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Úvodní slovo
20. března k nám přišlo (tedy podle kalendáře) jaro. Na opravdové jaro
všichni asi netrpělivě čekáme, abychom mohli vyrazit na zahrádky, na
procházky a na výlety. Protože venku to pořád ještě nevypadá na hřejivé
paprsky slunce, můžete si čekání zkrátit čtením tohoto zpravodaje.
Zjistíte, co se dělo ve škole i v dětské skupince a co se v zimě a předjaří
událo v obci. Těšit se všichni můžeme na hasičský bál, zapálení vatry a
další připravované akce, na které nás už nyní zvou zástupci jednotlivých
spolků a organizací.
Redakční rada přeje všem spoluobčanům pohodové jarní dny.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, v prvním zpravodaji letošního roku bych rád navázal
na informace, které jsem Vám podal v minulém zpravodaji a připomenul
některé věci z předcházejících zpravodajů.
Loni jsem psal o záměru obce odkoupit některé nemovitosti. Na posledním
zasedání zastupitelstva obce jsme se shodli na tom, že jsme připravení
odkoupit dům č. p. 14 s přilehlými pozemky (celková výměra 4873 m2) i v
případě, že se nedohodneme s jednotou Boskovice na podmínkách pro
výstavbu nové prodejny. K předpokládané ceně 3 miliony Kč bude nutné
připočítat také náklady na demolici objektu.
Jednali jsme také se zástupci zemědělských společností o odkoupení
budovy bývalé kotelny v jejich areálu včetně pozemku na vytvoření
příjezdové cesty od křižovatky účelových komunikací „U Kanálu“. Byli
jsme vyzváni k předložení cenové nabídky. Na zastupitelstvu jsme
schválili jako výchozí částku pro další jednání 2 miliony Kč.
V létě loňského roku jsem psal o výhodném nákupu kompostérů. Celkem
16 obcí našeho Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras podalo
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společnou žádost o dotaci. Žádost prošla kladně hodnoticí komisí a
čekáme na doručení rozhodnutí o přiznání dotace. Je reálný předpoklad, že
ještě v letošním roce budou kompostéry zakoupeny a občanům, kteří
odevzdali návratky, budou za výhodných podmínek zapůjčeny. Po
předpokládané době udržitelnosti projektu (asi 5 roků) by zůstaly občanům
k dalšímu využívání.
Při této příležitosti bych chtěl sdělit, že letos končí doba udržitelnosti
projektu komunitního kompostování. Přesto budeme i nadále svážet
kompostovatelný odpad velkoobjemovými kontejnery a provádět jeho
překopávání na obecním pozemku.
Znovu žádám všechny občany, kteří odpad do kontejnerů vozí, aby
důsledně třídili biologický odpad a pomohli nám tak udržet překopávač v
provozuschopném stavu co nejdéle. Do kontejnerů rozhodně nepatří
výkopová zemina s kamením ani různé díly skleníků, plasty nebo snad
koberce. Také větve ponechejte, prosím, vedle kontejnerů. Pracovníci obce
je odvezou na štěpkování, nebo v omezené míře spálí mimo střed obce.
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Tím jsem se dostal k znečišťování ovzduší. Dochází k němu nejen při
pálení nedostatečně suchých dřevin nebo rostlinných zbytků, ale také při
zatápění v domácích kotelnách. Již jsem dostal několik fotografií
nadměrně kouřících komínů. Než budeme nuceni přikročit k předání
podnětů ke kontrole, byl bych rád, kdyby se každý nejen ve svém vlastním
zájmu, ale v zájmu nás všech zamyslel nad způsobem zatápění. Z vlastní
zkušenosti vím, že je vhodné roztopit ohniště dřevěnými třískami a pokud
to ohniště umožňuje, tak otevřít sekundární přívod vzduch (vzduch se
nedostává k palivu jen přes rošt, ale také do prostoru nad nebo za
palivem). Tím se podstatně sníží množství zplodin vypouštěných do
ovzduší při zatápění a urychlí se řádné prohřátí ohniště pro další topení.
Někdy se šíří po obci nepříjemný zápach z pálení „nevhodného“ paliva.
Doufám, že se to stává omylem. Nechce se mi totiž věřit, že by v dnešní
době ještě někdo úmyslně pálil PET lahve a jiné plasty.
A nyní k příjemnějším věcem. S radostí a uspokojením vzpomínám na
besedu k nedožitým devadesátinám našeho rodáka Prof. Zdeňka Zouhara,
na vydařenou oslavu padesátého výročí založení místní organizace
Českého zahrádkářského svazu a také již čtvrtou premiéru našeho
ochotnického souboru Divadlo srdcem. Také při prvním jarním utkání
našich mužů na domácí půdě jsem strávil příjemné nedělní odpoledne.
Těším se již na jaro, podle mne nejkrásnější období roku. Na dny, kdy už
sluníčko dává najevo, že je opět připraveno nás zahřát. Mám rád šumění
odkvétajících stromů, které se začínají obalovat mladými lístky, i barevné
kolíbání máje na parketě. Rád sleduji, jak se chasa připravuje na hody a
pokaždé si oddechnu, když se hody vydaří a počasí nám přeje. Na druhou
stranu v dnešní době musíme být vděční za každou kapku deště, i kdyby
měla zkrápět naškrobené kotvrdovické kroje.
Ing. Alois Kunc
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Zápisy z jednání zastupitelstva obce
Schůze zastupitelstva konaná dne 25. ledna 2017
Omluveni: Ing. Keprt, pan Kovář přišel později
1) Kontrola úkolů:


