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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, i v tomto čísle zpravodaje Vám přinášíme
krátké zprávy a fotografie z událostí v naší obci. Kdo vládnete všemocným
médiem 3. tisíciletí, zkuste na facebooku najít skupinu Kotvrdovické
kulturní akce a přidejte se k ní. Najdete v ní většinu z připravovaných akcí
a už Vám žádná neunikne. Můžete se ptát na detaily jednotlivých akcí,
vkládat fotografie nebo se i zapojit do příprav a organizace.
Redakční rada

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, pomalu se blíží konec prázdnin a děti se vrátí
do školních lavic. Třídy mají opravené podlahy a jsou nově vymalovány.
Na školní zahradě byly obnoveny herní prvky. Do první třídy nastoupí
rekordních 15 dětí. Tím se nám začaly posouvat silné ročníky ze školky do
školy. Přesto však bude i v letošním roce zajištěn vedle mateřské školy
také provoz dětské skupinky. S provozem školy souvisí i stavba nové
knihovny na Zámečku. Máme platné stavební povolení a výstavbou
nových prostor pro knihovnu se nám uvolní prostory ve škole pro
narůstající počet zájemců o školní družinu a také pro potřeby výuky hry na
různé hudební nástroje. Vizualizace budoucí knihovny naleznete na konci
tohoto zpravodaje. Nyní se zmíním o dalších aktuálních záležitostech:
V červnu schválilo zastupitelstvo obce nejtěsnější většinou
odkoupení domu čp. 14 a přilehlých nemovitostí. Po sepsání kupní
smlouvy budeme řešit v první řadě demolici budov.
Na naši nabídku ve výši dva miliony korun za odkoupení budovy
bývalé kotelny v areálu společností Agris a Sentus vlastníci nepřistoupili.
Rovněž panu Holubovi jsme poděkovali za nabídku k odkoupení
budovy skladu čp. 40. Zatím obec nebude tuto budovu kupovat.
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I nadále jednáme se majiteli Surfu o dalším využívání jejich
nemovitostí.
Záměr vybudovat vodní plochu u cyklostezky je stále ve stádiu
projednávání. Osobně jsem toho názoru, že vodní plocha zde možná je a
byla by přínosem pro okolní krajinu.
Dobrovolný svazek obcí s názvem Spolek pro rozvoj venkova
Moravský kras uspěl s žádostí o dotaci na nákup kompostérů, které by
měly být dodány v závěru tohoto roku.
Jedním z nesplněných úkolů je vybudování hřbitova v obci. V
současné době máme dohodu s obcí Krasová o záměru vybudovat
společný hřbitov pro obě obce. Realizace je však závislá na schválení
nového územního plánu obce a to může trvat dva roky i déle. Při této
příležitosti musím bohužel tlumočit informaci, kterou nám napsali z
Jedovnic: V současné době není možné na hřbitově pronajmout další
hrobové místo.
A nyní poděkování dobrovolným hasičům za pomoc s údržbou
veřejných prostranství v naší obci a mezí kolem cyklotras. Sami nám
nabídli pomoc především se sečením trávy.
Také členové Rakovce udržují nejen vlastní plochu, ale sečou trávu
i na tréninkovém hřišti (majetku obce) a podél plotu.
A na co se těším:
Příští rok budou v naší obci již desáté krojované hody. Věřím, že se
naše chasa na toto malé výročí dobře připraví.
Těším se také na spoustu jiných tradičních akcí, které do té doby v
naší obci proběhnou. Předem děkuji všem, kdo se jakoukoliv měrou na
společenském životě v obci podílí.
Ing. Alois Kunc
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Zápisy z jednání zastupitelstva obce
Schůze zastupitelstva konaná dne 26. dubna 2017
Omluveni: J. Šenk, paní Alexová
1) Kontrola úkolů:










