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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
jsme na začátku dalšího roku a přemýšlíme, jaký ten roku bude,
plánujeme, co všechno chceme letos dokázat, vybudovat, změnit, kam
pojedeme na dovolenou… Z médií se na nás ale hrnou informace o
finanční krizi v celém světě, o státním dluhu, o konci světa, o zdražování
všeho a samé další negativní zprávy. Kolikrát až člověk nabývá dojmu, že
nemá cenu snad ani nic plánovat a není se na co těšit.
Členové redakční rady vám všem do nového (ještě pořád) roku přejí,
abyste se měli na co těšit a z čeho se radovat, abyste byli úspěšní, dokázali
překonávat překážky a uměli se povznést nad hloupostmi.
Vydávání zpravodaje se přehouplo do druhého roku a tak redakční rada
děkuje všem pisatelům za příspěvky a dobrou spolupráci. Také děkujeme
za kladné reakce, které nás povzbuzují k další činnosti, i za kritiku, která
nás nutí k zamyšlení.
Do budoucna se budeme snažit přinášet co nejvíc informací z dění obce a
věříme, že řady dopisovatelů se ještě více rozšíří.
Redakční rada

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám i letos popřál zdraví a spokojenost. Rok 2012 jsme
začali tříkrálovou sbírkou. Již tradičně jste projevili štědrost, za což Vám
chci poděkovat. Na činnost oblastní charity se vybralo 19.692,- Kč. Děkuji
také všem koledníkům. Pro některé z nich byla malou odměnou účast na
přípravě koncertu v Městském divadle Brno a čestná místa na jevišti
během přímého televizního přenosu v neděli 8. ledna.
Loni jsem touto dobou napsal, že chci lidem naslouchat. Při různých
jednáních jsem se o to pokoušel, vnímal jsem názory druhých, i když ne
vždy jsem s nimi souhlasil. Několikrát jsem svolal pracovní jednání, aby
byla možnost o problémech diskutovat. Chtěl bych také touto cestou
nabídnout Vám všem příležitost k vyslovení svých názorů. Než se rozjaří,
svolám veřejnou besedu k aktuálním problémům na obci.
_________________________________________________________________
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Z důvodů propadu daňových příjmu obce skončil rok 2011 poprvé ztrátou.
Podařilo se však dokončit odkanalizování nových domů z lokality u hřiště.
Připravili jsme také projekt na výstavbu nového chodníku do této lokality.
Dva domy, které obec získala do svého majetku, uvolnily místo pro novou
výstavbu. Byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy a nyní
zvažujeme možnost aktualizace územního plánu obce.
I v letošním roce počítáme s menšími daňovými příjmy. Přesto jsou
v návrhu rozpočtu obce zahrnuty velké částky na investice, o kterých se
můžete dozvědět více na zmíněné veřejné besedě. Termín besedy bude
oznámen samostatnou pozvánkou. Máme také schválenou dotaci na nákup
techniky pro lepší likvidaci kompostovatelného odpadu.
Na internetových stránkách obce si můžete otevřít novu virtuální prohlídku
a v průběhu roku bude realizována naučná stezka „Kotvrdovice minulé a
současné“. Co se podaří letos udělat, můžete ohodnotit sami.
Alois Kunc

Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 26. 10. 2011
Účast: 12 zastupitelů: paní Alexová omluvena
Jednání začalo doplněním programu – bod řešení prostranství v okolí
školy.
1) Kontrola úkolů
- obec odkoupila pozemek pí. Janáčkové (část chodníku na dolním konci)
- podepsána smlouva s firmou Inostav na opravu chodníku
- připravena smlouva s manželi Odehnalovými na pronájem sadu na Žlebě
- zastaveno oplocení obecního pozemku manželi Šíblovými a vytyčeny
hranice tohoto pozemku
- paní Odehnalová poptala opravu piana ve škole, opravovat se nebude
- proveden úklid cyklostezky
- inventury obecního majetku budou předmětem dnešního jednání
- kanalizace na Žlebě je vyčištěna
- proběhlo pracovní jednání kvůli investiční výstavbě:
_________________________________________________________________
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a) většina zastupitelů je pro stavbu obecních bytů i bez dotací
b) volné prostranství po domě č. 59 – uvažuje se o prodeji nebo o
postavení víceúčelové budovy (nejdříve je nutno provést změny na
pozemkovém úřadě)
c) projekt na čističku odpadních vod se zpracovává
d) jezírko v parku – je třeba řešit jeho vzhled a hlavně bezpečnost
2) Příprava inventarizace – jmenování inventarizačních komisí,
stanovení plánu inventur.
3) Byt v domě s pečovatelskou službou v Jedovnicích – je momentálně
volný a zastupitelé musí rozhodnout, jak problém řešit, pokud se zájemce
nenajde. Prozatím stanoveno, že do února bude nájemné platit obec.
4) Rozpočtové opatření
– dotace z JMK – schváleno všemi přítomnými zastupiteli
- odsouhlasena koupě nového piana do školy (35 000 Kč)
- vítání občánků – navýšení rozpočtu (14 000 Kč)
- zřízen krizového účtu – na řešení případné krizové události (20 000 Kč)
- proběhla oprava střechy zastávky na horním konci (35 000 Kč) – o tuto
částku se navýší příspěvek na dopravní obslužnost
Rozpočtové opatření jako celek schválilo 9 zastupitelů, 1 byl proti a 2 se
zdrželi hlasování.
5) Příspěvek na dopravní obslužnost a dodatek ke smlouvě – schváleno
všemi přítomnými.
6) Příprava rozpočtu na rok 2012 – s čím musí počítat finanční výbor při
sestavování rozpočtu:
- započetí výstavby čističky
- výstavba obecních bytů
- upravení nádrže v parku
- nová silnice, plynovod, zavedení elektřiny a vodovodu v Chaloupkách
- aktualizace územního plánu
_________________________________________________________________
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- úprava okolí školy (úkol paní Odehnalové a Ing. Burdovi – zjištění
stanoviska manželů Vašíčkových k prodeji nebo pronájmu části pozemku
u školy)
- chodník u pekárny, hřbitov, rybník a okolí na Žlebě
- osvětlení mezi Čechami a Novou čtvrtí (úkol starostovi obce – zhotovení
provizorního osvětlení)
- příprava víceúčelového hřiště
S podněty pro tvorbu rozpočtu na rok 2012 souhlasili všichni přítomní
zastupitelé.
7) Různé:
- paní Odehnalová požádala o příspěvek na školní besídku v Orlovně a
požádala přítomné zastupitele o vyslovení důvěry pro sportovně-kulturní
komisi, která má zájem organizovat hody v roce 2012 – souhlasilo 10
zastupitelů
- pan starosta doporučil podepsat smlouvu s RWE, která nabídla fixní cenu
elektřiny pro obecní spotřebu – schváleno 10 zastupiteli
- pan starosta navrhl podepsat smlouvu s J. Šenkem na zimní údržbu (úkol
– upozornit řidiče, kteří parkují na obecních komunikacích, že se
dopouštějí dopravního přestupku a brání v řádné zimní údržbě)
- pan starosta upozornil, že po pozemkových úpravách bude třeba
aktualizovat smlouvy se Sentusem a Agrisem o pronájmu drobných
pozemků (cesty kolem polí). Pozemky jsou obecní, ale společnosti si je
pronajímají a osívají je. Občany je povoleno je používat pouze v době
vegetačního klidu. Zastupitelé berou na vědomí.
- při demolici domu č. 59 bylo ušetřeno 30 tis Kč oproti původnímu plánu,
protože se zapojili hasiči – tyto prostředky budou hasičům předány
Jednání trvalo 3 hodiny a 45 min. Sestaveno ze zápisků Zity Doleželové

Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 24. 11. 2011
Účast: všichni zastupitelé
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Doplnění do programu – pan Šenk doplnil do bodu č. 2 jednání o budově
pod Orlovnou
1) Kontrola úkolů:
- byt v Jedovnicích – informační letáky byly rozneseny, zatím se jedna
osoba zajímala o podmínky podnájmu
- provizorní osvětlení za Novou čtvrtí je instalováno
- manželé Vašíčkovi souhlasí s opravou stávajícího nájezdu ke škole,
pozemek vedle přístupu ke školce na jeho rozšíření pronajímat ani
prodávat nebudou. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce začít s projektem
na úpravu okolí školy
- uzavřena dohoda na zimní údržbu komunikací s panem Šenkem (traktor)
a sedmi spoluobčany na posyp a odhrnování sněhu. Do údržby se zapojí
také 2 zaměstnanci obce.
2) Hrubý návrh rozpočtu na rok 2012 – k bodům projednávaným minule
přidáno:
- projekty inženýrských sítí mezi Čechami a Novou čtvrtí a za Novou
čtvrtí v zahradách
- možnost odkoupení nebo pronájmu budovy „40“ pod Orlovnou – vhodné
skladovací prostory pro techniku
Zastupitelé obce vzali na vědomí hrubý návrh rozpočtu na příští rok.
Návrh rozpočtu obce na rok 2012 je na webových stránkách obce
www.kotvrdovice.cz.
3) Byt v domě s pečovatelskou službou – zatím stále otevřeno, vážný
zájemce se prozatím nenašel
4) Žádost o odkoupení obecního pozemku panem Kuncem na Panské.
Zastupitelé ukládají stavební komisi provést místní šetření.
Jednání trvalo 1 hodinu a 30 minut. Sestaveno ze zápisků Zity Doleželové

Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 19. 12. 2011
ZO bere na vědomí:
_________________________________________________________________
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1. kontrolu úkolů
2. informaci o čerpání rozpočtu
3. rozpočet Svazku VaK měst a obcí okresu Blansko
4. vyjádření ke zřízení cesty v Chaloupkách
5. žádost majitelů domu čp. 135
ZO schvaluje:
Usnesení: 11.12.1
ZO schválilo 10 hlasy rozpočtové provizorium obce na rok 2012.
Usnesení: 11.12.2
ZO schválilo 8 hlasy návrh rozpočtu obce Kotvrdovice na rok 2012 včetně
2 pozměňovacích návrhů.
Usnesení: 11.12.3
ZO schválilo 7 hlasy prodloužení termínovaného vkladu u GE Money
Bank o dalších 6 měsíců.
Usnesení: 11.12.4
ZO schválilo výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok
2012 na 420,-Kč.
Usnesení: 11.12.5
ZO schválilo 12 hlasy Darovací smlouvy od společnosti Tauro Podomí a
Koplast Jedovnice.
Usnesení: 11.12.6
ZO schválilo 12 hlasy zřízení kabelových přípojek NN a Smluv o Smlouvě
budoucí pro rodinné domy pana Latnera a paní Hudečkové.
Usnesení: 11.12.7
ZO schválilo 12 hlasy zveřejnit záměr obce o prodeji pozemků pč. 795/3.
ZO ukládá:
1. prověřit na FÚ Blansko daň z nemovitosti (Z: starosta T: do 15. 1. 2012)

