviditelnit pořádané akce všech kategorií.
Členové komise

_________________________________________________________________
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Příspěvky spolků a organizací
Obecní knihovna Kotvrdovice 2010
Knihovna v Kotvrdovicích patří do naší obce jak z hlediska
historického, tak i z pohledu kulturního. V knihovně půjčuje knihy a
organizuje akce pro veřejnost tříčlenný kolektiv jejích zaměstnanců vedoucí knihovny Tomáš Musil, knihovnice Dana Poláčková a Monika
Musilová.
Ve druhé polovině roku 2010 se uskutečnily v knihovně tři akce. V
září putovní výstavka Strašidýlka kolem nás, kterou zhlédlo 64 zájemců a
to převážně děti z místní školy a školky. 19. 11. 2010 zorganizovali skauti
ze Senetářova a Kotvrdovic Literární večer v Kotvrdovicích. Kdo navštívil
tento čajový večer s předčítáním úryvků knih, nebyl určitě zklamán. Bylo
postupně předčítáno jak dětem, tak dospělým. Těsně před Vánocemi
zorganizovali zaměstnanci knihovny VII. Odpoledne
stolních her.
Názor, že se v dnešní době nečte, není určitě pravda. V
knihovně v Kotvrdovicích se v roce 2010 registrovalo 113
čtenářů, z toho 26 dětí do 15 let. Bylo zapůjčeno 2970 knih
a 81 časopisů. Knihovnu navštívilo 785 návštěvníků. V současnosti má
knihovna 7 391 svazků knih, odebírá dva tituly periodik. Díky regionální
knihovně v Blansku je k dispozici dalších 400 knih. Vedoucí knihovny
stále zajišťuje přísun nových knih a výměnu knih v regionální knihovně.
Knihovníci děkují všem, kteří knihovnu navštěvují, a zvou všechny,
kteří ji neznají. Právě Váš zájem je další motivace pro náš kolektiv do další
práce.
Hodně informací naleznete na nových webových stránkách knihovny:
knihovnakotvrdovice.webk.cz/
Knihovníci z Kotvrdovic
Orel jednota Kotvrdovice
Dobrý den vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás seznámil s činností jednoty orel Kotvrdovice.
_________________________________________________________________
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Naše členská základna má k dnešnímu dni v jednotě Orel Kotvrdovice
registrováno 52 členů z toho 39 mužů, 10 žen a 3 děti. Naše činnost je
zaměřena na rekreační sport, kulturní a společenské akce. Dále jednota
Orel zajišťuje údržbu sportovního areálu TJ Rakovce. Provozujeme
sportbar, ve kterém se v posledních dvou letech uskutečnilo několik
rodinných oslav (převážně našich občanů). Mimo to je sportovní bar
využíván k četným schůzkám a v neposlední řadě ke sledování sportovních
přenosů, jako je např. MS v ledním hokeji a fotbalová LM. Po zavření
bistra Pohoda je jediným nekuřáckým prostorem pro konání rodinných a
společenských akcí v naší obci. Dále musím podotknout, že sportbar je
důležitým článkem naší organizace a to z toho důvodu, že sportbar jakožto
naše vedlejší činnost vydělává finance na pokrytí energií a doplácí tak na
naši hlavní činnost, kterou je sport a kultura.
Taktéž tělocvična sousedící se sportbarem je ve večerních hodinách a
převážně v zimních měsících plně vytížená. Mimo tréninků družstev TJ
Rakovce se zde setkávají dvakrát až třikrát týdně naši nohejbalisté.
Všichni tito sportovci, kteří docházeli na zmiňované akce, zde plně
využívali naše zázemí např. sprchy, kabiny a občerstvení. Pamětníci zajisté
vzpomenou na dobu nedávno minulou, kdy toto nebylo možné.
Koncem loňského roku jsme pořídili internet a při návštěvě sportbaru
je možné se zdarma připojit přes WIFI. Takže Vás tímto zveme na
posezení do sportbaru a přejeme Vám příjemnou zábavu, kde si můžete
posedět u pressa, latté, horkého jablka, horké čokolády a dalších dobrých
tekutin. V letošním roce pro Vás připravujeme i další nové věci např. pizzu
a možná i výběr z několika mála jídel, které nám připraví a doveze
restaurace Topol Senetářov.
Z další činnosti jednoty je nutné vzpomenout den matek, taneční
zábavy, společenské plesy, nohejbalové turnaje, turnaj ve stolním tenise,
poutavou přednášku z rusko-mongolské expedice, divadlo a již podruhé
rozsvěcení vánočního stromku. Dále jednota Orel provedla sběr železného
šrotu a naši mladí sportovci nás reprezentovali na třech turnajích malé
kopané. Zajistili jsme zázemí pro konání jedné soukromé taneční zábavy,
společenský ples Rakovce a přejezd pod Kojálem.
V průběhu celého roku se snažíme udržet budovu v
provozuschopných podmínkách a snažíme se získávat finanční prostředky
na opravu a údržbu celé budovy. V roce 2009 se nám podařilo zajistit
_________________________________________________________________
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dotaci z JMK 100 000 Kč na výměnu jednoho plynového kotle a dvou
boilerů na ohřev teplé vody. Musím zdůraznit, že od roku 2009 provoz
budovy zajišťujeme ze svých finančních zdrojů a nečerpáme dotace
z obce.