Svolat pracovní jednání k zadání studie proveditelnosti vodní
plochy na pozemku p. č. 1461 v k. ú. Kotvrdovice – úkol trvá
Rozeslat upravený návrh smlouvy s Jednotou Boskovice o záměru
vybudovat v obci novou prodejnu – pan starosta smlouvu rozeslal,
T. Pernica podal připomínku, která bude projednána na schůzce se
zástupci Jednoty.
Předat zástupcům společnosti Agris Jedovnice a Sentus Senetářov
cenovou nabídku na odkoupení budovy bývalé kotelny v jejich
areálu – písemná nabídka předána, odpověď zatím nepřišla. Pan
starosta slíbil, že pokud odpověď nebude do 14 dnů, písemně si
odpověď vyžádá.
Urgovat zpracování projektu na opravu místní komunikace na
Žlebě – schůzka s projektantem bude 5. května
Připravit podklady pro revitalizaci stávající vodní plochy na Žlebě
– úkol trvá
T. Pernica ještě připomněl, že má být svoláno pracovní jednání
k problematice zateplení stropu ZŠ – úkol trvá
Pan starosta informoval zastupitele, že jim rozešle žádost majitele
nemovitosti č. 275 na zrušení sběrného místa

2) Závěrečný účet obce za rok 2016 – dokument vyvěšen na veřejné
vývěsce a na webových stránkách obce, doposud nebyla vznesena žádná
připomínka. Součástí dokumentu je i zpráva o výsledku přezkoumání, kde
jsou uvedeny připomínky auditora. Pan starosta připomínky přečetl a
navrhl ke každé z nich nápravné opatření. Závěrečný účet obce byl
schválen s výhradou a to všemi jedenácti přítomnými zastupiteli.
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3) Účetní závěrka obce za rok 2016 – pan starosta rozeslal všechny
výkazy zastupitelům k nahlédnutí, závěrka byla schválena všemi
přítomnými zastupiteli.
4) Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Kotvrdovice –
pan starosta rozeslal podklady zastupitelům. V loňském roce organizace
hospodařila se ztrátou, ztráta byla hrazena z hospodářských výsledků
z předchozích let. 11 zastupitelů schválilo účetní závěrku organizace.
5) Dotace sportovním organizacím:




Orel jednota Kotvrdovice – dotaci ve výši 100 000 Kč schválilo 10
zastupitelů, pan Kovář se zdržel hlasování. S pověřením pana
starosty k podpisu smlouvy souhlasilo 9 zastupitelů, zdrželi se pan
Kovář a pan starosta.
TJ Rakovec - dotaci ve výši 150 000 Kč schválilo 11 zastupitelů,
s pověřením pana starosty k podpisu smlouvy souhlasilo 10
zastupitelů, pan starosta se zdržel hlasování.