Zadat zpracování studie proveditelnosti výstavby malé vodní
plochy na parcelním čísle 1461 – studii zpracuje Povodí Moravy,
úkol trvá



Připravit dopis majitelům nemovitosti č. p. 26 se žádostí o schůzku
a řešení stavu nemovitosti. Dopis pan starosta odeslal, prozatím
nepřišla žádná odpověď. Pan starosta navrhuje řešit situaci
doporučeným dopisem nebo s pomocí stavebního úřadu.



Svolat pracovní jednání k projednání zateplení budovy ZŠ. Úkol
trvá, bude řešeno po oteplení.

2) Žádosti o dotace – pan starosta vyjmenoval některé tituly, které by
mohly být čerpány v naší obci:


Program rozvoje obce – opravy podlah v budově školy, projekt na
veřejné osvětlení, na nákup pomocné techniky pro údržbu v obci
(mulčovač)



Alternativní formy předškolního vzdělávání – financování dětské
skupiny



Regionální rozvoj – projekt na vodní plochy



Údržba cyklotras



Pasivní stavby – realizace knihovny

3) Pozemky pro výstavbu RD – připraven projekt na 11 stavebních míst.
Po podpisu smlouvy s E.ONem bude do října tohoto roku zbudováno 11
přípojek elektřiny. S podpisem smlouvy souhlasilo 11 zastupitelů. Pan
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starosta navrhl zadat zpracování geometrického plánu a zveřejnit záměr o
prodeji pozemků. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
4) Záměr koupit nemovitost č. p. 14 – pan starosta vyslovil názor, že
nemovitost je vhodné koupit každopádně, i kdyby Coop nakonec neměl
zájem o stavbu prodejny. Pan starosta připravil dopis pro Coop, který
rozeslal zastupitelům, ti připomínkovali některé body, po diskuzi se
všichni shodli na znění dopisu.
5) Místní poplatek za systém svozu odpadů – likvidace odpadů je pro obec
rok od roku dražší. Občané si zvykli na sběrný dvůr vozit vše, včetně
pneumatik, autobaterií a televizorů. Autobaterie, pneumatiky a televizory
je možné odevzdat na sběrném dvoře v Jedovnicích. Zastupitelé uložili
panu starostovi, aby nechal vyrobit informační cedule na plot sběrného
dvora.
6) Rozpočtové opatření na rok 2017 – smlouva s ÚP do konce ledna 2017
byla prodloužena o měsíc pro 3 pracovníky obce. S opatřením souhlasilo
11 přítomných zastupitelů.
7) Různé:


Pan T. Pernica navrhl svolat pracovní schůzku k projektu
rekonstrukce veřejného osvětlení. Dle projektu budou některé části
vedení podzemní a pan starosta navrhl, aby se současně položil
nový kabel pro veřejný rozhlas. Schůzku svolá pan starosta.



Pan J. Šenk navrhl, aby se co nejvíce akcí plánovalo s předstihem.
Přes léto je třeba řešit osvětlení parketu a na podzim vánoční akce.
Aby se zase všechno neřešilo na poslední chvíli.



Pan T. Pernica se zajímal o silnici v Chaloupkách – pan starosta
informoval, že na konci silnice musí být zřízeno obratiště (svoz
odpadů, hasiči, záchranka).



Pan starosta informoval, že nová pracovnice OÚ se prozatím
nehledá.

Jednání trvalo 2 hod a 20 minut, zapsala Zita Doleželová
_________________________________________________________
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Schůze zastupitelstva konaná dne 22. února 2017
Omluveni: Ing. Keprt, pan T. Pernica, Ing. Tesařová a paní Odehnalová
přišly později
1) Kontrola úkolů:


Zajistit prohlídku nemovitosti č. p. 14 – prohlídka proběhla
21. února, více podrobností v bodě č. 4.



Jednat o možnosti odkoupení kotelny v bývalém areálu ZD a
přilehlých pozemků – úkol trvá



Napsat dopis na Coop ohledně výkupu domu č. p. 14 – pan starosta
dopis odeslal, zástupci Coop souhlasí s návrhem.



Informovat ve zpravodaji o problematice likvidace odpadů a
možnostech zpětného odběru, zajistit vhodné informační cedule –
úkol trvá.



Zajistit technické podmínky pro zimní bruslení na Parketě
(osvětlení a vodovodní přípojka) – úkol trvá.



Svolat pracovní skupinu k projednání rekonstrukce veřejného
osvětlení – schůzku proběhla 21. února, další jednání bude po
vyjádření vlastníka osvětlovacích těles.



Zařadit do programu zasedání zastupitelstva plán vánočních akcí –
úkol trvá.



Odeslat dopis majitelce domu č. p. 26 doporučenou poštou – úkol
trvá.