_________________________________________________________________
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2. svolat pracovní jednání ZO k obecním bytům (Z: starosta T: 19. 1.
2012)
3. rozeslat zastupitelům odkazy na plán výzev a podmínky dotací na
výstavbu obecních bytů (Z: starosta T: do 31. 12. 2011)
Usnesení jako celek bylo schváleno 12 hlasy.
Zapsala Buchtová, jednání ukončeno ve 21,15 hod.
Oficiální zápis z jednání
Následují 2 příspěvky (první z nich byl zaslán zastupitelstvu obce), které
byly poslány do redakce a jejichž téma se dotýká nás všech:
Věc: Zpráva z jednání investiční komise
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
na základě jednání investiční komise konaného dne 16. 12. 2011 vám
předkládáme zprávu z výše uvedeného jednání. Zpráva má doporučující
charakter.
Investiční komise prostudovala hrubý návrh rozpočtu obce Kotvrdovice na
rok 2012 a shledala jako rizikovou položku „obecní byty“ v hodnotě
investice 8 milionů Kč.
Dle tohoto hrubého návrhu rozpočtu obce Kotvrdovice na rok 2012 je
zjevné, že zastupitelé předpokládají v příštím roce se stavbou 4 obecních
bytů na pozemku mezi č. p. 78 a 80 a s výše uvedenou investicí.
Zastupitelstvo obce Kotvrdovice se v minulém volebním období usneslo
na výstavbě obecních bytů. Byly zpracovány návrhy a z nich vybráno
řešení „Výstavba dvou přízemních bezbariérových dvojdomků 2 + KK
s terasou“, na které byl zpracován projekt.
Investiční komise bere na vědomí reálně následující fakta:
• Současné ekonomické prognózy jsou pro budoucí období velice
negativní

_________________________________________________________________
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•

Předpokládané příjmy obce se v následujících několika letech
budou pravděpodobně snižovat
• Projekt výstavby 4 obecních bytů se jeví dle finanční analýzy jako
sociální projekt pro 4 rodiny nebo jednotlivce.
• Nejsou specifikovány podmínky přidělení budoucích bytů
případným žadatelům ani předpokládaná výše nájemného.
• Financování projektu je uvažováno z mimořádného daňového
příjmu obce, který se nikdy v minulosti v takovém rozsahu nestal a
s vysokou pravděpodobností se nikdy v budoucnu nebude
opakovat.
• Financování projektu neuvažuje se získáním žádných dotací.
• Životnost současných staveb je cca 25 let. Následně se předpokládá
nutná rekonstrukce budovy (interiéry, topení, okna a dveře,
zateplení a fasáda, střecha, klempířské práce).
Předpoklad pro ekonomickou soběstačnost uvažovaných bytů:
• Ve fondu oprav bude nutné po 25 letech provozu mít připravenou
příslušnou částku na nutnou revitalizaci obecních bytů, aby nebyl
následně zatěžován obecní rozpočet.
• Pokud uvažujeme návratnost investice na 25 roků, pak je zřejmé,
že investiční náklad na jeden byt v hodnotě 2 milionů Kč je 6667,Kč/měsíc. Tato částka je čistý současný náklad, který neuvažuje
s nutnými náklady na budoucí běžné opravy a údržbu (fond oprav)
a neuvažuje ani s dalšími negativními aspekty v období
zmiňovaných 25 roků. Dále je nutné k této částce připočítat inkaso,
které si budou muset nájemníci taktéž měsíčně hradit.
Pokud budeme předpokládat měsíční částku inkasa v hodnotě cca 2500,Kč/byt (elektřina, plyn, atd.), znamená to v součtu měsíční platbu cca
9167,- Kč/byt, což je dle názoru investiční komise částka pro nájemníky
nereálná. Běžné nájemné v obdobných bytech v obdobných lokalitách je
ovšem cca poloviční.

_________________________________________________________________
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Jestliže bychom neuvažovali výše uvedeným způsobem, tzn., že by se
jednalo o investici obce s návratností investovaných prostředků v období
25 roků, pak je zřejmé, že se uvažuje opravdu o „sociálním projektu“ pro 4
rodiny nebo jednotlivce jak bylo již zmíněno. Pak je nutné zvážit jeho
využitelnost, a jestli obec Kotvrdovice opravdu nutně potřebuje realizovat
tento „sociální projekt“ v tomto provedení, v této době a bez využití jiných
finančních prostředků než z obecního rozpočtu. Z výše uvedených
skutečností jednoznačně plyne, že investice do těchto bytů a jejich
vlastnictví v majetku obce Kotvrdovice bude v budoucnu zatěžovat obecní
rozpočet.
Závěr:
Projekt obecních bytů byl v minulém volebním období jistě navrhnut a
připravován předchozím zastupitelstvem s předpokladem zajímavé
investice do obce. Současná ekonomická situace a s tím spojená situace na
trhu nemovitostí se však od té doby zásadně změnila.
Investiční komise navrhuje, aby obecní zastupitelstvo před pokračováním
jakýchkoliv prací na tomto projektu:
• konkrétně stanovilo účel využití obecních bytů (sociální bydlení,
startovací byty, komerční využití)
• definovalo konkrétní podmínky užívání bytů (výše nájmu,
předpokládaná výše inkasa, doba užívání)
• zveřejnilo tento záměr všem občanům Kotvrdovic a ověřilo zájem
o využití těchto bytů
V případě, že zájem bude nižší, než je uvažovaná kapacita, pak
nedoporučujeme tento projekt zařadit do investic pro rok 2012 a zvážit jiné
možnosti pro realizaci sociálních bytů (škola, pošta) s výrazně nižšími
investičními náklady.
Při odpovídajícím reálném zájmu (4 sociální byty) doporučujeme
podniknout veškeré kroky k získání dotací na tento projekt.
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V případě zájmu výrazně převyšujícím stávající projekt (4 byty)
navrhujeme přepracovat projekt pro možnost uspokojení více zájemců opět
s využitím dotací.
V případě nerealizování tohoto projektu v roce 2012 doporučujeme sumu
cca 8 mil. Kč, odložit např. na dlouhodobé termínované účty (rozdělit do
více bankovních ústavů) i za cenu negativního vlivu inflace, což je
v současnosti při konzervativním investování nejméně špatné řešení. Dále
navrhujeme zvážit jiné možné využití těchto prostředků např. zajištění
prostor pro uskladnění obecního majetku, zázemí obecních spolků, zázemí
pro matky s dětmi a zkvalitnění sportovně-kulturního vyžití v obci pro
občany obce Kotvrdovice apod.
Dále investiční komise žádá o objasnění skladby položky „naučná stezka“
a položky „kompostárna“. Ostatní investiční položky ve výše uvedeném
návrhu rozpočtu obce Kotvrdovice pro rok 2012 jsou z pohledu investiční
komise bez zásadních připomínek.
V Kotvrdovicích 16. 12. 2011
Za investiční komisi: Kostka Martin, Zouhar Aleš, Štrajt Roman, Vančura
Zbyněk