6) Dohoda o spolupráci s městskou knihovnou Boskovice – dohodu
rozeslal pan starosta zastupitelům. Doposud měla obec smlouvu
s knihovnou v Blansku, ale podepsáním další dohody se knižní fond zase o
něco rozšíří. S dohodou souhlasilo 11 zastupitelů.
7) Podmínky prodeje pozemků určených pro výstavbu RD – po
splnění 2 již známých podmínek je 13 žadatelů na 11 míst. Hlasovalo se o
další podmínce pro určení budoucích majitelů pozemků:
Pan starosta navrhl upřednostnit manželské páry. Jeho návrh obdržel
4 hlasy, tedy neprošel. T. Pernica navrhl systém výběru losováním. Jeho
návrh obdržel také pouze 4 hlasy.
Ing. Keprt navrhl vyškrtnutí žadatelů, kteří již vlastní jinou
nemovitost (pozemek či dům). Návrh získal 8 hlasů, zdržel se navrhovatel,
T. Pernica a O. Šenk.
____________________________________________________
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Tímto bylo zvoleno další kritérium pro výběr budoucích vlastníků
pozemků, jichž po aplikaci kritéria zůstalo 11.
8) Prodej části pozemku p. č. 722/10 – jedná se o majetkoprávní
vztahy, kdy soukromá osoba užívá pozemku obce nebo obec užívá
pozemek občana. Jedná se zpravidla o drobné, již oplocené plochy, zde o
44 m². S prodejem za 50 Kč/m² souhlasilo 11 zastupitelů.
9) Zahájení prací na novém územním plánu obce – současný plán
platí do 31. prosince roku 2020. Na novém plánu je třeba začít pracovat již
nyní, je třeba hledat nové pozemky pro výstavbu. Protože platnost plánů
bude končit v mnoha obcích, ceny služeb zpracovatelů porostou.
S názorem souhlasilo 11 zastupitelů.
10) Různé:
T. Pernica upozornil na uvolněné víko odpadní šachty na ulici Čechy
a zajímal se o časový horizont opravy. Pan starosta uvedl, že byla čištěna
kanalizace a je plně průtočná, ale šachta je uvolněná. Oprava musí být
provedena komplexně, včetně propadající se části komunikace na stejné
ulici, s termínem do konce května.
T. Pernica poukázal na množství aut zaparkovaných na ulici od horní
zatáčky ke křižovatce s ulicí Čechy. Pan starosta ale uvedl, že obec toto
řešit nemůže, pouze Policie ČR.
T. Pernica se ptal na možnost opravy plotu, na to pan starosta řekl,
že to je v pravomoci ředitelky MŠ a ZŠ.
T. Pernica se ptal na projekt opravy podlah v ZŠ. Pan starosta
informoval, že projektant připravuje cenovou nabídku na zpracování
projektu. Cenu bude pan starosta konzultovat s paní ředitelkou.
Jednání trvalo 1 hodinu a 55 minut, zapsala Zita Doleželová
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Schůze zastupitelstva konaná 24. května 2017
Omluveni: O. Šenk, Ing. Tesařová, paní Alexová přišla později
T. Pernica požádal o doplnění programu o bod s tématem
komunikace v Chaloupkách. Doplnění programu schválilo všech 10
přítomných zastupitelů.
V 18:10 přišla paní Alexová.
1) Kontrola úkolů:


Vyžádat stanovisko firem Agris a Sentus k cenové nabídce obce na
odkoupení budovy bývalé kotelny v jejich areálu – firmy nabídku
neakceptovaly. Pan starosta ještě navrhl, že by obec mohla koupit
800 m² okrajové části pozemku u Kanálu od stejných majitelů. Pan
starosta podá žádost o odkup do konce května.



Rozeslat zastupitelům žádost pana Šenka o zrušení sběrného místa
velkoobjemového odpadu – viz samostatný bod tohoto jednání.



Rozeslat členům ZO vyhodnocení výběru žadatelů o pozemky
určené pro výstavbu RD podle schváleného třetího kritéria –
rozesláno.



Rozeslat podklady pro zahájení prací na novém územním plánu –
rozesláno.



Pozvat odborníky na řešení zateplení budovy ZŠ, případně
navržení dalších energetických opatření. 26. května se ve škole
sejdou zastupitelé obce a rozhodnou o dalším postupu. Úkol zatím
trvá.



Pan starosta přítomné informoval, že majitel nemovitosti čp. 26 si
převzal písemnou výzvu k úpravě stavu nemovitosti.



Všech 11 zastupitelů souhlasilo s podpisem smlouvy o příspěvku
na spolufinancování sítě sociálních služeb s městem Blansko.
____________________________________________________
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Stejně tak 11 zastupitelů souhlasilo se smlouvou o poskytnutí
dotaze z rozpočtu JMK na údržbu cyklotras ve výši 70 000 Kč.