Koncem roku 2010 jsme opět získali dotaci z JHMK 200 000 Kč na
opravu krovů, které je zapotřebí opravit. Pevně věříme, že ještě v letošním
roce do konce dubna získáme dalších cca 200 000 Kč z JHMK tak,
abychom byli schopni opravu alespoň těch nutných věcí zvládnout. Také
jsme koncem roku 2010 žádali ministerstvo školství o dotaci ve výši
3 000 000 Kč a výsledek budeme znát koncem března, zda vůbec
dostaneme dotaci a pokud ano, tak v jaké výši.
Na tomto místě bych rád poděkoval sponzorovi - panu Luboši
Strakovi, díky kterému jsme mohli vymalovat galérku, vchod, také jsme
opravili sprchu a toaletu v poschodí a dodělali elektroinstalaci.
_________________________________________________________________
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Další díky patří našim fotbalistům malé kopané, kteří ve dnech 8.- 9.
1. 2011 reprezentovali naši Orelskou jednotu na turnaji ŽABINSKÝCH
VLKŮ v Jedovnicích. Naši fotbalisté překvapili všechny účastníky a
dostali se až do finále. Turnaje se účastnilo 32 mužstev a z toho i někteří
profesionálové. Naši fotbalisté ukázali své kvality a umístili se na krásném
druhém místě. Naši jednotu Orel Kotvrdovice reprezentovali - Jiří Stehlík
ml., Michal Šenk, David Filip, Kamil Kunc, Tomáš Zouhar, Filip
Hlaváček, Tomáš Jarůšek, Michal Beneš a Radim Krumpaský.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem aktivním členům Orla,
především z řad mládeže za pomoc při zajišťovaní zmiňovaných
sportovních a kulturních akcí.
Zároveň bych chtěl všem popřát do nového roku hodně štěstí, zdraví,
lásky a Božího požehnání.
Jindřich Kocour - starosta jednoty Orel Kotvrdovice
TJ Rakovec
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vás informovali o činnosti naší TJ v uplynulých
měsících. Dne 4. 6. 2010 byla svolána mimořádná Valná hromada TJ
Rakovec, na které byl zvolen zcela nový výbor, který má 9 členů. Jako
předseda naší TJ byl zvolen Zouhar Jaroslav, jednatelem je Pospíšil Josef
ml., ostatní členové výboru jsou: Hloušek Pavel, Kunc Kamil, Pospíšil
Václav, Svoboda Petr, Šenk Jiří, Šenk Michal a Zouhar Vladimír ml..
10. července 2010 jsme uspořádali vydařené oslavy 55 let
organizované kopané v obci. Také se nám podařilo alespoň trochu
zkulturnit okolí fotbalového hřiště (především prořezání stromů a keřů,
vysekání vysoké trávy) nebo úprava terénu pod ploty a u střídaček.
A jak se dařilo našim fotbalovým oddílům?
Družstvu našich nejmenších žáků se na podzim tolik nedařilo, ale je to
způsobeno tím, že naši žáci jsou oproti ostatním mužstvům hodně mladí a
malí a věříme, že žáci a rodiče vydrží a budou bojovat dál, protože trenéry
mají dobré a fotbalově půjdou určitě jenom nahoru.
Mužstvo dorostenců má velice úzký kádr a vzhledem k tomu je jejich
8. místo po podzimní části dobrým umístěním.
_________________________________________________________________
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Naše ženy hrají ve své skupině Moravskoslezské divize důstojnou roli a
jsou na velice pěkném 3. místě
Velice příjemným překvapením je naše A mužstvo, které po podzimu
figuruje na 3. místě ve III. třídě Okresního přeboru se ztrátou pouhých 3
bodů na vedoucí Skalici.
V průběhu podzimu jsme také zprovoznili naše nové internetové
stránky www.fcrakoveckotvrdovice.webgarden.cz, kde najdete spoustu
výsledků, komentářů k odehraným zápasům, fotografií a statistik.
Jakékoliv podněty či připomínky zde můžete napsat i Vy, občané.
Myslíme si, že stránky jsou velice povedené a za to patří velký dík
administrátorovi těchto stránek.
Na závěr bychom chtěli pozvat všechny naše spoluobčany na Ples TJ
Rakovec Kotvrdovice, který se koná 4. února 2011 v Orlovně. Ples bude
zahájen slavnostní polonézou z řad místní mládeže. K tanci a poslechu
bude hrát kapela Živel.
Do nového roku 2011 Vám přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti
a životní pohody.
Výbor TJ Rakovec Kotvrdovice
TJ Rakovec Kotvrdovice – fotbalový oddíl žen, soutěž MSDŽ, ročník
2010/2011
Trenér: Petr Starý
Asistent trenéra: Tomáš Musil
Vedoucí mužstva: Vladimír Zřídkaveselý
V ČR se hraje I. liga, a dále na Moravě II. liga, MSLŽ a MSDŽ.
Kotvrdovské ženy hrají nejnižší soutěž - moravskoslezskou divizi žen
(MSDŽ). Tak jak je to ve fotbale dáno, hrají se všechny
soutěže podzim/jaro. Nejdříve Vás tedy seznámíme
s výsledky jarní částí roku 2010. Ženy v této druhé půli
sezóny 2009/2010 pouze ve dvou zápasech prohrály, ve
třech zvítězily a bohužel, ve čtyřech remizovaly. Proto
jim patřilo konečné 6. místo (score 43:27, 27 bodů) z 10 celků.
Ve druhé půli roku 2010 a v novém ročníku odehrály ženy dalších
devět mistrovských utkání. Po podzimu jim patří 3. místo (score 24:10, 19
bodů).
_________________________________________________________________
19