Komise pro kulturu, sport a společenský život v obci
Dámy a pánové,
v čase adventním se uskutečnila v Orlovně vánoční besídka, kde
vystupovaly děti naší školy a zatancovaly i děti z mateřské školy. Děti
nejen tancovaly, ale i zpívaly, hrály na kytaru, flétnu, zahrály scénku a i
něco o adventu jsme se dozvěděli. Bylo to velmi milé a příjemné setkání a
já jsem ráda, že se to podařilo. Atmosféru dokresloval stromeček, na který
ozdoby vyrobily děti s p. Nesrstovou. Velký dík patří učitelkám z naší ZŠ
a vyučujícím ze SZUŠ Blansko. Taktéž bych ráda poděkovala touto cestou
i p. Kocourovi za přípravu Orlovny. A našim dětem patří dík největší. Už
teď se těším, čím nás příště překvapíte!
Současně je mou milou povinností Vám oznámit, že jste přispěli škole
1.400,- Kč!! Peníze jsme odevzdali paní ředitelce a škola za ně pořídí
_________________________________________________________________
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rehabilitační a relaxační pomůcky pro děti, aby se mohly o přestávkách
vyřádit. Děkuji všem za příspěvek.
Užijte si jarní prázdniny, buďte zdraví a někdy opět na viděnou.
Lenka Odehnalová

Masopustní veselice
I letos organizuje sportovně-kulturní komise masopustní průvod obcí.
V sobotu 18. února je sraz všech masek v horním pohostinství U Pásků v 8
hodin. Veškeré hlučící a rachotící nástroje s sebou!!
Trasa průvodu bude následující: průvod se z horního pohostinství přesune
k domu starosty obce, kde požádá o masopustní právo. Odtud se vydá přes
Žleb na dolní konec obce, potom na bytovky a ulice u hřiště, novou
zkratkou projde zpět ke škole, odkud si to namíří po Panské a Zámečku na
horní konec (Nová čtvrť a Čechy). Nakonec projdeme po hlavní silnici
dolů a nahoru, kde skončíme.
Celou trasu nás budou doprovázet členové Bivojanky. Věříme, že spousta
z vás se přidá do průvodu a ti ostatní nás budou očekávat u svých domovů.
Masopustní sobota nebude tentokrát zakončena zábavou, ale plesem TJ
Rakovce, na který není třeba masky – nejedná se o ples maškarní.