2) Nový územní plán obce – s pořízením nového ÚP souhlasilo
všech 11 zastupitelů, 10 zastupitelů zvolilo pana starostu jako určeného
zastupitele (ten se hlasování zdržel), který bude spolupracovat
s pořizovatelem – MěÚ Blansko. Na příští jednání zastupitelstva si mají
zastupitelé připravit náměty na vhodné plochy pro výstavbu a rozvoj obce.
3) Sběrné místo velkoobjemového odpadu – pan starosta připomněl,
že máme smlouvu s obcí Jedovnice, kam mohou naši občané odpad
odvážet, ale je si vědom toho, že pro některé spoluobčany je to
nevyhovující řešení. Zároveň sdělil, že od začátku fungování našeho
sběrného dvora významně ubylo černých skládek v katastru obce.
Současný stav dvora je ale neudržitelný a je nutno hledat jiné místo pro
ukládání tohoto odpadu a do té doby odpad častěji odvážet a místo uklízet.
Pan starosta připraví odpověď pro pana Šenka, tu rozešle zastupitelům a
po jejich připomínkách ji potom odešle panu Šenkovi. Také nechá navýšit
počet kontejnerů na plasty a na papír. Zastupitelé vzali informace na
vědomí.
4) Časový plán prodeje pozemků určených pro výstavbu RD – 11
zájemců o pozemky si již jednotlivé parcely rozdělilo, na příští jednání
zastupitelstva připraví pan starosta smlouvy o smlouvách budoucích.
Rozhodnuto bylo o ceně, pan starosta navrhl, aby cena byla 300 Kč/m² +
cena za přípojku NN (cca 12500 Kč/ místo). T. Pernica podal protinávrh 450 Kč/m². Hlasovalo se o návrhu, 10 zastupitelů jej schválilo, T. Pernica
byl proti. O protinávrhu se již tedy nehlasovalo.
5) Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017:


Smlouva s ÚP na příspěvek na nezaměstnanost ve výši
135 000 Kč. Odsouhlasilo všech 11 zastupitelů.
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Dotace 70 000 Kč na údržbu cyklotras. odsouhlasilo všech 11
zastupitelů.



Navýšení rozpočtu pro JPO z rezervy rozpočtu obce – pan
starosta navrhoval o 20 000 Kč, zastupitelé odhlasovali
navýšení o 30 000 Kč.

6) Informace o stavebním řízení pro stavbu knihovny – obec již má
stavební povolení, 6. června budou mít zastupitelé pracovní jednání
s projektantem.
7) Studie proveditelnosti výstavby vodní plochy – studii rozeslal pan
starosta zastupitelům a navrhl, že poptá projekt na realizaci stavby
s názvem Rybník Habeš. J. Šenk uvedl, že realizace stavby by se měla
provést pouze v případě získání finančních prostředků z dotací. Všichni
přítomní zastupitelé odsouhlasili zadání poptávky na projektovou
dokumentaci a zároveň panu starostovi uložili zpracovat návrh na
posouzení opravy rybníku na Žlebě a rozeslat zastupitelům dostupné
informace o majitelích pozemků, přes které teče potůček.
8) Úprava přístupu ke škole – T. Pernica rozeslal zápis z jednání
s manželi Vašíčkovými. Pan starosta navrhl oslovit projektanta, aby
zpracoval návrh na úpravu prostranství, který potom bude předložen
manželům Vašíčkovým.
9) Komunikace v Chaloupkách – bude místní šetření, a to 13. června
v Chaloupkách.
10) Hodové oslavy – krátké shrnutí programu letošních hodů.
11) Různé - pan starosta informoval:


Proběhla kontrola z MZP na projekt kompostování



Připraví návrh kupní smlouvy na odkup nemovitosti čp. 14



Byla podána stížnost, že obec nedostatečně udržuje komunikaci
k průmyslové zóně
____________________________________________________
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Projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení je připraven a převzat,
realizace zatím není v plánu
Jednání trvalo 2 hodiny a 35 minut, zapsala Zita Doleželová

Schůze zastupitelstva konaná 28. června 2017
Omluveni: Ing. Keprt, M. Kovář, L. Straka
T. Pernica navrhl přesunout bod o výstavbě Rybníka Habeš na příští
jednání zastupitelstva. S návrhem souhlasilo všech 10 přítomných
zastupitelů.
1) Kontrola úkolů:


Požádat společnosti Sentus a Agris o prodej okrajové části
pozemku v bývalém areálu ZD – splněno, zatím bez odpovědi



Zařadit do programu příštího jednání zastupitelstva podněty pro
zadání nového ÚP – splněno



Připravit odpověď panu Šenkovi na žádost o zrušení sběrného
místa – dopis rozeslán zastupitelům, poté panu Šenkovi



Zajistit 2 nové kontejnery na plasty a 2 nové na papír – řeší se



Připravit smlouvy o smlouvách budoucích na prodej 11 pozemků
určených pro výstavbu RD – návrh smluv rozeslal pan starosta
zastupitelům v den konání zastupitelstva



