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Úvodní slovo
Váţení spoluobčané,
právě otvíráte poslední číslo zpravodaje v letošním roce – číslo vánoční. Přejeme
vám, abyste Vánoce proţili pokud moţno v poklidu a hlavně s lidmi, které máte
rádi. Zkusme letos omezit uklízecí běsnění a pečící závody, místo toho navštivme
příbuzné a přátele, věnujme se dětem. Darujme sami sebe.
Do nového roku vám z redakční rady přejeme zdraví a také štěstí, lásku a
optimismus. Přejeme vám, abyste kaţdý den měli dostatek sil na zvládnutí všech
povinností a trochu času pro své blízké. Hezké Vánoce.
Redakční rada

Slovo starosty
Váţení spoluobčané, přeji všem pohodu v posledních dnech letošního roku.
Komplexní pozemkové úpravy v naší obci nabyly právní moci a pro některé
občany vznikla povinnost podat do 31. 1. 2012 nové přiznání k dani
z nemovitosti.
Vlastníci pozemků, které byly zahrnuty do komplexních pozemkových úprav,
obdrţeli v minulých dnech dopis, ve kterém je mimo jiné uveden přehled jejich
pozemků s novými parcelními čísly a výměrou. Podle těchto podkladů je nutné
do 31. ledna 2012 podat přiznání k dani z nemovitosti na finančním úřadě
v Blansku. Formuláře a bliţší informace můţete získat od 2. 1. 2012 také na
obecním úřadě. V obálce byl také formulář ţádosti o vytyčení pozemku. Tento
formulář je určen pro případ, ţe by někdo chtěl svůj pozemek sám obdělávat.
V takovém případě by první vytyčení bylo provedeno zdarma.
Začátkem roku jsem napsal, ţe chci být trpělivý a naslouchat lidem. Někdy jsem
na to zapomněl, přesto chci toto předsevzetí dále plnit. Napsal jsem také, ţe budu
rád, kdyţ mi občas pomůţete a na některé problémy včas upozorníte. I tuto výzvu
pro všechny, komu jde o dobro Kotvrdovic, rád zopakuji.
Závěrem přeji všem krásné poţehnané Vánoce, zdraví a spokojenost
v nadcházejícím roce 2012.
Alois Kunc
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Komise pro kulturu, sport a společenský život v obci
Dámy a pánové,
rok 2011 je téměř u konce a tak mi dovolte malé ohlédnutí za činností naší
sportovně-kulturní komise.


Na začátku roku jsme se sešli s téměř všemi spolky, které v obci fungují.



5. 3. jsme obnovili společně s Orlem tradici masopustu



3. 9. opět společně s Orlem jsme pořádali Rozloučení s prázdninami na
fotbalovém hřišti



24. 9. jsme šli na výlet s dětmi do přírody



30. 9. se konala beseda s MUDr. Kratochvílovou na téma očkování



14. 12. spolupráce se školou a Orlem při organizaci školní besídky



Podařilo se uvést do chodu webový kalendář akcí na celý rok.

V roce 2012 plánujeme opět masopustní průvod, který vychází na 18.2. Současně
ve stejný den večer bude Rakovecký ples. Tato shoda nás moc mrzí, přesto
věříme, ţe vše proběhne jak má a ke spokojenosti nás všech. Současně chci
pozvat ty z Vás, kdo má zájem absolvovat masopustní průvod, na schůzku 10. 1.
2012 v 19.00. hod v Orlovně právě kvůli masopustu.
Další důleţitou akcí, na kterou se chystáme, jsou hodové oslavy a kvůli nim se
sejdeme opět v Orlovně 24. 1. 2012 v 19: hod. Kdo máte zájem nám s organizací
akce pomoci, určitě přijďte. Také Vás chci opět poţádat, máte-li nějaké
připomínky nebo nápady, napište nám nebo někomu z nás řekněte. Děkuji.
Za nás všechny Vám přeji klidné Vánoce a do nového roku vykročte tou
správnou nohou.
Lenka Odehnalová