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE

č. 1/2011

Výsledky: K – Drnovice u Lysic 0:1, Šternberk – K 0:2, K – Ráječko 8:0,
Kostelec na Hané – K 0:3, K – Kunštát (2. místo – taky 19 bodů) 0:0,
Brodek u Konice – K 0:5, K – Lažany 2:1, Boskovice – K 2:3 a s prvním:
Holešov – K 6:1. Nejúspěšnější střelkyní podzimu je Nikola Prausová.
Kádr hráček je v posledních letech velký a to různých věkových
kategorií. Za Kotvrdovice hrají v současnosti dívky a ženy také třeba
z Jedovnic, Lipovce, Krasové, Blanska, Těchova. Jejich počet je asi třicet,
z nichž skoro polovinu tvoří děvčata do 18 let. Díky tomuto jejich zájmu o
fotbal se nehrají pouze mistrovská utkání. V roce 2010 děvčata odehrála
také přátelská utkání jako přípravné zápasy a zápasy pro méně zkušené
fotbalistky (juniorky). Rádi uvidíme v našich řadách další zájemkyně o
fotbal.
V zimní přípravě chodí ženy také do haly v Jedovnicích, kde pořádaly
v loňském roce turnaj, kterého se zúčastnily. Oddíl měl zastoupení na
halových turnajích v březnu v Adamově a v prosinci v Brně. V letní
přestávce mezi soutěžemi se děvčata zúčastnila turnajů v malé kopané ve
Vilémovicích (Hyundai Cup), v Černé Hoře a v Ráječku.
Okresní kluby, které mají oddíly žen, ale nehrají soutěž (MSDŽ) se
domluvily a od podzimu 2010 se hraje na okrese Blansko soutěž žen
v malé kopané. Hraje ji Adamov, Doubravice, Lažánky, Vísky. Naše
“juniorky“ (hlavně mladší hráčky), přestaly hrát přátelská utkání
domlouvaná právě s těmito soupeři a přihlásily jsme je do této soutěže.
Přihlásil se také Kunštát hrající MSDŽ. Hraje se dvoukolově, napříč hřiště
na malé brány v počtu hráček 6+1. Z devíti zápasů prohrála děvčata pouze
třikrát a patří jim 3.místo.
Finance na svoji činnost si musí v současnosti fotbalový oddíl žen
zajišťovat sám.
Je třeba poděkovat TJ Rakovec Kotvrdovice za zajišťování šaten v
Orlovně na tréninky a zápasy a za možnost trénovat a hrát na hřišti.
Děkujeme všem divákům, kteří nám fandí a podporují nás.
Oddíl žen fotbalu TJ Rakovec Kotvrdovice
SDH Kotvrdovice
Sbor se skládá ze 17 mužů a 16 dětí.
_________________________________________________________________
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Starostou je Petr Kunc.
Ze členů sboru je jmenována Jednotka požární ochrany
(JPO).
Velitel: Zdeněk Šlof
Zástupce velitele: Jaroslav Sáňka
Strojník: Petr Kunc, Michal Sedlák
Hasiči: Aleš Kosík, Josef Zouhar, Michal Šenk, Jan Vintr, Miroslav
Šebela, Josef Doležel
Tento rok se chceme všichni zúčastnit dle kategorií několika soutěží a
memoriálů v požárním sportu. Více o naší činnosti se dozvíte v některém
z dalších zpravodajů.
Úspěšný rok 2011 přeje sbor dobrovolných hasičů.
Klub českých turistů – odbor Kotvrdovice
Je společenská organizace sdružující všechny, kteří mají rádi pohyb
v přírodě spojený s poznáváním přírodních a kulturních zajímavostí. Náš
program je otevřený pro všechny věkové kategorie od mládeže po seniory.
Program v roce 2011 zahajujeme lyžařským přejezdem – již 31. ročníkem
„Krajem pod Kojálem“.
Pro nepřízeň počasí jeho termín překládáme na únor. Je to
nejmasovější lyžařský přejezd v Jihomoravském kraji. Zúčastňují se ho
především lyžaři z našeho okresu, vyškovska a brněnska. Důstojně
reprezentuje naši obec.
Na naše pravidelné nedělní akce zveme všechny občany, kteří
v závislosti na ročním období se s námi mohou projít pěšky, na kole nebo
na lyžích.
Na jaře zkušebně plánujeme zahájit pravidelné, samostatně vycházky
pro seniory. Jejich náplň bude přizpůsobena zájemcům.
Vícedenní - náročnější akce jsou již určené především
pro zdatnější naše členy, ale neodmítáme i ostatní zdatné
zájemce. Mezi tyto akce patří:
10. – 13. 2. účast na zimním turistickém srazu ve Velkých
Karlovicích
8 – 10. 5. třídenní pochod na Vysočinu
V červenci splutí českých řek
_________________________________________________________________
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5. – 10. 7. cykloturistika v Praze a jejím okolí
24. – 29. 8. účast na slovenském srazu cykloturistů v Rožňavě
17. – 20. 11. jedem na pěší akci „Poslední puchýř“ do Kopřivnice
Našim přáním je získat co nejvíce občanů na naši již tradiční
závěrečnou akce na Štěpána – pěšky ke Třem smrkům.
Jaroslav Pernica
Český svaz včelařů
Je občanským sdružením, jehož členy jsou chovatelé včel (fyzické i
právnické osoby) a příznivci včelařství. Tento obor lidské činnosti patří
mezi nejstarší na Zemi. Mezi hlavní úkoly Českého svazu včelařů patří
péče o růst odborné a společenské úrovně členů, působení na mládež a její
získávání pro chovatelskou činnost, spolupráce se zákonodárnými
a výkonnými státními orgány, vládními institucemi a nevládními
organizacemi za účelem zajišťování legislativních kroků
a dalších aktivit vedoucích k podpoře oboru včelařství,
výzkumu, dobrého zdravotního stavu včelstev, opylovací
funkce včel jako nenahraditelné přírodní aktivity
a ochrany zdrojů snůšky.
Včelaři v naší obci jsou sdružení v Základní
organizaci ČSV v Jedovnicích. V Kotvrdovicích se
scházíme každé první úterý v měsíci v 18:30 hod v Pohostinství u Ševčíků,
abychom prodiskutovali aktuální situaci v chovu včel. Tato schůzka je
otevřená i pro veřejnost. Pokud Vás zajímá chov včel, rádi Vás přivítáme.
Petr Hřebíček, člen