Zajistit návrh na opravu výpusti vodní plochy na Žlebě – úkol trvá



Rozeslat zastupitelům mapový výkres současné vodní plochy na
Žlebě – úkol trvá



Svolat
schůzku
s projektantem
k projednání
realizační
dokumentace novostavby knihovny – projektant zpracoval
vizualizaci stavby, tu pan starosta rozeslal zastupitelům, úkol trvá

____________________________________________________
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Připravit návrh projektové dokumentace opravy příjezdové cesty
ke škole – projektant pracuje na zadání, úkol trvá



Svolat místní šetření v Chaloupkách k projednání opravy místní
komunikace – šetření bude 11. července
2) Podněty k novému ÚP obce – z diskuze vyplynulo následující:


k předběžné konzultaci bude pozván projektant



je třeba vyčlenit plochu pro technické zázemí obce



znovu je třeba otevřít otázku realizace hřbitova



zajistit nové plochy pro bytovou výstavbu

3) Pitná voda Jedovnicko – VAS staví v Rakovci nový vrt. Dále
VAS plánuje oddělit Čechy a Novou čtvrť od stávajícího vedení v obci.
Pro tyto ulice by byl odbočkou zajištěn vyšší tlak nezávisle na ostatním
vedení ve vesnici. Zastupitelé toto vítají, na těchto ulicích je tlak v řádu
nízký. Finančně vše zajistí VAS. Všichni přítomní zastupitelé souhlasili
s podpisem smlouvy s podmínkou, že zemní práce musí být prováděny dle
návrhu za ulicí Čechy, nikoli v komunikaci na ulici.
4) Dotace na opravu podlah v ZŠ – s podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 150 000 Kč souhlasilo všech 10 přítomných zastupitelů.
Bylo dohodnuto, že po odkrytí první vrstvy podlah a podle stavu dalších
vrstev bude případně svolána pracovní skupina, která rozhodne o dalším
postupu ihned na místě, aby se kompletní oprava stihla do konce prázdnin.
5) Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017, souhlasilo 10 zastupitelů:


příjem dotace 150 000 Kč na opravu podlah v ZŠ



posílení rozpočtu na opravy a údržbu obecního rozhlasu –
plánovaných 20 000 Kč letos nestačí, je třeba vyměňovat
akumulátory a zdroje, proto bude z obecního rozpočtu uvolněno
dalších 20 000 Kč
____________________________________________________
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6) Smlouva o smlouvě budoucí na prodej pozemků – pan starosta
rozeslal návrh smlouvy zastupitelům. Smlouvu v navrženém znění
schválilo 8 zastupitelů, T. Pernica a O. Šenk se zdrželi hlasování.
7) Projektová dokumentace na výstavbu vodní plochy – bod přesunut
na příští jednání
8) Kupní smlouva na dům č. 14 a související pozemky – pan starosta
rozeslal smlouvu zastupitelům, s podpisem smlouvy souhlasilo 7
zastupitelů, Ing. Tesařová, T. Pernica aj. Šenk se zdrželi hlasování.
9) Závěrečné účty DSO Spolek pro rozvoj venkova MK a Svazek
VaK jsou zveřejněny na webových stránkách obce, zastupitelé vzali
informace o hospodaření obou skupin na vědomí.
10) Žádost o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 – 10
zastupitelů souhlasilo, že o přezkum hospodaření opět požádáme KÚ.
11) Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ – pan starosta navrhl 2 změny:


Navýšení kapacity družiny ve škole z 25 na 40 dětí



Prosadit DS jako druhé oddělení MŠ

Záměr obce schválilo 10 zastupitelů, pan starosta podá žádost o
provedení změny v zařazení v síti škol.
7) Různé:


Paní Odehnalová stručně zhodnotila průběh letošních hodových
oslav



O. Šenk připomněl opravu travnaté části v horní části Nové Čtvrti
při odbočce na ulici Čechy. Pan starosta slíbil, že na tuto plochu je
pamatováno a bude upravena pro snadnější odbočování.