Příspěvky spolků a organizací
SDH Kotvrdovice
Jménem starosty Sboru dobrovolných hasičů v Kotvrdovicích chci poděkovat
členům, kteří se podílejí na činnosti sboru a také těm, kteří se zúčastnili valné
hromady konané dne 26. 11. 2011 v horním pohostinství. Sbor se rozrostl o další
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tři členy a v současnosti eviduje členskou základnu s počtem 45 členů. Na valné
hromadě byla zhodnocena činnost za letošní rok, ke které nebyla vznesena ţádná
připomínka. Náš sbor bude příští rok slavit 110. výročí vzniku a tuto událost
chceme spojit s oslavou kotvrdovských hodů. Všem spoluobčanům přeji
pohodové vánoce a hodně štěstí a zdraví do roku 2012.
Petr Kunc
Obecní knihovna Kotvrdovice
Knihovna v Kotvrdovicích neslouţí pouze na půjčování knih. V jejích prostorách
se odehrávají různé akce pro různé lidičky, tak jak tomu bylo i v letošním roce
2011:


15. 1. – VIII. odpoledne stolních her



4. 2., 11. 2., 18. 2., 25. 2., 4. 3. – Filatelie, znáte ji?



11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4. – Putovní výstava obecních zpravodajů



4. – Noc s Andersenem (ve spolupráci se školou, děti spaly ve škole)



12. 4. – Literárně komponovaný pořad k výročí narození básníka J.
Seiferta pro děti ze školy (pořadem provází zaměstnanci blanenské
knihovny)



23. 11. – Beseda s akademickým malířem Janem Jemelkou (pořádají
skauti)

Velkým mezníkem nejen pro knihovnu, ale i pro čtenáře se stane letošní rok. Jak
jiţ víte, celou druhou polovinu roku 2011 jsou knihy kontrolovány a jejich údaje
vkládány do programu v počítači. Takto vzniká on-line katalog knih naší
knihovny, který (jak doufáme) bude brzy přístupný na webových stránkách
knihovny. Kaţdá kniha je postupně zkontrolována a zapsána. Kdyţ je poškozená,
nebo má poškozený obal, je opravena. Pokud je kniha hodně poškozená, nebo jiţ
zastaralá, je vyřazena z fondu knihovny. Tyto vyřazené knihy jsou k dispozici
v knihovně v ceně 5 Kč za kus.
Děkujeme za pochopení při půjčování knih a za průběţné vracení knih, které
nebyly označeny čárovým kódem. Nyní pracujeme na naučné literatuře. Ostatní
tituly jsou jiţ zapsány v on-line katalogu. V současnosti probíhají jednání se
zástupcem firmy LANius s.r.o., která zajišťuje servis a školení pro náš program
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Clavius. Jakmile nás proškolí, začneme půjčovat knihy přes čárové kódy, tak jak
to znáte například z blanenské městské knihovny.
Knihovna má svoje stránky - knihovnakotvrdovice.webk.cz/. Tento odkaz
najdete i na obecních stránkách Kotvrdovic. Snaţíme se je stále udrţovat
aktuální. Najdete tam mimo jiné informace o nových knihách v naší knihovně a
nově zapůjčených knihách z fondu regionální knihovny v Blansku (která zajišťuje
výpůjčku z fondu knih určených pro knihovny okresu Blansko). Právě na
stránkách knihovny se mohli čtenáři vyjádřit k otázce: Který další den by měl být
výpůjční?
Dle této ankety jsme se rozhodli a máme pro Vás důleţitou informaci. Od 3.
ledna roku 2012 bude rozšířena provozní doba knihovny o jednu hodinu týdně a
to kaţdé úterý v čase od 18:00 do 19:00.
Na závěr přijměte pozvání do knihovny na tři odpoledne stolních her, která
opravdu nejsou určena jen pro děti a mládeţ. Jedná se o termíny 14. 1. 2012, 28.
1. 2012 a 11. 2. 2012. Můţete si zahrát a vězte, ţe výběr není malý. Máme
zábavu pro ty nejmenší, ale i třeba i pro náročné hráče stolních her. Bez rozpaků
přineste také svoje hry, naučte je ostatní a bavte se! Za knihovníky s přáním všem
hodně dobrého a hlavně zdravíčka.
Tomáš Musil
Zahrádkáři Kotvrdovice
Prosinec je měsíc, kdy na zahradách máme
vše hotovo a připraveno na zimní období.
Tento měsíc je poslední v roce a tak
hodnotíme, jaký byl uplynulý rok.
V květnu přišlo ještě několik silnějších
mrazů, které poškodily stromy před
rozkvětem. Peckoviny a jádroviny to
zvládly dobře a ovoce bylo dostatek.
Moštovalo se jiţ od konce srpna do
poloviny listopadu kaţdý pátek. Členové
výboru se střídali ve sluţbách na moštárně za poděkování. Odvoz výlisků z
moštárny zajišťoval starosta obce, který je také členem naší organizace, přítel Ing.
Kunc Alois. Je to pro organizaci velká pomoc, za coţ mu děkujeme.