9 zastupiteli byla schválena žádost o půjčku z FRB

2) Žádosti o dotace – pan starosta informoval o dotačních titulech, ve
kterých podá žádosti:


Podpora údržby cyklotras
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Opravy podlah v ZŠ



Světelná technika pro Divadlo Srdcem a ostatní spolky

Zastupitelé vzali informace na vědomí.
18:22 přišla Ing. Tesařová
3) Inventarizační zpráva za rok 2016 – pan starosta rozeslal zprávu
zastupitelům, souhlasilo s ní 10 zastupitelů.
4) Podmínky vykoupení nemovitosti č. p. 14 – po diskuzi zadali
zastupitelé panu starostovi úkol, aby zástupcům Coop odeslal dopis, ve
kterém budou body: pozemek pro stavbu nové prodejny prodá obec za
pořizovací cenu (cenu výkupu + náklady na demolici budovy), bude
uzavřena smlouva s věcným břemenem – aby Coop do 3 let zahájil
výstavbu prodejny a tu poté 20 let provozoval. Pokud Coop podmínky
nesplní, prodá zpět obci pozemek za původní hodnotu a budovu za účetní
zůstatek. Další podmínkou bude převod nebo prodej stávající budovy obci.
S návrhem souhlasilo 10 zastupitelů.
5) Příspěvek škole na rok 2017 – doposud měla škola k dispozici ročně
1 500 000 Kč na provoz, ze kterých obvykle zbývalo cca 200 000 Kč,
které škola investovala do oprav. Pan starosta navrhl, aby se na provoz
uvolnilo 1 300 000 Kč a potřebné opravy hradila obec jako majitel
budovy. Zastupitelé vzali informaci na vědomí a zároveň uložili panu
starostovi úkoly: zajistit projekt rekonstrukce topného systému a nechat
posoudit další energetická opatření.
6) Volba přísedícího okresního soudu – Okresní soud Brno venkov
doporučil Ing. Jiřího Kováře, jehož volbu schválilo 9 zastupitelů, M.
Kovář se zdržel hlasování.
7) Různé:
Pan Zouhar se dotázal na situaci kolem realizace rybníku u cyklostezky na
Jedovnice. Pan starosta uvedl, že dotační titul na zadržování vody v krajině
_________________________________________________________
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již skončil, nyní by bylo možno žádat na plochy mokřadního typu. Na
příští jednání zbude zařazen bod o problematice výstavby.
V 19:07 přišla paní Odehnalová


Pan starosta informoval o připravované smlouvě o smlouvě
budoucí s E.ONem na zřízení věcného břemene při realizaci
přípojky elektřiny přes obecní pozemek ke knihovně.
S podepsáním smlouvy souhlasilo 11 zastupitelů.



Pan J. Kocour přednesl žádost SDH o nákup dopravního
automobilu pro přepravu osob místo dosluhujícího Mercedesu.
Dopravní automobil je využíván především pro aktivity mládeže a
k zajištění společenských a kulturních akcí. Pan starosta a pan
místostarosta slíbili zjistit podrobnosti o nabízeném automobilu
z Aschheimu.



Pan starosta uložil Jiřímu Zouharovi připravit na příští jednání
zastupitelstva provozní řád nového hřiště.

Jednání trvalo 2 hodiny, zapsala Zita Doleželová

Schůze zastupitelstva konaná dne 22. března 2017
Omluveni: J. Zouhar, M. Kovář
1) Kontrola úkolů:


Projednat se zástupci Coop Boskovice podmínky případného
odprodeje části pozemku u nemovitosti č. p. 14 – schůzka proběhla
3. března, pan starosta rozeslal zastupitelům návrh smlouvy, více
podrobností v bodě č. 4.



Zaslat písemnou informaci panu Svobodovi ve věci odkupu
nemovitosti č. p. 14 – pan Svoboda byl informován o dosavadním
průběhu jednání a požaduje být informován o výsledku jednání této
schůze zastupitelstva.
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Zajistit projekt na rekonstrukci topného systému v ZŠ – pan
starosta kontaktoval projektanta, zastupitelé mohou kontaktovat
další projektanty, zadání pan starosta na vyžádání přepošle.



Zajistit posouzení dalších energetických opatření v ZŠ – úkol trvá.



Zařadit do programu jednání tohoto zasedání bod o výstavbě vodní
nádrže – viz bod č. 2.



Vypracovat provozní řád víceúčelového hřiště – viz bod č. 6.