Sbor pro občanské záležitosti
Stav obyvatel k 31. 12. 2010:
Ke konci roku 2010 mají Kotvrdovice celkem 844 obyvatel, z toho je
409 mužů a 435 žen. Průměrný věk je 41,47. Nejstarším občanem je pan
Kunc Josef z čísla 54, kterému bylo 93 roků. Také máme tři devadesátileté
_________________________________________________________________
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spoluobčanky a to paní Šíblovou Boženu z čísla 170, paní Tomáškovou
Annu z čísla 182, a paní Zřídkaveselou Boženu z č. 16.
V loňském roce nás opustilo sedm spoluobčanů:
• Pernica Tomáš č. 245
• Pernicová Božena č. 190
• Vašíček František č. 15
• Kleveta Květoslav č. 236
• Moučka Miroslav č. 51
• Buchta Břetislav č. 180
• Martinek Alois č. 85
Do svých řad jsme naopak přivítali rovněž sedm nových občánků:
• Šenková Anna Marie č. 275
• Chrástecká Anastázie č. 57
• Jarůšek Alex č. 286
• Šenkýř David č. 81
• Hasoň Karel č. 249
• Šlajchová Markéta č. 13
• Filipová Kristýna č. 119
V roce 2010 bylo uzavřeno 8 sňatků.
Během roku se k trvalému pobytu v Kotvrdovicích přihlásilo 14 nových
spoluobčanů:
• Dostal Jiří z Brna do čísla 102
• Lamač Zdeněk ze Strachotic do čísla 70
• Kříčka Marek s manželkou Petrou z Jedovnic do čísla 315
• Bednářová Ludmila z Trstěnic do čísla 126
• Brachtl Felix z Brna do čísla 127
• Ševčíková Marie z Rozstání do čísla 25
• Hlaváčková Kateřina z Jedovnic do čísla 257
• Vogel Martin s manželkou Zdeňkou z Kroměříže do čísla 317
• Kunc Luboš z Blanska do čísla 49
• Varner David z Blanska do čísla 3
• Jelínková Helena s dcerou Helenou z Blanska do čísla 62
Naopak 15 občanů se odstěhovalo:
• Šebelová Jana s dcerami Janou a Martinou z čísla 201
_________________________________________________________________
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Josef Kratochvíl z čísla 239
Petr Španěl z čísla 52
Kamila Hlaváčková z čísla 206
Pavla Sehnalová s dcerou Terezou z čísla 232
Milan Němec z čísla 251
Iveta Krištofová z čísla 188
František Hlaváček z čísla 257
Zdeněk Šlof z čísla 134
Ištoková Jana s dcerou Barborou a synem Josefem evidovaní na
ohlašovně 198.
Při vítání občánků dne 18. 4. 2010 bylo slavnostně uvítáno 11 dětí
narozených v průběhu roku 2009 a 2010.
Sbor pro občanské záležitosti během roku 2010 osobně navštívil a
předal drobné dárky 44 spoluobčanům. Osobní návštěvy jsou u jubilantů,
kteří slaví 70,75, a od 80 let každoročně.
Rovněž bylo zasláno dvanáct písemných blahopřání a všechny jubilanty
jsme si připomněli ve dvaceti rozhlasových přáních.
SPOZ pořádal dne 27. 11. 2010 zájezd na muzikál Mary Poppins,
který se všem zúčastněným velice líbil.
Sbor připravuje novou formu gratulací jubilantům. Bude však
pokračovat v organizování vítání občánků. V současné době se řeší způsob
vedení sboru pro občanské záležitosti.
Jana Buchtová

Příspěvky občanů, zajímavosti
Počasí v Kotvrdovicích nejen v roce 2010
Dost často slýchávám větu, že dříve bylo buď více teplo,
nebo naopak a ti starší říkají „za našich mladých let …“ a tak
dál. Počasí sleduji již od roku 1956, z toho do roku 1977 jen v krátkých
popisech jednotlivých měsíců a od roku 1977 denně – teploty, srážky,
sluneční svit. Tak rád připomenu co všechno se tak lehce zapomene.
_________________________________________________________________
24