_________________________________________________________________
6

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 5/2011
Přítel Josef Kunc čp. 76 letos oslavil 75 roků. Při této
příleţitosti mu udělila Republiková rada ČZS
Bronzovou medaili za zásluhy o rozvoj zahrádkářství.
Tato medaile bude předána na hodnotící schůzi, která
se bude konat v měsíci únoru příštího roku.
Na tuto schůzi také připravujeme odbornou přednášku
na téma pěstování česneku, kterou nám přislíbil pan
Ing. Jan Kozák, který se zabývá jiţ 20 roků pěstováním
sadbového česneku.
Všem členům, ale i ostatním spoluobčanům přejeme
pěkné proţití vánočních svátků. Mnoho pěkných
pěstitelských výsledků, hodně zdraví a štěstí v Novém
roce přeje výbor ČZS Kotvrdovice.
Skautský oddíl
Pirátský poklad nalezen!
V pátek 18. listopadu naši školáci zaţili
neuvěřitelnou příhodu. Před školou se znenadání
objevila neznámá a podezřelá osoba. Byl to muţ
s jednou nohou, který se přibelhal o berlích.
Představil se jako starý pirát John. Svěřil nám
své veliké tajemství. Celý ţivot se prý pokoušel
nalézt ohromný pirátský poklad, ke kterému
střeţí mapu. Jeho pátrání však bylo vţdy
neúspěšné. Mapu tedy předal dětem a ty se
vydaly na cestu.
Hledat poklad však nebylo vůbec jednoduché.
Bylo nutné získat 7 klíčů, bez kterých by se
poklad nemohl otevřít. Ke klíčům vedla cesta
plná nástrah a různých úkolů, které bylo moţné
zdolat jen společnými silami a spoluprací. A tak
si děti vyzkoušely kus cesty nést druhého na zádech, přeplavat jezero díky
vlastnoručně postavené lodi nebo rozpoznat v přírodě různé druhy rostlin a
ţivočichů. A protoţe nebezpečí číhalo všude, museli se všichni také naučit bránit
pomocí „šiškové výzbroje“. Trefit určený cíl nebylo zrovna lehké. Poklad byl
důkladně ukrytý, ale díky staré pirátské mapě se nám ho nakonec podařilo nalézt.
_________________________________________________________________
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Ve staré truhle na nás čekalo sladké překvapení. Plni dojmů a příjemně unaveni
jsme si odměnu odnesli do školy, kde jsme si na ní pochutnali.
Za naši dobrodruţnou výpravu vděčíme starším skautům, kteří pro nás celou akci
připravili. Děkujeme jim a těšíme se na další společné záţitky. K. Vančurová
Výtvarný večer
Minulý rok jsme v podzimní čas
pořádali v knihovně Literární večer,
letos jsme tedy pro změnu zvolili
Výtvarný večer. Jako host přijel
olomoucký akademický malíř Jan
Jemelka, který se zabývá malbou,
grafikou a vitráţemi především
sakrálních prostor. Proslavil se mimo
jiné například svými vitráţemi ve
slovinském kostele v Mariboru.
Beseda určená nejen pro skauty byla
velmi příjemná. Její účastníci se
mohli dozvědět, jak např. vypadá běţný malířův den, jak vznikají obrovské
vitráţe, jaká je cesta mezi nápadem a zhotovením obrazu, jak umění, zvláště
moderní, je součástí všedního ţivota.
Jaroslav Chrástecký
Ţivý Betlém
Zveme vás všechny na naše tradiční vánoční představení Ţivého Betléma, které
pro vás připravujeme tentokráte na neděli 25. 12. 2011 od 14:30 hod v naší kapli.
Po představení vás čeká malé občerstvení a zpívání koled.