Příspěvky spolků a organizací
Mateřská školka od září do prosince 2011

1. září jsme zahájili nový školní rok. Děti přišly prakticky do nového
prostředí. O prázdninách jsme vymalovali třídu, sklad hraček, umývárnu,
WC a šatnu dětí. Ve třídě děti překvapil nový nábytek. Podle reakcí dětí a
většiny rodičů soudíme, že se nové vybavení líbí. Děkujeme všem, kteří
nám umožnili koupit nové zařízení.
5. září byla zahájena výuka pohybové průpravy- rytmika. Paní učitelka
Irena Čepová říká: „ V taneční a pohybové výchově se děti učí správnému
držení těla, pohybovému vyjádření v prostoru, cítění rytmu a muzikálnosti.
Kromě procvičování svalových skupin celého těla, získávání tanečně
_________________________________________________________________
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pohybových schopností a dovedností, je kladen důraz na radost z pohybu,
seznámení s folklórem i moderní hudbou a citový umělecký prožitek“.
15. září byl zahájen plavecký kurz pro předškolní děti. Děti se zúčastnily
10 lekcí plaveckého výcviku. Některé děti jezdily do plavání již druhým
rokem a udělaly veliký pokrok. Naprostá většina jich byla ve vodě
maximálně spokojená a pobyt ve vodě si dobře užila. Dětem se věnovala
zkušená a vstřícná paní plavčice.
20. září byla zahájena výuka angličtiny pro předškolní děti pod vedením
paní Mgr. Elen Málkové, která říká: „ Vzhledem k věku dětí se snažíme
zejména o hravou a zábavnou formu podání anglického jazyka. Používáme
různé hry, písničky, obrázky apod. Během výuky pracujeme s kvalitními
učebnicemi, které jsou pro děti příjemným zpestřením. Doufáme, že pro ně
budou naše hodiny angličtiny přínosem i zábavou.“
21. září byla zahájena výuka křesťanské etiky pod vedením pana faráře
Václava Trmače. Děti se učí upevňovat kladné mezilidské vtahy. Zpívají
duchovní písně při doprovodu bendža, na které hraje pan farář a to se
dětem moc líbí.
10. října jsme sklízeli mrkev ze záhonu na školní zahradě. Mrkvičku jsme
společně zaseli na jaře, podle potřeby jsme ji zalévali, okopávali a pleli.
Už byl nejvyšší čas úrodu sklidit. Byli jsme zvědaví, jak moc nám mrkev
vyrostla. Sláva! Mrkvičce se u nás dobře dařilo a vyrostla opravdu veliká.
Děti měly z dobré sklizně obrovskou radost.
14. října jsme se vydali za vesnici pouštět draky. Vítr si s námi začal hrát a
stále měnil směr. Paní učitelky měly plné ruce práce, aby draka dobře
připravily ke vzlétnutí. Sluníčko se na nás smálo a drželo nám pěstičky,
aby drak vyletěl až do oblak.
18. října se uskutečnila schůzka s rodiči. Seznámili jsme rodiče
s kulturními akcemi v následujícím období, s ročním plánem, školním
vzdělávacím programem, třídním vzdělávacím programem, pravidly
chování…
7. listopadu jsme jeli do Brna, kde hostovalo Divadlo Spejbla a Hurvínka
v divadle Bolka Polívky. Pro děti byl mimořádný zážitek, že mohly vidět
_________________________________________________________________
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Spejbla a Hurvínka na vlastní oči a to přímo z nejlepších míst na balkóně
divadla.
30. listopadu se uskutečnilo slavnostní adventní odpoledne s rodiči. Děti si
připravily pásmo básní, písní a tanečních her. Po kulturním programu
následovala tvořivá dílna. Pod vedení paní Radky Flekové děti vyráběly
s pomocí rodičů andělíčky z korálků. Nakonec se všichni občerstvili
vánočním cukrovím, které děti upekly. Účastníci byli odměněni
čokoládovými dobrotami z balíčku, který nám poslal Mikuláš.
8. prosince se konalo setkání s bývalými zaměstnanci naší mateřské školy.
Děti opět vystoupily s pásmem písní, básní a tanečních her. Předaly
hostům přáníčka a vánoční dekorace. Po programu šly děti na školní
zahradu a z docela malého množství sněhu, který právě padal, postavily
velikého sněhuláka. Sněhuláka dozdobily mrkvičkou i hrncem na hlavu a
byl z něho učiněný krasavec.
14. prosince jsme navštívili OÚ, obchod a přátele naší mateřské školy a
předali přáníčka a vánoční dekorace.
19. prosince k nám přijelo divadlo Barborka z Brna s „Pohádkami
z čertovy zahrádky“. Pohádky s námi sledovaly i děti z Mateřské školy
v Krasové a Senetářově. Bylo to velice pěkné představení. Děti se
seznámily také se znakovanou češtinou a naučily se vyjádřit názvy zvířat.
20. prosince přinesla naše spolužačka Natálka nové krmítko pro ptáčky,
které jsme umístili na vrbu na naší školní zahradě. Hned jsme také
nasypali zrníčka, aby neměli naši ptačí kamarádi hlad.
Po návratu ze zahrádky jsme zjistili, že byl v naší školce Ježíšek. Přinesl
nám hračky, výtvarné potřeby, tělovýchovné náčiní a učební pomůcky.
Děti měly velikou radost. Většina dětí si hned nasadila na hlavu pirátský
šátek (který si teprve musíme pěkně ozdobit) a začala si hrát s novými
hračkami. Moc děkujeme firmě Koplast spol. s.r.o. za vánoční nadílku.
23. ledna pojedeme společně s dětmi z mateřské školy v Lipovci do
hvězdárny a planetária v Brně. Moc se těšíme a o tom, jak se nám
v planetáriu líbilo, Vám rádi napíšeme příště.
Eva Nejezchlebová
_________________________________________________________________
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Klub českých turistů
Bilancování činnosti seniorů v roce 2011: Od dubna jsme rozšířili
turistickou činnost v našem oboru i na seniory. Každých 14 dní, vždy ve
čtvrtek, jsme uspořádali vycházky do nejbližšího okolí. Mimo jiné jsme
byli v Rudickém propadání, na Macoše a u Čertova mostu. Celkem jsme
absolvovali 13 vycházek se spokojenými účastníky – přesněji řečeno
účastnicemi. V družstvu seniorů máme prozatím kromě vedoucího jen
jednoho muže. Zdá se, že senioři na vycházky do maximální délky 15 km
fyzičku nemají. Věříme, že v novoročním předsevzetí si některé váhající
dámy i senioři dali závazek, že pro své zdraví a lepší poznání našeho okolí
se do družstva seniorů v roce 2012 zapojí.
Jaroslav Pernica
Zprávy ze 7. skautského oddílu
Prosinec je pro skauty z našeho oddílu už tradičně nabitý spoustou akcí.
Během adventního času trávíme několik hodin nácviky živého betlému.
Vánoční radost se pak snažíme sdílet spolu s našimi spoluobčany. Chceme
taky vzpomenout na ty, kteří bývají při těchto rodinných svátcích sami.
Betlémské světlo 24. 12. 2011
Zdá se, jako by to byl obyčejný plamínek, ale je v něčem výjimečný. Před
Vánoci se sjíždějí lidé různých národností do Betlémské baziliky, aby zde
od plamínku z ohně věčného světla zapálili i svoje svíce a světlo předali
ostatním lidem.
My jsme naštěstí nemuseli pro ono betlémské světlo až do Palestiny, ale
jenom do Jedovnic, kam ho z Vídně přivezli jedovničtí skauti. Po
Kotvrdovicích jsme je roznášeli například těm, kteří by si ze zdravotních
důvodů pro ně nemohli dojít. Zrovna padající déšť nám plamínek naštěstí
neuhasil, a tak se na Štědrý den světlo mohlo rozhořet i v dalších
domovech. O tom, jak takový nepatrný úkol může potěšit, nás přesvědčila
slova jednoho spoluobčana: ,,Děkuji vám, chlapci. Ani jsem si nemyslel,
že letos budu mít vůbec nějaké svátky.“ A tak byla naše radost
dvojnásobná.
Živý Betlém 25. 12. 2011
Každé dítě ví, kde Ježíšek, který jim o Štědrém dnu donese dárky, má své
jesličky. Betlém k Vánocům neodmyslitelně patří, ať už jsou postavičky
vyřezávané, slaměné, papírové, skleněné nebo perníkové. Žádná z nich se
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však nehýbe ani nemluví. A přece již téměř 800 let od dob svatého
Františka jeden betlém o Vánocích ožívá.
V neděli na první svátek vánoční jsme skautskou hymnu vyměnili za
koledy a místo krojů si oblékli docela jiné kostýmy. Ne všechny by se ale
hodily do doby, kdy pastýři a tři králové spatřili jasnou hvězdu na obloze,
ukazující směr k chudé stáji. Nehráli jsme narození Ježíška tak, jak ho
všichni známe. A protože se nemůžeme podívat, jak to v Betlémě před
dvěma tisíci roky vypadalo, podívali jsme se, jak by Betlém vypadal
dnes… Televizní stanice Sión přináší divákům ve večerních zprávách
nejnovější informace o narození nového krále. Reportéři se hned vydávají
do Betléma, aby pro své diváky zjistili víc. Potkávají chudé pastýře i
moudré hvězdopravce – Kašpara, Melichara a Baltazara a všichni se jdou
poklonit k jesličkám…