2) Záměr výstavby vodní nádrže – pan starosta jednal se zástupci Povodí
Moravy, dle kterých by tato akce byla ve správě státního podniku Lesy
České republiky, který předběžně souhlasil se zřízením nádrže. Dále pan
starosta uvedl, že k podání žádosti o dotaci je nutno doložit územní
rozhodnutí, které zatím není k dispozici a nebylo zadáno ani zpracování
projektu, protože zastupitelé požadují studii proveditelnosti. Pan T.
Pernica nabídl, že doporučí firmu, která studii provede. K celé akci byla
ustavena pracovní skupina.
3) Podmínky prodeje pozemků na výstavbu RD – k dispozici je 11
pozemků pro výstavbu. Pan starosta navrhl, aby budoucí majitelé pozemků
splnili 2 podmínky – aby žadatel měl k 22. březnu trvalé bydliště v naší
obci a zavázal se do dvou let od koupě zahájit výstavbu. S tím souhlasilo
všech 11 přítomných zastupitelů. Kolem dalších kritérií pro výběr
stavebníků se vedla diskuze, ale nakonec se zastupitelé shodli, že další
kritéria budou řešit až v případě, že počet zájemců splňujících první
2 podmínky přesáhne 11.
4) Smlouva s Coop Boskovice o vykoupení nemovitosti č. p. 14 – pan
starosta smlouvu rozeslal zastupitelům a dle připomínek z diskuze ji upraví
a znovu rozešle. Zastupitelé se osmi hlasy shodli, že nemovitost
s pozemkem obec koupí i bez případného prodeje části pozemku Coopu.
Diskuze se dále týkala budovy kotelny a přilehlých pozemků v areálu
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bývalého JZD. Obec předloží Agrisu nabídku na odkup ve výši 2 000 000
Kč.
5) Rozpočtové opatření – pravidelný příspěvek na dopravní obslužnost byl
v rozpočtu přesunut na jiný paragraf, s přesunutím souhlasilo 11
zastupitelů.
6) Provoz víceúčelového hřiště – pan starosta rozeslal návrh provozního
řádu zastupitelům. Dále navrhl vyčlenit pravidelnou dobu rezervovanou
pro místní mládež a to ve všední den od 13 do 16 hodin. V tuto dobu
nebude možno provést rezervaci přes webové stránky obce. S návrhem
řádu a touto úpravou souhlasilo 11 zastupitelů. Dále bylo dohodnuto, že
kolem zdi Orlovny bude zbudován chodník a na sítě bude pořízen zahradní
domek.
7) Různé:


Pan T. Pernica se dotazoval na případnou točnu v Chaloupkách,
pan starosta informoval, že jednání o místní komunikaci nejsou
uzavřena.



Pan starosta informoval o výzvě na dotaci od MAS na volnočasové
aktivity s plněním 100 % nákladů a podání žádosti o dotaci na
zbudování propojky pro běžkaře přes les u Kojálu v délce 170 m.



Ing. Tesařová se ptala na místo pro přecházení u kapličky, dle pana
starosty zatím není vhodný dotační titul, na který by se dalo
požádat.



Pan Straka se zajímal o případnou úpravu nebo revitalizaci rybníku
na Žlebě a navrhl, že by bylo vhodné zapojit projektanta nové
vodní plochy u cyklostezky, aby zhodnotil možnosti na Žlebě. Pan
T. Pernica se nabídl, že zjistí, zda by se dala na revitalizaci získat
nějaká dotace.



Pan starosta informoval o návrhu smlouvy na sociální služby,
prevenci a poradenství poskytované městem Blanskem. Stejně jako
v loňském roce nabídneme 77 000 Kč (v rozpočtu je již zahrnuto).
S rozhodnutím souhlasilo 11 zastupitelů.
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Ing. Keprt informoval o brzkém zahájení opravy silnice mezi
Jedovnicemi a Kotvrdovicemi.



Paní Odehnalová připomněla nutnost opravy silnice na Žlebě, pan
starosta informoval, že oslovený projektant je velmi časově
vytížený, a tak se pan starosta obrátí na jiného.