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE

č. 1/2011

Vzpomínka na bílé Vánoce vyzní, že dříve bývalo víc sněhu i mrazu. Když
srovnám období Vánoc do roku 1980 a od roku 1980 do roku 2010
vychází to nastejno. Za celé sledované období nepatrně převažují „bílé
Vánoce“. Co se týká zim (počítám prosinec – únor) byly v průměrných
teplotách mrazivější, ale ne vždy bohaté na sníh. Extrém do plusu je zima
97-98 a to +1,56°C a obzvláště 2006-07 a to + 2,78°C, nej. do mínusu je
rok 1985 a to – 5,05°C taktéž rok 1982 a to – 4,31°C. Zima roku 2002-03
patří též k nejchladnějším. Oblevy přicházely a přicházejí každou zimu a
platí, že listopadový sníh nevydrží do Vánoc. Dříve častěji přicházely
mrazy před Vánocemi. V posledních 10-15 letech přesahují mrazy do
první půlky března včetně sněhové pokrývky, kdy bylo v této době
několikrát až půl metru sněhu.
Vzpomínání oživím konkrétními údaji:
• 1956-57: chladnější listopad, začátkem měsíce padá často sníh,
mrazy až -15°C. Do Vánoc skoro bez sněhu. Leden, únor teploty
většinou nad nulou.
• 1973-74: zimní počasí jen v listopadu a do Vánoc, potom teploty
většinou nad nulou, sněhu málo.
• 1974-75: zima většinou bez sněhu. Celý leden většinou teploty nad
nulou, sněhu málo, nedalo se ani bruslit.
Tak bych mohl pokračovat. Ještě pár NEJ … co se týká zimy:
Ta nej. byla 2005-06. Sněhová pokrývka ležela na zemi od 21.
listopadu do 29 března. Leden, únor a do půli března napadlo kolem 50 cm
sněhu. Nejvyšší sněhová pokrývka byla v roce 1970, kdy od půli února do
začátku března byly časté vánice, tvořily se závěje, celkem leželo kolem
1m sněhu. 3. dubna nasněží 15-20 cm sněhu, 1. května ráno 5cm sněhu.
1983 – 17. ledna napadlo za noc 25 cm sněhu.
1985 – Od 13. do 22. listopadu padá často sníh, tvoří se námraza, je 30-50
cm sněhu. Při tom hory měří bez sněhu. Velké škody v lesích.
1987 – Kolem 10. až 15. ledna velké mrazy. Třináctého v noci –21°C,
mínus 20°C až do druhého dne. V těchto dnech několikrát vydatně sněží,
napadne 60 cm nového sněhu.
22. května ráno +2°C sněží a napadne až 5cm sněhu.
Jaké ty Vánoce někdy byly? Například:
1956 - koncem prosince sníh, vánice, až –15°C
1957 - 25. až 29. 12. sníh a led roztál, teploty až +10°C
_________________________________________________________________
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1967 - od 23. do 26. 12. teploty až +10°C, na Štědrý den prší
1981 - po 15. 12. mrazy až –16°C, časté sněžení, závěje. 24. 12. v noci
vydatné sněžení (20cm). Celkem kolem půl metru prašanu.
1988 - 24. 12. občas déšť, navečer liják s bouřkou, teplota +6°C
1999 - 25. 12. občas sněhové přeháňky, námraza, večer sněhová bouřka
– 10 cm sněhu
ROK 2010
Rok 2010 patřil k těm teplotně podprůměrným, průměrná teplota jen