Ing. Tesařová upozornila, že je třeba odstranit hromadu zeminy a
provést terénní úpravy v zadní části pozemku u obecních bytů.
Jednání trvalo 2 hodiny, zapsala Zita Doleželová
____________________________________________________
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Příspěvky spolků a organizací
Informace ze ZŠ
Poslední tři měsíce školního roku - ty byly především zaměřeny na
dobrání a opakování učiva ve všech ročnících.
Prvňáci se pročetli až na konec Slabikáře a byli tak slavnostně
pasováni na čtenáře. Páťáci úspěšně zvládli testování z anglického jazyka,
matematiky a všeobecného přehledu z výtvarné, hudební a tělesné
výchovy na počítačích, které zadává MŠMT.
Zábavnou formou proběhla výuka ke zdravému životnímu stylu. Ve
4. lekci ČČK si žáci vyzkoušeli poskytnutí 1. pomoci při ošetření otevřené
zlomeniny, odřeniny, otevřeného pneumotoraxu, zopakovali si také
důležité dopravní značky a procvičili si znalost telefonních linek tísňového
volání. V jiném kurzu „Zkus to zdravě“ lektorky seznámily žáky s
informacemi z oblasti zdraví, zdravé výživy a zdravého životního stylu.
1. června na MDD jsme se vypravili na pěší výlet kolem
jedovnických rybníků. Na osvěžení si každý mohl vybrat zmrzlinu
v cukrárně.
Čtvrťáci jeli 19. června na blanenské dopravní hřiště, kde všichni
úspěšně složili zkoušky z dopravní výchovy a získali průkaz cyklisty.
Také jsme se vypravili do VIDA parku – zábavného vědeckého
parku u brněnského výstaviště.
V posledním červnovém týdnu paní Marie Chrástecká připravila pro
žáky besedu s promítáním o životě v Indii.
28. června jsme jeli na vlastivědný výlet do jeskyně Stanislava
Rolínka v Rudce u Kunštátu a potom do skanzenu Veselý Kopec u
Hlinska.
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Po výletních dnech nás čekal veliký úklid ve škole. Bylo potřeba
vyklidit všechny třídy. Během prázdnin probíhala rekonstrukce podlah a
výmalba. Děkujeme zaměstnancům obce – panu Kakáčovi a panu
Zouharovi – za velikou pomoc při vyklízení.
Slavnostní zakončení školního roku proběhlo tedy v prázdných
třídách. To ale neubralo nic na svátečnosti posledního školního dne.
Rozloučili jsme se s páťáky, kteří přecházejí do 6. ročníku do škol v
Podomí, Jedovnicích a Blansku.
Čtvrťáci a páťáci dostali odměny (kalkulačky a USB flash disky),
které získali za body při splnění úkolů v Recyklohraní.
Poděkovali jsme paní Chrástecké (AJ) a Piňosové (ŠD) za zástupy v
hodinách během pracovní neschopnosti paní učitelky Nesrstové.
Byl vyhodnocen sběr starého papíru. Letos se nasbíralo 10 106 kg.
Děkujeme všem, kteří do školy starý papír vozí. Žáci tak mají levnější
jízdné a vstupné na různé školní akce.

Zajímavost pro bývalé žáky kotvrdovické školy
Během rekonstrukce podlah ve třídách byly nalezeny staré sešity ze
školního roku 1951/1952. Schovali jsme je jako cenné věci pro bývalé
žáky tehdy asi 3. ročníku. Dovoluji si uvést jména tehdejších žáčků:
Helena Šebelová, Zdeněk Pernica, Olga Svobodová, Bohumil Doležel, V.
Pražák…
Pokud se mezi nimi najdete a oslovíte další své bývalé spolužáky,
můžete si zajít do školy své vzpomínky na dětství vyzvednout. Budou pro
vás nachystány po 30. srpnu.
Hana Vaňourková