Jednání trvalo 2 hodiny a 10 minut, zapsala Zita Doleželová

Příspěvky spolků a organizací
Sportovně kulturní komise
Dámy a pánové,
dovolte mi poděkovat touto cestou všem účastníkům masopustního
průvodu. Věřím, že večer na masopustní veselici jste se bavili tak dobře
jako my.
Také máme za sebou premiéru Divadla Srdcem, které nastudovalo
Strašidlo Cantervillské. Ochotníci měli opět velký úspěch a zaslouženě
vyprodali obě představení. Milí divadelníci, přijměte mou gratulaci k
úspěchu a přání, ať se Vám takto daří i nadále.
V nejbližších dnech a týdnech nás toho čeká poměrně dost, ale ráda bych
vyzvedla naše hody. V tomto roce proběhnou 23. až 25. června.
V pátek bude hodová zábava s Prorockem a možná s půlnočním
překvapením, v sobotu bude hrát cimbálová muzika a vystoupí krojovaná
mládež, v neděli bude hodová mše, odpoledne nám tentokrát zahraje
kapela Koňaboj a dětská kapela pod vedením Martina Kováře. Občerstvení
nám budou zajišťovat naši hasiči.
Dobře se bavte nejen na hodech
Lenka Odehnalová
_________________________________________________________
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Informace ze Základní školy
Po vánočních prázdninách jsme měli kromě běžné výuky podle rozvrhu
školní dny zpestřeny různými netradičními programy.
V lednu si děti díky mrazivému počasí zdokonalovaly své bruslařské
schopnosti na parketě v rámci hodin tělesné výchovy.
9. ledna jsme jeli do brněnského divadla Radost na představení Malý
princ.
17. ledna nás navštívil lektor ze Společnosti Podané ruce. V prožitkových
programech děti seznámil s nebezpečím a riziky užívání alkoholu.
Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do školního kola Dějepisné olympiády
tematicky zaměřené na období Velkomoravské říše. Další kolo této
olympiády probíhalo na Slovanském hradišti v Mikulčicích, což pro nás
bylo značně nedostupné.
Stejné ročníky si vyzkoušely své matematické dovednosti ve školním kole
Pythagoriády. Jeden žák získal patřičný počet bodů pro postup do
okresního kola, které se koná v květnu v Blansku.
19 dětí z naší školy se aktivně v obci zapojilo do Tříkrálové sbírky
pořádané Charitou ČR.
Žáci nejstarších ročníků splnili druhý úkol v projektu Recyklohraní. Dále
se naše škola zaregistrovala jako sběrné místo na použité tonery a
zásobníky do tiskáren. Můžete je v naší škole odevzdat i vy – podpoříte
tím naše žáky v projektu, takže získají body na nákup výukových nebo
sportovních pomůcek. Možná vás zaujmou informace, které žáci během 2.
úkolu zjistili a rozhodnete se trochu pomoci životnímu prostředí:
Každoročně skončí na skládkách s nebezpečným odpadem bez možnosti
další recyklace zhruba 500 miliónů tonerů a zásobníků do tiskáren. Plasty,
ze kterých jsou tonery a zásobníky vyrobeny, se rozkládají 450 až 1000 let.
Redukce, repase a recyklace, to je pořadí operací, kterými můžeme snížit
_________________________________________________________
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množství odpadu vyhozeného na skládkách. Zkuste i vy pomoci. Řekněte
rodičům, tetičkám, strejdům o projektu Cart4Future a možnosti
zaregistrovat sběrné místo. Pojďme pomoci uklidit svět.
1. Víte, že pokud byste všechny vyhozené tonery a zásobníky poskládali
vedle sebe, obepnou 3x celou zeměkouli?
2. Víte, že k výrobě 1 toneru se spotřebuje cca 3,5 litru ropy?
3. Víte, že během roku 2015 se vybralo cca 135 tun tonerů?
4. Víte, že recyklací 100 000 tonerů a zásobníků se ušetří cca 30 tun
plastu?
5. Víte, že zásobníky do tiskáren se skládají z inkoustu, pěny, kovu a
plastů?
V úterý 31. ledna děti dostaly výpis z pololetního vysvědčení a po
jednodenních pololetních prázdninách 3. února jsme se pustili do druhé
poloviny školního roku.
V týdnu od 20. do 24. března, tedy hned po jarních prázdninách, proběhl
ve škole týdenní kurz angličtiny s rodilým mluvčím, se slečnou Annabelle
Goode. Všichni žáci byli dvě hodiny denně v kontaktu s „pravou“
angličtinou, učili se poslouchat, rozumět a komunikovat v anglickém
jazyce, každý podle svých schopností. Děkujeme OÚ Kotvrdovice, který
tento kurz z velké části financoval.
28. března jsme se vypravili na cvičení v přírodě. Pěšky jsme šli
Krasovským údolím do Ostrova u Macochy. Prohlédli jsme si jeskyni
Balcarku. Pro děti bylo velikým zážitkem uvidět z velké blízkosti spící
netopýry. Zpět do školy jsme jeli linkovým autobusem.
Následující den jeli čtvrťáci na první lekci výuky na dopravní hřiště v
Blansku.
Už třetím rokem se naši žáci zapojují do výtvarné soutěže pořádané OMS
Blansko. Letos se čtyři naši žáci umístili mezi prvními deseti nejlepšími.
_________________________________________________________
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4. dubna proběhl zápis do 1. ročníku, kterého se zúčastnilo 16
předškoláků. A nyní jsou již před námi pouhé tři měsíce do konce tohoto
školního roku…
Hana Vaňourková

Bruslení na parketě
_________________________________________________________
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Podané ruce

Kurz angličtiny
_________________________________________________________
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Výlet do Balcarky

Dětská skupina Sluníčka
„Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den.
Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.
Máme ruce na tleskání a nožičky na dupání.
Dobrý den, dobrý den, dneska si to užijem.“
Tak touto básničkou začíná každé ráno v Dětské skupině Sluníčka. Máme
sice teprve duben, ale od začátku školního roku už jsme toho spoustu stihli
a zažili jsme spoustu legrace.
V září se vždy společně seznamujeme, zvykáme si na nový režim a učíme
se základní pravidla.
V říjnu jsme v tělocvičně školy zhlédli pohádku Žabí princ a vyrobili jsme
si podzimní lampičky.
_________________________________________________________
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Listopad jsme přivítali básničkou o ježkovi, navštívila nás paní
z Červeného kříže a navštívili jsme školku v Senetářově, kde jsme viděli
divadlo o Dracích.