+6,98°C. (Nejchladnější byl rok 1985 s průměrnou teplotou +6,1°C a
nejteplejší rok 2000 s teplotou +9,47°C.
Také co se týká počtu slunných dní (počítám když Slunce svítí
nadpoloviční část dne) tak loňských 68 dní patří k podprůměrným.
Nejméně těchto dní - 48 bylo v roce 1978. Naopak nejvíce – 124 dní
v roce 1992. Naopak srážky, kdy napršelo – nasněžilo 882 mm se zařadil
rok 2010 k těm nejdeštivějším. Opět pro srovnání nejdeštivějším rokem se
stává rok 1985 s 953 mm srážek a nejméně srážek 575 mm má rok 2003.
Zima 2009-2010 o sobě dala vědět již v půli října, když teploty klesly
slabě pod 0°C a napadlo až 6 cm sněhu. Další „závan“ přišel začátkem
listopadu s mrazy do –3°C a až 10 cm sněhu. Větší ochlazení, mráz,
napadlo až 5 cm sněhu to vše v první polovině prosince a 20.12. byl
arktický den- teploty se drží pod –10°C. Vánoce „na blatě“ , 25.12. teplota
+10°C. Na běžky to bylo až po 5. lednu, když napadlo kolem 25 cm sněhu.
První extrém nastoupil v noci z 8. na 9. ledna, kdy napadlo 20 cm, který
přešel v déšť, i když teploty zůstaly až –5°C. Až 3 cm vrstva ledu
napáchala četné škody - popadané elektrické vedení a polámané stromy.
Začátkem února dosáhla sněhová pokrývka až 50 cm sněhu, po větší
oblevě na konci měsíce již jen nesouvislá vrstva sněhu, mrazivo bylo až do
poloviny března (6. 3. 2010 teplota –11°C). Květen připravil druhý extrém
tím, že patřil k nejdeštivějším – 15 mm srážek, nebyl jediný slunný den a
jen 8 dní, kdy nepršelo. Díky těmto jevům jsou ovocné stromy postiženy
hnilobou (moniliózou), například třešně, višně a vůbec peckoviny, taktéž i
některé druhy jabloní (téměř nulová úroda). Často bylo napadeno i listí –
shnilo a spadlo. Do třetice, po 20 hodině 12. června přišla bouřka
s vichrem, která trvala téměř nepřetržitě 1,5 hodiny. Četné hřmění, blesky,
napadlo 38 mm vody, což sice není nic až tak mimořádného, ale vichřice,
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která tuto bouřku doprovázela, napáchala nebývalé škody (aspoň co se
týká lesních porostů), větší než při bouřce s krupobitím v roce 1957. Dne
13. srpna 1957 u nás v obci při desetiminutovém krupobití byly způsobeny
velké škody – vybitá okna, poničené střešní krytiny a tak dále. Za zmínku
stojí i 23. červenec a večerní menší bouřka a následný noční liják, kdy do
rána napršelo 60 mm srážek. Aby toho nebylo dost i listopad přispěl tím,
že nejvyšší teplota 5. 11. 2010 a to 16,5°C je vyšší než říjnových +15°C.
Již se zdálo, že tentokrát listopadový sníh z konce měsíce vydrží do
Vánoc, ale stačila krátká předvánoční obleva a zůstaly jen okrajové
zbytky. Takže lyžařům ať ještě napadne sníh. A těm co se těší na jaro, tak
ať vyjde podle jejich představ.
Cyril Musil, Kotvrdovice 174