TJ Rakovec
Váţení spoluobčané, dovolte, abychom Vás informovali o činnosti TJ Rakovec
v uplynulých měsících a o zhodnocení podzimní části fotbalové sezony
2011/2012.
Fotbalové druţstvo našich nejmenších ţáků se oproti minulé sezoně stabilizovalo,
kluci vyrostli a na podzim nás všechny překvapili svými výbornými výsledky. Za
celý podzim pouze 2x prohráli a v tabulce jim patří krásné 2. místo. Za tyto
_________________________________________________________________
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úspěchy vděčíme trenérům Pavlu Hanuškovi, Jaroslavu Kuncovi a Liboru
Kocmanovi.
Dlouhodobý problém s nedostatkem hráčů panuje u dorostenců. Kluci mají občas
problémy dokonce sestavit základní jedenáctku, často je doplňují méně zkušení
ţáci a vzhledem k tomu můţeme povaţovat jejich 6. místo po podzimní části za
úspěch. Dorost trénuje pod vedením Jana Skotáka z Jedovnic, kterému pomáhají
manţelé Šárka a Radek Keprtovi a Antonín Doleţel ze Senetářova.
Velikou radost nám dělají ţeny, které se ve své skupině Moravskoslezské divize
ţen umístily na 2. místě, a to pouze o skóre za vedoucím celkem z Vrchoviny.
Velké změny v realizačním týmu proběhly přes letní přestávku u našeho A
muţstva. Hlavního trenéra Luboše Richtra nahradil Pavel Helán ze Spešova. Na
pozici vedoucího muţstva se vrátil Jiří Stehlík st., kterému na střídačce vypomáhá
Pavel Hloušek. I přes to, ţe začátek sezony nebyl úplně ideální, muţi se rozehráli
a po podzimu jim patří krásná 3. příčka a jsou v kontaktu se druhou Lipůvkou i
vedoucím Benešovem. Velikou předností našeho muţstva je obávaná útočná
dvojice Laďa Hansl – Petr Sehnal, která za podzim nastřílela dohromady 26
branek.
Na závěr bychom chtěli pozvat všechny naše spoluobčany na Ples TJ Rakovec
Kotvrdovice, který se bude konat 18. února 2012 v Orlovně. Ples bude zahájen
slavnostní polonézou z řad místní mládeţe. K tanci a poslechu bude hrát kapela
Ţivel.
Všem našim občanům přejeme příjemně strávené a klidné vánoční svátky a do
nového roku 2012 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a ţivotní pohody.
Výbor TJ Rakovec Kotvrdovice
Orel jednota Kotvrdovice
Dobrý den váţení občané Kotvrdovic, dovolte, abych v tento předvánoční čas,
který jsme zahájili jiţ 10. 12. 2011 rozsvícením vánočního stromu před Orlovnou
a 14. 12. 2010 vánoční besídkou v Orlovně, ještě poděkoval všem pořadatelům,
kteří se účastnili těchto příprav a přichystali pro nás krásné prostředí. Také chci
poděkovat za krásně nazdobené perníčky paní Marii Kolmačkové z Lipovce. Dík
především patří těm, kteří si pro nás přichystali vystoupení a tak mi dovolte,
abych touto cestou poděkoval učitelům, ţákům a všem vystupujícím, za příjemné
podvečerní posezení a naladění vánoční atmosféry.
_________________________________________________________________
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Jménem svým i jménem Orla jednoty Kotvrdovice Vám přeji poţehnané svátky
Vánoční a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, pracovních
úspěchů a Boţího poţehnání.
Jindřich Kocour, starosta Orel jednota Kotvrdovice