Divadlo Radost
Prosinec je pro děti nejkrásnější období a i přes to, že je prázdninami
zkrácený, stihli jsme v tomto měsíci snad nejvíce aktivit. Přišel první sníh
a s ním i první sněhuláci, navštívil nás Mikuláš, v MŠ se hrála Vánoční
pohádka, navštívili jsme divadelní představení Bylo nás pět v místní
Orlovně, vyráběli jsme adventní věnce, chodili jsme přát hezké svátky,
upekli jsme si vlastní perníčky a samozřejmě jsme si rozbalili dárečky pod
stromečkem.
V lednu jsme se chodili klouzat na led a v Mateřské škole jsme viděli
pohádku O Palečkovi.
Únor je měsícem Masopustu, takže i my jsme nezůstali pozadu a ve
vyrobených maskách jsme si udělali Karneval.
_________________________________________________________
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Mikuláš

Pečení perníčků
_________________________________________________________
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V březnu jsme navštívili Sférické kino v Senetářově a zvládli jsme i cestu
autobusem do divadla Radost v Brně. Zhlédli jsme tam pohádku Jája a
Pája, která se nám velice líbila.
A stihli jsme toho samozřejmě ještě mnohem více. Více informací a
fotografií z Dětské skupinky Sluníčka najdete na webových stránkách
www.detska-skupina-slunicka.webnode.cz.
Za DS Monika Sehnalová

Zahrádkáři
Vážení spoluobčané, kotvrdovičtí zahrádkáři oslaví v letošním roce 50 let
od opětovného založení své ZO.
V sobotu 25. března se sešli v místní Orlovně na slavnostní členské schůzi.
Po zahájení schůze vystoupila hudební skupina Ad Libitum ze SZUŠ
manželů Jeřábkových pod vedením Martina Kováře. Všem účinkujícím
děkujeme za pěkné vystoupení. Po skončení schůze následovalo
vystoupení místní krojované chasy. I těm za jejich vystoupení děkujeme.
Oslavy pokračovaly řízenou degustací vín someliérem ze společnosti
Znovín Znojmo, rozlévání vín jednotlivých vzorků zajišťovala krojovaná
chasa. Degustaci a její organizační zajištění nám pomáhal zajišťovat náš
člen, starosta obce Ing. Alois Kunc, kterému za jeho dobrou spolupráci
děkujeme. K tanci a poslechu nám hrála cimbálová muzika a celá akce se
protáhla až do půlnoci. Poděkování také patří Jindřichu Kocourovi za
přípravu Orlovny, zastupitelstvu obce za finanční podporu a Zdeňkovi
Pernicovi za sponzorský dar. Za květinovou výzdobu sálu děkujeme Jiřímu
a Štěpánce a Marii Zouharovým. Této akce se zúčastnilo asi 200 našich
spoluobčanů.

_________________________________________________________
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V měsíci září bude zahájeno moštování ovoce, v místní Orlovně proběhne
již tradiční Dýňobraní a obcí projde lampionový průvod. Na Dýňobraní se
připravuje výstava ovoce našich členů, případně i spoluobčanů.
Český zahrádkářský svaz letos slaví 60 let od prvního celorepublikového
sjezdu. U této příležitosti se v Olomouci na Floře a výstavě Hortikomlex
bude konat prestižní evropská přehlídka ovoce Europom. Tato výstava
bude za účasti i jiných evropských zahrádkářů. Naše ZO chce 7. října na
tuto výstavu uspořádat zájezd. Dopoledne navštívíme nedaleko Olomouce
muzeum historických kočárů a hasičské muzeum ve vesnici Čechy pod
Kosířem. Odpoledne navštívíme Olomoucké výstaviště a na společnou
večeři si zajdeme v Drnovicích do restaurace Sport.
Toto jsou zatím plány zahrádkářů na tento rok.
Výbor ZO ČZS Kotvrdovice

Vystoupení žáků SZUŠ

_________________________________________________________
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Degustace vín

Cimbálová muzika
_________________________________________________________
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Orel jednota Kotvrdovice
Dobrý den vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás krátce informoval o naší činnosti. Orel letos připravuje
opět řadu akcí. Za sebou již máme ples, masopust, taneční zábavy a těšit se
můžeme na Den matek (již 14. května ve 14:30 hodin), rozloučení s
prázdninami, vánoční besídka a další. Vždy budete včas o akcích
informováni.
Chtěl bych také touto cestou poděkovat všem těm, kteří pomáhají
připravovat akce a zapojují se do činnosti v naší obci. Poděkování také
patří těm, kteří akce navštěvují. Máme velkou radost, když přijde hodně
lidiček, kteří se společně dobře baví. Budeme se na vás těšit.
Jindřich Kocour, starosta jednoty

SDH - JSDH Kotvrdovice
Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
dovolte, abych vás touto cestou informoval o činnosti našeho sboru. Již od
začátku roku se mladí hasiči usilovně připravují na soutěže a zapojují se do
činnosti sboru, například akce „Ukliďme Česko”. Děkujeme všem dětem i
dospělým, kteří se do této akce zapojili. A bylo nás tentokrát opravdu
hodně!
Na pátek 5. května 2017 připravujeme slavností schůzi k výročí 115 let
založení SDH Kotvrdovice. Schůze proběhne v 18 hodin v Orlovně a po
ukončení ve 20 hodin bude následovat již VII. hasičský bál. Věřím, že si
uděláte čas, přijdete se pobavit a svou útratou podpoříte náš hasičský sbor.
V sobotu si odpočineme a v neděli 7. května vás rádi přivítáme na parketě
na slavnostním zapálení vatry. V sobotu 10. června se za fotbalovým
hřištěm uskuteční okrsková soutěž a zároveň další ročník memoriálu Jana
Doležela v hasičském sportu. Budou závodit děti, ženy i muži. Věříme, že
přijdete podpořit naše mladé hasiče a budete fandit ženám i mužům.
_________________________________________________________
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Možná i letos budou soutěžit naši nejstarší hasiči „RAKVÁČI”, tak
neváhejte, bude se na co dívat! Naši hasiči mají od února z dotací JMK
zakoupené nové čerpadlo a věříme, že ty časy budou na medaile!
Samozřejmě o akcích budete informováni rozhlasem i plakáty!