Zpívání v domově důchodců 27. 12. 2011
Před Vánocemi jsme se sešli v klubovně v Senetářově, abychom vyráběli
přáníčka pro lidi z domova důchodců v Černé Hoře. Tam se již tradičně
vydáváme speciálním autobusem, abychom si se staršími lidmi zazpívali
koledy. Mezi ubytovanými jsme sice nepotkali nikoho z Kotvrdovic, ale
z okolních vesnic se jich k nám několik hlásilo. Vždy je potěšilo, když se
_________________________________________________________________
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dozvěděli, že jsme z jejich okolí. Nejvíc nás zaujala jedna čiperná paní
z Blanska. Pochlubila se nám fotkami ze svých 100. narozenin, které
slavila před dvěma lety. Když jsme se jejímu věku obdivovali, tak nám
připomněla, že jsme se tomu stejně divili už před rokem.
Terka Vančurová, Jarek Chrástecký

Příspěvky občanů, zajímavosti
Stav obyvatel naší obce k 31. 12. 2011
Do obce se přistěhovalo za období od 1. 7. do 31. 12. celkem 19 občanů:
Kunc Antonín do č. 31
Kovář Radek do č. 58
Čížková Natálie do č. 238
Pelikánová Marcela do č. 28
Kunc Jiří do č. 247
Oros Vasyl s manželkou Marynou do č. 1
Pernica Tomáš do č. 245
Buček Richard s manželkou Lenkou a dcerou Sabinou do č. 311
Worbis Aleš s manželkou Petrou a dětmi Markétou a Radimem do č. 307
Kulhánek Břetislav s manželkou Lenkou do č. 78
Malík Josef se synem Robertem do č. 300
Odstěhovalo se celkem 7 občanů:
Zlatuše Tripes Petrášová s manželem Georgem z č. 135
Leona Hasoňová se synem Karlem z č. 249
Věra Petržilková se synem Giorgiem z č. 78
Radek Vybíhal z č. 58
Narozené děti:
Tomáš Stejskal č. 9
_________________________________________________________________
18