Příspěvky občanů, zajímavosti
Počátky školství v naší obci
Vznik školství v Kotvrdovicích se datuje od roku 1785, tj. období osvícenských
reforem císaře Josefa II. Učilo se jen základům čtení, psaní a počítání a učitelství
bylo většinou jen vedlejším zaměstnáním vyučujících, kteří byli namnoze
řemeslníky, obecními písaři, varhaníky nebo vyslouţilými vojáky.
Také školní místnosti byly zcela nevyhovující, neboť učitelé učili jen ve svých
příbytcích. Kolem roku 1846 začali do Kotvrdovic docházet učitelé z Jedovnic,
vyučování probíhalo v obecní kovárně čp. 58, kde se v dílně pracovalo a ve
vedlejší místnosti učilo. Dle „pamětí“ starých lidí vyučovali v Kotvrdovicích
nejstarší učitelé jmény Prokop a Fr. Mikulášek. Roku 1864 v budově kovárny se
stal stálým učitelem František Vinkler. Teprve roku 1874 byla v obci vystavěna
nová, jednopatrová budova čp. 124 školy jednotřídní, za 8.500 zlatých, která za
rok na to byla rozšířena o druhou třídu.
Přípisem z roku 1894 oznámila okresní školní rada v Boskovicích, ţe na přání
místní školní rady a obecního zastupitelstva, bude zavedeno vyučování ţenským
ručním pracím v 7týdenních hodinách a toto vyučování bylo svěřeno prozatímní
podučitelce Čeňce Hanušové. Školní zahrada byla zaloţena v roce 1898.
Nadučitel Jan Češka odešel na trvalý odpočinek v roce 1907. Za své dlouholeté
blahodárné učitelské působení byl jmenován čestným občanem obce
Kotvrdovice.
Poněvadţ dosavadní dvoutřídní škola měla veliký počet ţáků - téměř 190 dětí,
jednalo se o jejím rozšíření na trojtřídní a přístavbu budovy školní. Přestavba
školní budovy byla dokončena koncem srpna 1911 - dnešní tělocvična a III. třída.
Výnosem zemské školní rady ze 4. září 1911 povoleno bylo zřízení pobočky při
II. třídě zdejší dvoutřídní školy obecné na školní rok 1911/12 a zároveň aby se
vyučovalo dle učebních osnov pro školy trojtřídní. Dne 17. září 1911 konalo se
svěcení školy za veliké účasti lidu z blízka i okolí. Zároveň povolila zemská
školní rada rozšíření dvoutřídní školy obecné na trojtřídní a zřídila při této škole
místo nadučitele, učitele I. třídy a učitele II. třídy.
_________________________________________________________________
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Z důvodu mobilizace roku 1914 byli povoláni učitelé Jaromír Tomášek a Jaroslav
Plch k aktivní sluţbě vojenské. Aby vyučování na zdejší škole mohlo býti
udíleno, byla poukázána Josefa Zouharová, zatímní učitelka v Lipovci, by se
ujala vyučování I a II. třídy. Ta však nastoupila sluţbu v Šebetově a proto byla
poukázána vypomáhati při vyučování v Kotvrdovicích výpomocná učitelka
Milada Kovářová, rovněţ z Lipovce. V listopadu roku 1914 zahájil řídící učitel
Ladislav Kučera v obci sbírku, jejíhoţ výnosu 23 Kč, 36 haléřů bylo uţito k
zakoupení vlny, z níţ ţákyně upletly pro vojíny z Kotvrdovic 11 kuklí, 21 párů
nátepniček a 1 šál. Rovněţ v roce 1915 byla ze sbírky 20Kč zakoupena vlna a
upleteno pro vojíny 12 párů nátepniček.
29. října 1918 došla radostná zpráva, ţe prohlášen byl samostatný
Československý stát. Řídící učitel Ladislav Kučera ihned vztyčil na školní
budově prapor a promluvil k ţákům o této významné události. Ţáci pak byli
propuštěni
domů, aby tuto
radostnou zvěst
pověděli
rodičům.
Od ledna 1919
počal
opět
vyučovati
po
vykonané sluţbě
vojenské učitel
Jaroslav Plch.
Na
školní
potřeby
pro
chudobné ţáky a
na
potřeby
školní
vůbec
bylo darováno
celkem 270 korun. Výpomocnou učitelkou v tomto roce byla ustanovena Marie
Tomášková a zatímní učitelkou Albína Maštalířová. Jaroslav Plch odešel na
vlastní ţádost do Senetářova. Od prosince 1920 počal opět vyučovat učitel
Jaromír Tomášek, který byl ve vojenské sluţbě zajat v Rusku a vrátil se jako
legionář. V sobotu 17. září 1921 byl celý učitelský sbor s dítkami a četným
počtem kotvrdovských u jeskyně Punkevní vítati prezidenta republiky T. G.
Masaryka. Do roku 1925 se na škole vystřídala spousta zatímních učitelů, např.
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Milada Kroupová, Anna Tomášková, Bohumil Tomášek, Albína Maštalířová. O
prázdninách roku 1924 byla natřena a opravena okna u školní budovy. V roce
1925 bylo ve škole zavedeno elektrické osvětlení, opraven taras omítky na zdech.
Do trvalé výsluţby byla tohoto roku dána definitivní učitelka ţenských ručních
prací Marie Češková. Nahradila ji Antonie Zelená. Výnosem zemské školní rady
z ledna 1927 byl dán na trvalý odpočinek řídící Ladislav Kučera. Za dlouholetou
a úspěšnou činnost ve školní sluţbě mu byla vyslovena pochvalná uznání.
Tolik z historie, tak jak ji pro nás zachoval a zapsal do Pamětní knihy Ladislav
Kučera. O tom, jak probíhaly další školní roky a úpravy, si povíme zase někdy