Z akce Ukliďme Česko
Naše výjezdová jednotka v současné době prověřuje techniku a provádí
potřebná školení. Má k dnešku 14 členů a dalších 6 se připravuje.
Vzhledem k tomu, že jsme zařazeni ve výjezdu v kategorii V, tak jsme
povoláváni jen v katastru naší obce. Chtěl bych vás touto cestou porosit,
abyste byli ohleduplní a parkovali ve svých průjezdech. Pokud to nejde,
alespoň se snažte parkovat tak, aby vaše vozidlo nebránilo průjezdu IZS.
To je od nás hasičů v krátkosti vše. Budeme se na vás těšit na akcích, které
pro vás připravujeme.
Jindřich Kocour, SDH Kotvrdovice
_________________________________________________________
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Trénink s novým čerpadlem

Pomoc s nevítaným hmyzem.
_________________________________________________________
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Zprávy ze 7. skautského oddílu
31. března si skautky z Kotvrdovic a Senetářova sbalily plnou polní a
vyrazily přes les na výpravu do Křtin. Byly tam sice jenom do neděle, ale i
za takto krátkou dobu si stihly užít spoustu zábavy. Podařilo se jim
dokonce zlikvidovat hrozivého býka z nedaleké Býčí skály, který trápil
místní lidi. V pátek si vydělaly peníze podle svých skautských dovedností
(uzlování, luštění a dokreslování map). V sobotu dopoledne pak za tyto
peníze nakoupily potraviny, pití, zbraně, kouzelné předměty a brnění na
nebezpečnou výpravu za býkem. Po obědě se probojovaly k býkovi a užily
si nádherného počasí i krásné jarní přírody v okolí Křtin. O apríl se jim
postarala žárovka, která si v 11 hodin v noci usmyslela, že najednou
praskne. Naštěstí vše dobře dopadlo a tak se v neděli všechny šťastně
vrátily domů.
Verča

_________________________________________________________
27

_________________________________________________________
28

V Orlovně strašilo!
Vážení čtenáři,
v pátek 7. dubna ve večerních hodinách bylo mnoho z vás svědky
paranormálních úkazů v naší obci. Stejná situace se opakovala i v sobotu
8. dubna a naposledy v pátek 28. dubna. Na vlastní oči jste mohli spatřit,
jak se po jevištních prknech kotvrdovické Orlovny prochází strašidlo. Po
oba tyto večery totiž soubor Divadlo SRDCEM uvedl nastudování již svojí
čtvrté hry a volba tentokrát padla na povídku Oscara Wildea Strašidlo
Cantervillské.
Obě představení, která jsme tentokrát odehráli velmi rychle po sobě, byla
téměř vyprodána. Jsme velmi rádi, že právě při této příležitosti jsme již
mohli využít novou jevištní techniku, která byla na základě požadavků
našeho souboru do Orlovny zakoupena před několika týdny a bude do
budoucna k dispozici pro další akce.

Ze hry Strašidlo Cantervillské
_________________________________________________________
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Děkujeme tímto za projevenou podporu zastupitelům naší obce a panu
Kostkovi ze společnosti KOPLAST spol. s r.o. Díky finanční pomoci
těchto dvou subjektů jsme dokázali na jevišti docílit té správné atmosféry a
zajistili vám příjemný kulturní zážitek.

Ochotnický soubor Divadla Srdcem
Velice nás těší, že i tentokrát jsme zaznamenali na naši práci velmi dobré
ohlasy. Právě ty milé rozhovory, které s vámi absolvujeme buď přímo po
představení, nebo v následujících dnech třeba i na ulici, jsou pro nás vždy
povzbuzením do další sezóny. O vaší přízni nejlépe svědčí velký zájem o
lístky. Proto jsme se rozhodli neplánovaně přidat ještě jeden termín
představení, a tak bylo možné potkat děsivé strašidlo Cantervillské na
prknech Orlovny ještě při poslední jarní repríze v pátek 28. dubna. Šanci
pobavit a bát se tak měli i ti, kterým první dvě příležitosti shlédnout naše
představení nevyšly.
Za soubor divadlo SRDCEM
Jana Varnerová, režisérka
_________________________________________________________
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Příspěvky občanů, zajímavosti
Požární sport
Je jaro a nám začíná sportovní sezóna. Všichni už se těšíme na řev
čerpadel („mašin“) na soutěžích, vzájemnou podporu a týmovou
spolupráci.
Mladí hasiči se připravovali celou zimu – probírali teorii, učili se vázat
uzly, opakovali topografické značky a trénovali motání hadic. Základna se
pomalu rozrůstá, momentálně se připravuje 16 dětí, takže v této sezóně
bude soutěžit družstvo starších žáků a jedno nebo dvě družstva mladších
žáků.
Družstvo žen se minulý rok zúčastnilo pouze dvou soutěží. Okrsková
soutěž u nás spojená s memoriálem Jana Doležela jim úplně nevyšla,
umístily se na čtvrtém místě. V Habrůvce na memoriálu Vlastimila
Trnečky však zazářily a za velkého povzbuzování mužů vyhrály první
místo.
U mužů máme 2 družstva, Rakváči už trénovat nemusí  a soutěží jen
velmi výjimečně. V loňském roce startovali jen u nás a urvali 5. místo ze
šesti družstev. „A“ tým obsadil u nás 4. místo, ale v Habrůvce kraloval
celé soutěži a (také díky nejhlasitější podpoře děvčat) vybojoval krásné
1. místo.
Letošní rok jsme tréninky dospělých zahájili s novým čerpadlem, tak snad
se nám bude dařit.
Děkujeme, že nás podporujete – ať už jako diváci nebo rodinní příslušníci,
kteří to s námi nemají často jednoduché. Budeme se těšit na setkání s Vámi
na plese 5. května nebo na soutěži 10. června. Ta bude velmi důležitá a
všechna družstva budou potřebovat Vaši podporu.
Radek Doležel
_________________________________________________________
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Část mladých hasičů v nových dresech