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE
č. 1/2012

Amálie Chrástecká č. 57
Ondřej Slouka č. 209
Tomáš Pernica č. 245
Kryštof Tesař č. 20
Adina Varnerová č. 3
Klára Průchová č. 28
Za druhé pololetí zemřelo 5 spoluobčanů:
Marie Nesrovnalová z čísla 47 ve věku 69 roků
Vladimír Svoboda z čísla 14 ve věku 90 roků
František Musil z čísla 222 ve věku 51 roků
Josef Staněk z čísla 147 ve věku 55 roků
Marie Ševčíková z čísla 25 ve věku 68 roků
Obec má tedy celkem 886 obyvatel, z toho je 434 mužů a 452 žen. V
porovnání se stavem na konci loňského roku se počet našich obyvatel
navýšil o 48 spoluobčanů.
Jana Buchtová
K zamyšlení
Vážení spoluobčané,
dovolíme si seznámit vás s našimi názory na největší investiční akci obce
Kotvrdovice (minimálně 8 mil Kč) pro nejmenší počet spoluobčanů
(maximálně 6-8).
V naší obci, kde všichni bydlí ve vlastních domech, které si s větším či
menším úsilím sami zbudovali, financovali, udržují a opravují, připravuje
většinová část obecního zastupitelstva podle posledních diskuzí na
pracovním zastupitelstvu 19. ledna 2012 zahájení výstavby čtyř sociálních
bytů ve dvou domech v plánované částce 2 mil Kč za jeden byt s výměrou
54 m2, což představuje 37 tis Kč za 1 m2. V tom není započítána částka
_________________________________________________________________
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500 tis Kč, která již byla vydána za odkup domu č. 79, jeho demolici, a
projektovou dokumentaci.
Zaráží nás, že v průběhu minulého roku zastánci výstavby
upřednostňovali přístup „bez dotace = bez podmínek“, aby přidělování
nebylo limitováno podmínkami. Pak by přidělení bylo zcela v rukou
několika zastupitelů. Nyní se má hlasovat o zahájení výstavby sociálních
bytů (sociálních ? 2+kk s terasou, každý s výměrou 54 m2) s podáním
žádosti o dotaci. Když bude žádost o dotaci 600 tis Kč na jeden byt
schválena, tak snad dobře. Ale když nebude schválena, např. pro
nedostatek financí v dotačním programu nebo proto, že obec Kotvrdovice
neprovozuje sociální činnost? Co potom? No nic se neděje, potichu říkají
nebo si myslí zastánci výstavby. Obec má finanční prostředky na výstavbu
bez dotace. Připomínáme, že dosud nejsou stanoveny žádné podmínky pro
přidělení zmíněných sociálních bytů. Zřejmě je to z důvodu „co kdyby
nebyla schválena dotace“. Nejsou ani alespoň nastíněny ekonomické
podmínky dotace nájmů apod. Na otázky, zda si budou moci starší
spoluobčané dovolit či chtít platit a jaký nájem, je zastánci výstavby
argumentováno, že obec má povinnost se o ně postarat. A nebyl
prezentován jediný konkrétní případ z řad našich spoluobčanů.
Je snaha o obhajobu budoucích sociálních podmínek mj. i tím, že zájemce
nesmí vlastnit žádnou nemovitost. Podle konkrétních příkladů z obce ale
mnoho ekonomicky výborně zajištěných starších spoluobčanů (díky jejich
píli a pracovitosti) bydlí v domech, které již sami předali (a tak je to
správné) svým dětem, vnoučatům, a ti považují za správné postarat se o
svoje rodiče a prarodiče. A lze člověka, který prodá svůj dům, považovat
za možného příjemce sociálního bytu?
Neznáme budoucí náklady obce, které budou nemalé (pojištění, revize
komínů, odkouření, plynových kotlů, hasicích přístrojů….). To všechno
soukromý vlastník nemusí provádět, obec však ano.
Nevěříme v možnost případného budoucího prodeje bytů bez výrazné
ekonomické ztráty proto, že se jedná o „dvojdomky“ bez zahrady a pod
okny povede komunikace (chodník Panská – hřiště).
_________________________________________________________________
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Obecní rozpočet má klesající příjmy (nyní cca 6 mil Kč), přičemž nutné
výdaje (1,4 mil Kč škola, 1,7 mil Kč činnost místní správy a zastupitelstvo
obce) rostou.
V obci nejsou „po ruce“ služby pro standardní běžnou údržbu domů (od
výměny žárovky po vyčištění odpadů atd.), které si každý vlastník provádí
logicky vlastní anebo sousedskou výpomocí. V obci také nejsou žádné
pečovatelské služby a sociální byty by proto byly bez této služby.
Obecní zastupitelstvo rozhoduje, kam a na co použije finanční prostředky,
které dostane obec z daní. Z daní nás všech. Obec žádné prostředky
nevydělává, obec pouze prostředky přijímá a rozděluje. Souhlasíme se
zastupiteli obhajujícími výstavbu sociálních bytů, že je třeba myslet
sociálně a prospěšně pro občany. Ale to co je sociální a prospěšné, na to
máme jiný názor. Například s minimálními náklady zřízení sociálního bytu
ve škole, pozemky a infrastruktura pro výstavbu rodinných domů,
multifunkční obecní budova…
Vás, které zajímají nejen obecní byty, přijděte na příští veřejné zasedání
obecního zastupitelstva (pravděpodobně ve středu 15. února), kde se bude
o této záležitosti hlasovat. Zveme jak příznivce výstavby, tak její odpůrce.
Jiří Šenk, Ing. Jiří Burda, Jana Šenková, Marie Alexová, Aleš Zouhar,
Radek Hloušek, Zita Doleželová, Jindřich Kocour, Martin Kostka
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Galerie rodáků: Míla Tomášová (1920 - 2001)
Paní Míla Tomášová se narodila v naší obci 24. září 1920. Když přišla
válka a Němci zabrali náš kraj kvůli zřízení vojenské střelnice, provdala se
do Olomouce, kde vystudovala zdejší gymnázium a posléze navštěvovala
Filozofickou a Přírodovědeckou
fakultu. Okupanti později zavřeli
vysoké školy, studium proto
dokončila až po válce na
Přírodovědecké
fakultě
Univerzity
Karlovy,
kde
počátkem 50. let získala doktorát.
Následně se přestěhovala do
Prahy. Nadále pak pracovala v
různých zdravotních zařízeních v
oboru mikrobiologie. Nejprve ve
Státním zdravotním ústavu a
krátce i v Branickém pivovaru,
než na delší čas (10 let) zakotvila
v Ústavu pro péči o matku a dítě,
kde založila a vedla oddělení
mikrobiologie.
Pak
odešla
pracovat jako mikrobioložka do
Thomayerovy nemocnice v Praze
Krči, kde strávila 15 let až do svého odchodu do důchodu. Poté žila se
svým manželem Eduardem (viz fotografie) mj. na jejich chatě v Posázaví.
Po listopadu 1989 se věnovala psaní knížek a přednáškové činnosti.
Náboženskou a jógovou filozofií se zabývala od mládí. Svoje duchovní
zkušenosti popsala v knihách Za čas a prostor, Třpyt prázdna, Světlo
vědomí, Vnitřní pramen či ve sbírce mystických básní Průzračný svět. Se
svým manželem Eduardem Tomášem se podílela na řadě knih a přednášek,
např. na knize Praxe jógové filozofie, Po stopách zlatého věku a jiných. Již
jako malé děvčátko zažívala Míla Tomášová hluboká ponoření do podstaty
života, do nekonečného bytí. Své niterné zážitky později popisovala takto:
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"Pojednou jsem pocítila jakési vzedmutí něčeho mohutného ve svých
prsou. Obrovská, nekonečná záplava velice šťastného uvědomění si života
se valila ze mne a všude po celém světě, který jaksi zanikl v této blaženosti,
aspoň tak, že se nic jednotlivého nepřipomínalo. Všechno kolem i já jsme
dostali zvláštní lehkost a průzračnost. Bylo to něco nekonečně velkého, ale
zároveň pro mne samozřejmě vlastního, strašně moc živého, taková živá
jednolitost – život sám…"
Po těchto zážitcích zažívala opakovaně různá samádhi (pohroužení), ale i
vize, symbolické sny, otevíraly se jí četné možnosti telepatické,
anticipační, léčitelské, astrální, bylo jí dáno nahlédnout do minulých životů
svých i svých blízkých. Nikdy ovšem těchto darů nezneužila, a jestliže je
využila, pak pokaždé pro duchovní pokrok a všeobecné dobro.
V závěrečném desetiletí života rozšířila Míla svou víceméně individuální
výuku o působení veřejné. Na poslední přednášky obětavě dojížděla i v
těžké nemoci a s pomocí Boží svoji úlohu sehrála natolik duchaplně a
důstojně, že málokdo na ní zaregistroval závažnou tělesnou újmu. Byla
příkladně statečná a cele pohroužená do vůle Boží. Mílina nauka, vtělená
do básní, esejů, příběhů a promluv, je živým slovem vedoucím k pravému,
neodvozenému poznání. Její knihy a zvukové nahrávky inspirují,
povzbuzují a vedou tisíce upřímných hledajících.
Sestavil David VARNER