příště.
Kotvrdovice v tisku
Za posledních 20 let se podařilo v obci vybudovat vodovod a plynovod, opravit
kanalizaci, postavit zařízení na dočištění odpadních vod, zrekonstruovat budovu
obecního úřadu a školy, přistavět prostory pro školku a obecní knihovnu, opravit
místní komunikace i chodníky a spojit Kotvrdovice se sousedními Jedovnicemi
cyklostezkou.
Na příští rok je naplánována výstavba čtyř obecních bytů. „Někteří místní
obyvatelé však stále nejsou spokojeni. Obec by podle nich mohla mít lepší
vybavení i širší nabídku sluţeb,“ uvádí starosta Kotvrdovic Alois Kunc. Jedním
dechem však dodává, ţe za celou dobu se vedení obce snaţilo vyjít z obecních
příjmů, které tvoří především daňové příjmy. Daňová výtěţnost se na jednoho
obyvatele pohybuje mezi 5000 a 7000 korunami. Více, neţ na co obec měla
z vlastního rozpočtu, se podařilo postavit jen díky dotacím.
První velká investice přišla jiţ v roce 1990. „Začali jsme budovat vodovod a
současně s ním i plynovod. Vodovod jsme ještě částečně financovali z tak zvané
komplexní bytové výstavby. Dokončit jsme jej však museli z vlastních zdrojů.
V celé obci jsme vybudovali i plynovod, ten se nám následně podařilo výhodně
prodat plynárnám. Plynovod byl z oceli, coţ uţ v roce 1990 nebyl ideální
materiál. Dnes jiţ vidíme, ţe pokud bychom měli jeho opravy financovat
z vlastních zdrojů, obec by to finančně velmi zatíţilo,“ uvádí Alois Kunc.
Neţ se v Kotvrdovicích začalo s opravami silnic a místních komunikací, zabývali
se zastupitelé čištěním odpadních vod. V roce 1994 se obce rozhodla pro zařízení,
které pouze dočišťuje odpadní vody. Vzhledem k tomu, jaké znečištění obec pro
přírodu znamenala, šlo o nejlepší moţné řešení. Navíc oproti výstavbě klasické
čističky odpadních vod vyţadovalo toto řešení mnohem niţší vstupní investici,
_________________________________________________________________
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minimální zásahy na straně majitelů domů a nabízelo i levnější provoz. Ještě před
výstavbou dočisťovacího zařízení byla vybudována nová kanalizace kolem hlavní
silnice. „Na vybudování čističky jsme získali dotaci z programu drobných
vodohospodářských staveb ve výši tři miliony korun,“ doplňuje k financování
projektu Alois Kunc. Silnice a místní komunikace se začaly opravovat v roce
1996.
Stavba, na kterou je starosta obce opravdu hrdý, je cyklostezka spojující
Kotvrdovice s Jedovnicemi. „Asfaltová cesta slouţí nejen turistům, ale především
místním lidem. Děti po ní například jezdí do školy, ostatní k doktorovi či na
autobus,“ pochvaluje si Alois Kunc. Příprava trasy probíhala postupně a
v okamţiku, kdy začal kraj podporovat cyklostezky, měli v Kotvrdovicích vše
připraveno a získali dotaci ve výši 1,8 milionu korun.
V obci dnes mají opravený obecní úřad i školu. Z dotace dva miliony korun byla
modernizována původní budova školy – dům získal novou fasádu, zateplení i
moderní okna. Za přispění dotace ve výši tři miliony korun se podařilo rozšířit
původní budovu školy o další křídlo, kde je mateřská školka a obecní knihovna.
Poslední opravenou budovu dnes obec pronajímá poště a zahrádkářům.
Pro příští rok je naplánována výstavba dvou dvojdomků, kde budou čtyři obecní
byty. I kdyţ má obec na tuto stavbu vlastní peníze, lze získat i dotaci. Zastupitelé
však nejsou jednotní v tom, zda stavět s přispěním dotace či pouze z vlastních
zdrojů. V případě vyuţití dotace nebude obec moci přidělovat volné byty podle
vlastního uváţení. „Pokud vyuţijeme dotaci, budeme muset dodrţet účel, pro
který byly byty postaveny. Půjde-li například dům s pečovatelskou sluţbou,
budou zde moci být jen senioři. V případě, kdy nebudeme mít dostatek zájemců
ze strany seniorů, nemůţeme sem umístit například mladou rodinu, která by
potřebovala přechodně vyřešit bytovou situaci. Kdyţ půjde o startovní byty,
nemůţeme sem zase umístit například staršího občana,“ vyjmenovává nevýhody
dotace Alois Kunc. Ve hře je i návrh, ţe dva byty budou postaveny z vlastních
zdrojů a u zbývajících dvou se zváţí vyuţití dotace.
V následujících letech je třeba vybudovat i novou přístupovou cestu k místní
průmyslové zóně. V současné době se k průmyslové zóně dostanete po cestě,
která vede kolem sportoviště a domů, coţ je nevyhovující stav. Obec jiţ získala
pozemek pro výstavbu nové přístupové cesty v délce 450 metrů. Komunikace
povede v budoucnu přímo ze státní silnice od Jedovnic.
Moravské hospodářství - Roman Müller
_________________________________________________________________
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Mohlo by se hodit
Vánoční punč pro více osob