Velká radost v Habrůvce
_________________________________________________________
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Noc s Andersenem
V pátek 31. března 2017 se uskutečnil již 6. ročník Noci s Andersenem.
K přespání jsme využili už podruhé prostory místní Orlovny, která se tak
na jednu noc stala Školou čar a kouzel v Kotvrdovicích. Děti si vyrobily
kouzelnickou hůlku a koště, byly rozřazeny do 4 kolejí, pro něž si měly
vymyslet vlastní název a znak. Vznikly tak týmy: Chytré sovy, Kobry,
Batmani a Konimor. Tyto týmy se utkaly v soutěžích o Školní pohár.
Začali jsme turnajem ve famfrpálu, kde děti létaly na košťatech a snažily
se prohodit míč soupeřovou brankou. Nechyběli ani chytači, kteří se
snažili chytit zlatonku.
Následovalo opékání párků a poté jsme společně sledovali „kouzelné“
chemické pokusy. A opravdu – kapaliny měnily své barvy v různých
prostředích a oheň měnil barvy přidáním speciálních chemických látek.
Tak jako každý rok byla i tentokrát pro děti připravena stezka odvahy. Ta
letošní byla se spoustou strašidelných zvuků a obřím pavoukem. O půlnoci
byly vyhlášeny výsledky o Školní pohár, který s rozdílem pouhých dvou
bodů vyhráli Batmani. Dětem byly potom rozdány pamětní listy, pohledy a
zlatonky.
A zatímco menší děti šly ulehnout do Kouzelného sálu, větší se vydaly do
učebny Obrany proti černé magii, kde si společně s profesorským sborem
zahrály Černé historky a ochutnali Bertíkovy fazolky 1000 x jinak. Ráno
jsme ještě uvařili kouzelné lektvary a naše magická noc byla u konce.
Letos se jí zúčastnilo celkem 27 dětí.
Ráda bych touto cestou poděkovala sponzorům a organizátorům: obci
Kotvrdovice, Jednotě Orel Kotvrdovice, vedoucím, rodičům, Žižimu, panu
Štrajtovi a panu Zouharovi. Veliké díky!
Monika Sehnalová
_________________________________________________________
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Cestou k lesu, kde děti vyráběly košťata na famfrpál

Kouzelné chemické pokusy
_________________________________________________________
34

Portál RegionBlanensko.cz
Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální zprávy
anebo naplánovat akci na víkend? Na webovém portálu
www.RegionBlanensko.cz najdete vše, co o dění v regionu potřebujete
vědět.

Úvodní stránka portálu Region Blanensko
Portál RegionBlanensko.cz je v provozu od roku 2012 a denně přináší
informace o všem, co se v regionu děje. Největší sekcí portálu jsou denně
aktualizované nabídky zaměstnání a brigád na Blanensku. Firmy a
personální agentury zde zadávají volné pracovní nabídky.
Pořádáte kulturní akci? Využijte kalendář regionálních akcí, kde můžete
pozvánku publikovat. Nejčtenější akce se navíc automaticky zveřejní na
regionální facebookové stránce, kde ji uvidí stovky fanoušků.
Portál RegionBlanensko.cz podporuje regionální dění a spolupracuje s
řadou institucí v regionu, např. Městskou knihovnou Blansko či Oblastní
charitou Blansko. Píšeme o Blanensku pro Blanensko.
_________________________________________________________
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Sbor dobrovolných hasičů Kotvrdovice
Vás srdečně zve na

VII. Hasičský Bál
který se uskuteční v pátek 5. 5. 2017
v místní Orlovně od 20:00 hodin
k tanci a poslechu hraje skupina REFLEX ROCK
Předprodej vstupenek bude zahájen v COOP
Kotvrdovice od 24. 4. 2017

Uzávěrka tohoto čísla: 24. 4. 2017
Uzávěrka čísla 2/2017: 15. 8. 2017
Zpravodaj je vydáván pouze pro potřebu obce Kotvrdovice.
Redakční rada: Jana Buchtová, Zita Doleželová, Tomáš Musil, David Varner.
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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