Může se hodit
Rozpis stomatologické LSPP - blanenská část 1. pololetí 2011
Služba je sloužena od 8.00 - 12.00 hodin
Leden
1.1.
2.1.
8.1.
9.1.
15.1.
16.1.
22.1.
23.1.
29.1.
30.1.
Únor
5.2.
6.2.
12.2.
13.2.
19.2.
20.2.

MUDr. Kovandová
516 488 450
MUDr. Kulhánková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Miklíková
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MUDr. Roth

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Krtiny - zdravotní středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Černá Hora - zdrav. středisko
Blansko, ZŠ Rodkovského
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvoráka 4
Ostrov - zdravotní středisko

516 439 190
516 488 455
516 488 456
516 447 606
725 415 615
515 157 112
516 412 422
516 417 621
516 444 326

MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek
MUDr. Semrádová
MUDr. Staňková
MUDr. Stojanov
MUDr. Svitač

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol 221
Jedovnice - zdravotní středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Pražská 1b

516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 442 726
516 488 451
516 418 787
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27.2.
Březen
5.3.
6.3.
12.3.
13.3.
19.3.
20.3.
26.3.
27.3.
Duben
2.4.
3.4.
9.4.
10.4.
16.4.
17.4.
23.4.
24.4.
25.4.
30.4.
Květen
1.5.
7.5.
8.5.
14.5.
15.5.
21.5.
22.5.
28.5.
29.5.
Červen
4.6.
5.6.
11.6.
12.6.
18.6.
19.6.
25.6.
26.6.
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MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.

Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 416 386
516 488 454

MUDr. Štrajtová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Kupková
MUDr. Well
MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp

Černá Hora - zdravotní středisko
Křtiny - zdravotní středisko
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101

608 220 806
516 439 404
516 446 398
516 488 457
516 447 605
516 418 788
516 418 786
516 434 055

MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Houdková
MUDr. Jílková
MUDr. Juráková
MUDr. Klapušová
MUDr. Kovandová
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Láníková

Rájec - zdravotní středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Ol. Blažka 145
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny - zdravotní středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 432 138
516 446 428
516 418 787
516 410 786
516 418 787
516 488 452
516 488 450
516 439 190
516 488 457
516 488 456

MUDr. Levová
MUDr. Miklíková
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MUDr. Roth
MUDr. Semrádová
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek

Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, ZŠ Rodkovského
Černá Hora - zdravotní středisko
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvoráka 4
Ostrov - zdravotní středisko
Sloup, Zemspol 221
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 447 606
515 157 112
725 415 615
516 412 422
516 417 621
516 444 326
516 435 203
516 488 453
516 488 453

MUDr. Staňková
MUDr. Stojanov
MUDr. Svitač
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Štrajtová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomaštíková

Jedovnice - zdravotní středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora - zdravotní středisko
Křtiny - zdravotní středisko
Adamov, Smetanovo nám. 327

516 442 726
516 488 451
516 418 787
516 416 386
516 488 454
608 220 806
516 439 404
516 446 398

Mimo výše uvedené je služba zajištěna v Brně – adresa:
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Úrazová nemocnice
Ponávka 6
tel. 545 538 111
Úrazová nemocnice službu zajištuje ve všední dny od 17.00 hodin do 7.00
hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
________________________________________________________________________________
NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE NUTNÉ!!!
Občanské sdružení sociálních a finančních poraden ČR ve spolupráci s Unií seniorů a Svazem
důchodců ČR zahajuje bezplatnou sociálně finanční poradnu.
Poradnu mohou využívat:
•
držitelé průkazů ZTP, ZTP-P, TP
•
senioři
•
sociálně slabší rodiny
•
rodiny s dětmi
•
nezaměstnaní
•
ostatní klienti
Co nabízíme:
•
informace a pomoc při sjednávání slev
•
pojištění domácnosti a nemovitosti se slevou
•
10 až 20 % pro ZTP a ZTP-P u vybraných pojišťoven
•
pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
•
dodávku plynu a elektrické energie u vybraného dodavatele se slevou až 7 %
•
služby vybraného mobilního operátora a pevné linky se slevou 10 až 20 %
•
prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci s možným dopadem na sociálně
slabší skupiny
•
pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
•
nabídku pracovních příležitostí v poradnách OSSAFP ČR po celé ČR
•
zajištění financí na pohřebné – program Pieta
•
slevy v potravinových řetězcích, slevy v oblasti služeb (pedikúra, kosmetika apod.)
•
spolupráce s právní nebo sociální poradnou, SOS a poradnou pro nájemníky a spotřebitele
•
.
Informace a dotazy Vám rádi poskytneme na uvedených kontaktech:
tel.: 724 564 070 nebo 518 324 194 e-mail: financniporadna@seznam.cz, web
www.socfinporadnycr.cz
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TJ Rakovec K otvrdovice pořádá
v pátek 4. února 2011 ve 20:00
v m ístní Orlovně

;
K tanci a poslechu zahraje skupina Ž IV E L
Ples bude zahájen slavnostní polonézou.
Bude připraveno občerstvení i tom bola.
Předprodej vstupenek je od 19. 1. 2011 v prodejně Jednoty.
Cena vstupenky s m ístenkou 75 K č.
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Občanské sdružení OPK a Orel Kotvrdovice zve všechny občany na
divadelní představení Nájemníci pana Swana, které se uskuteční 19. 3.
2011. O prodeji vstupenek budete včas informováni.

_________________________________________________________________
31

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 1/2011

Vážení spoluobčané, plánuje se obnovení jedné krásné tradice, a proto dne
12. 3. 2011 projde vesnicí Masopustní průvod, ukončený odpolední
taneční zábavou.
Věříme, že mnozí z vás se přidají k průvodu masek a ti ostatní nás uvítají
před svými domy.
Čas a místo srazu průvodu bude předem upřesněn.

Uzávěrka tohoto čísla: 18. 1. 2011
Uzávěrka čísla 2/2011: 19. 4. 2011
Redakční rada: Buchtová Jana, Doleželová Zita, Musil Tomáš, Varner David
Příspěvky, dotazy, nápady nebo kritiku posílejte na email:zpravodaj@kotvrdovice.cz
Zpravodaj je vydáván v nákladu 270 kusů a distribuci zajišťuje Obecní úřad Kotvrdovice
Zveřejněné názory se nemusí shodovat se stanoviskem redakce.
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