Mohlo by se hodit
Trápí vás každý podzim a zimu deprese, nadměrná únava, zvýšená
spavost, zhoršená pracovní výkonnost, oslabená paměť a soustředění,
nechuť ke společenským i intimním kontaktům, přehnaná chuť k jídlu
(zejména na sladké a tučné pokrmy) či vysoká náchylnost k infekcím?
Přetrvávají tyto potíže pouze v chladných měsících roku a na jaře a v létě
prakticky vymizí? Pak je možné, že trpíte sezonní afektivní poruchou
(SAD), nebo její mírnější formou „winter blues“. Mohlo by vám pomoci
pár následujících rad:
• Snažte se co nejvíc vnímat a užívat si denního světla. I když toto
světlo nebude nikdy takové intenzity, jako je tomu v létě,
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•

•

•
•
•
•

•

uvědomění si prožitku dne a denní doby může pomoci navodit v
organismu vylučování serotoninu a potažmo zlepšit náladu. Jestli
trávíte mnoho času ze dne uvnitř (doma, v kanceláři apod.),
posaďte se pokud možno co nejblíže k oknu, nebo si vyhraďte čas,
který zde v průběhu dne strávíte.
Některé výzkumy prokazují pozitivní účinek umělého osvětlení
(což je samozřejmě lepší, než hmouřit a pracovat po tmě). Sviťte
alespoň takhle, když už toho přirozeného světla není nazbyt.
Během těchto tmavých měsíců se snažte jíst vyváženou stravu,
těžší jídla vyvažovat dostatkem ovoce a zeleniny. A pokud možno,
nestraňte se aktivity a pohybu. Pohybová činnost v organismu
produkuje hormony na bázi serotoninu. Proto mají lidé obvykle po
dobrém sportovním odreagování úsměv na rtech a pociťují
pozitivní náladu.
Pokuste se mít pravidelnost ve spánku (jít spát a vstávat relativně
ve stejnou hodinu).
Věnujte se kromě práce taky aktivitám, které vás baví, které máte
rádi a vyhraďte jim ve svém diáři čas.
Nestraňte se setkávání s přáteli a známými. Společnost druhých lidí
je účinným prostředkem proti pocitům smutku a deprese.
Jestli nepomáhá žádný z postupů, které máte osvědčené z dřívějška
nebo z jiných zdrojů, nebojte se o pomoc požádat. Pomocnou ruku
vám může podat dobrý kamarád, přítel, sousedka, kolega, rodinný
příslušník. Někdy stačí si ulevit rozhovorem, popovídat si, někdy je
to vyjížďka na kafe nebo na procházku, společnou sportovní
aktivitu.
Když nepomáhá ani to, není nic proti ničemu zajít se poradit ke
svému lékaři, psychologovi nebo psychiatrovi. Můžou doporučit
jiné účinné postupy ušité člověku na míru, v neposlední řadě
pomáhá medikace nebo přírodní produkty.
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Pozvánky na kulturní a sportovní akce
Olšovec Jedovnice spol s.r.o. a Mas Moravský kras Sloup
připravují

19. Knižní jarmark – Velikonoční
8. jarní veletrh produktů označených Moravský kras – regionální
produkt
Kdy: sobota – 31. března 2012 od 8.00 do 16.30 hodin
Kde: sál KD Jedovnice
•

burza knih, časopisů, CD, MC, LP, hudebnin a dalších tiskovin

•

prodej knih a další nové literatury

•

prodej regionální literatury (pohlednice, mapy, turistické známky,
tašky, keramika)

•

soukromí prodejci (speciální mýdla, levné knihy, dárkové zboží
apod.)

•

prezentace výrobců, kteří jsou držiteli značky „Moravský kras regionální produkt“

•

prezentace regionálních novin „Zrcadlo blanenska a boskovicka“

•

prezentace KARTÁČNICTVÍ a dalších řemesel

•

ochutnávka a prodej výrobků z Pivovaru Nová Paka

•

ochutnávka výrobků z Moravského krasu (med, medovina, Niva)

•

další doprovodný program

_________________________________________________________________
25

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE
č. 1/2012

Divadelní společnost HÁTA Praha
pro Vás připravuje v kinosále KD Jedovnice divadelní
představení

Jakeovy ženy
Kdy: neděle 25. března 2012 v 18 hodin
Kde: kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek bude zahájen od ledna 2012 v Informačním
středisku na náměstí (knihovna), tel. 516 442 284.
Autor: Neil Simon, Režie: Lumír Olšovský Účinkují: Libor Hruška, Zbyšek
Pantůček, Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Veronika Jeníková, Jana
Birgusová, Hana Kusnjerová, Marcela Nohýnková, Vlasta Žehrová, Olga
Želenská, Pavla Vojáčková a Jana Zenáhlíková.
_________________________________________________________________
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Zájezd do akvaparku

•

V době jarních prázdnin v úterý 7. 2. 2012 pořádá obecní úřad
zájezd do akvaparku Boskovice.

•

Odjezd: v 17:30 ze zastávky u obecního úřadu, dospělí přispívají
100,- Kč.
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