150 ml rumu
500 ml bílého vína
800 ml vody
280 ml cukru
2 ks citronu a 2 ks pomeranče
1 ks skořice, badyánu a hřebíčku
Z citronu a pomeranče vymačkejte šťávu. Vodu s cukrem, citronovou a
pomerančovou šťávou přiveďte k varu. Přilijte bílé víno a rum, přidejte
koření a opět přiveďte k varu. Do předem připravených, zahřátých
silnostěnných sklenic punč rozlijeme. Sklenice ozdobte plátkem
pomeranče a citronu. Hotovo, dobrou chuť!
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OREL JEDNOTA KOTVRDOVICE POŘÁDÁ

ORELSKÝ
PLES
Kdy: pátek 20. 1. 2011 od 20,00 hodin
Kde: ORLOVNA
K tanci i poslechu hraje skupina MEDIUM.
Vstupné: 75,- Kč (členové Orla 50,- Kč)
Vstupenky budou k dostání ve SPORTBARU od 13. 1. 2011.
Bohatá tombola a občerstvení je zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Uzávěrka tohoto čísla: 12. 12. 2011
Uzávěrka č. 1/2012: 20. 1. 2012
Zpravodaj je vydáván pouze pro potřebu obce Kotvrdovice.
Redakční rada: Buchtová Jana, Doleţelová Zita, Musil Tomáš, Varner David, Mgr.
Příspěvky, dotazy, nápady nebo kritiku posílejte na email:zpravodaj@kotvrdovice.cz
Zpravodaj je vydáván v nákladu 270 kusů, distribuci zajišťuje Obecní úřad
Kotvrdovice.
Zveřejněné názory se nemusí shodovat se stanoviskem redakce.
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