____________________________________________________
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Zahrádkáři
Vážení spoluobčané, měsíc září je pro zahrádkáře období, kdy se
začíná moštovat. Příroda v letošním roce moštování nepřeje.
Po jarních mrazících, které přišly ve dvou vlnách, a nedostatků vláhy
v půdě, přišlo dne 7. 7. 2017 po 19. hodině, které dokonalo zkázu na
našich zahradách. Poškodilo skleníky, ovocné stromy, ovoce i zeleninu.
Přesto máme naplánováno moštování na pátky 15. září, 29. září a 13. října.
Začátek vždy v 16:00 hod.
U příležitosti státního svátku sv. Václava se bude konat v pátek 29.
9. v místní Orlovně, již čtvrtý ročník Kotvrdovického dýňobraní, dlabání a
vyřezávání dýní, které bude spojeno s malováním dětí na obličej. Dýně je
možné zakoupit na místě.
Následně v sobotu 30. září v podvečer se uskuteční lampionový
průvod. Bližší informace budou uvedeny na pozvánkách.

____________________________________________________
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Prestižní evropská přehlídka ovoce EUROPOM se uskuteční
v Olomouci na Flóře. Jde o zahrádkářskou výstavu, která je poprvé
v zemích bývalého východního bloku.
Česká republika v zastoupení ČZS se těchto výstav zúčastní od roku
2005. Posledního EUROPOMU se zúčastnilo 18 evropských zemí.
Naše ZO na tuto výstavu připravuje zájezd na 7. 10. Dopoledne
navštívíme museum historických kočárů, a také hasičské museum v obci
Čechy pod Kosířem. V poledne se přesuneme do Olomouce na výstavu a v
podvečer na společnou večeři do Drnovic do restaurace Sport.
Zve výbor ZO ČZS Kotvrdovice

SDH - JSDH Kotvrdovice
Dobrý den vážení spoluobčané, dovolte, abych touto cestou
informoval o dění v našem sboru. Naši borci družstva mužů A se aktivně
zapojili do soutěže Velká cena Blanenska v požárním sportu. Vzhledem k
tomu, že neměli možnost získat zkušenosti, tak je sbírají na letošních
soutěžích a každou soutěží se jejich časy a zkušenosti zlepšují. Jsou to
kluci vytrvalí a poctivě na tréninkovém hřišti trénují.

____________________________________________________
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Jinak se náš sbor účastnil příprav hodů, kde zajišťoval občerstvení,
zorganizovali jsme okrskové kolo soutěže v požárním sportu, vatru a akci
Bezpečně na prázdniny. Za to všechno patří velké poděkování všem
aktivním členům.
Nejen muži, ale i děti trénují a účastní se s vedoucíma okrskových
závodů, kde se jim daří sem tam stát „na bedně“. Velké poděkování patří
jejich vedoucím, kteří tuto činnost berou opravdu vážně a děti to baví a těší
se na každý závod. Je super, že i rodiče dětí přijedou fandit a pomáhají s
dopravou na soutěže.
A kdo vlastně může za to, že to děti baví a jsou tak moc šikovné?
Radek, Bohuš, Soňa a Zita Doleželovi.

Nesmíme zapomenout také na samotný začátek požárního sportu a
celého SDH ve 3. tisíciletí, kdy v čele stál Petr Kunc, který dětem dal
první poslední, Jaroslav Sáňka a Zdeněk Šlof. To jsou Ti, kteří udrželi
SDH v chodu a dali základ dětem.
____________________________________________________
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Současnost našeho SDH je v pořádání a spolupodílení se na akcích
v Kotvrdovicích. A pak ten sport, ten baví všechny – děti, muže, ženy,
trénuje se na plno!
Jsme velice rádi, že dnes počítáme 20 dětí, které baví hasičina, 10
velice aktivních mužů, kteří poctivě trénují na závody, a 7 žen, které se
také připravují tréninkem a třeba příští rok budou jezdit s muži na Velkou
cenu Blanenska.
Od léta má náš sbor krásné nové webové stránky na adrese
www.sdh.kotvrdovice.cz, které jsou pravidelně aktualizovány. Za jejich
vytvoření a správu děkujeme panu Varnerovi.

A ještě facebook: SDH Kotvrdovice – komunita. Budeme rádi, když
dáte stránce palec nahoru a budete nás sledovat.
____________________________________________________
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Máme i jednotku zřizovanou obcí (JSDH), která má k dnešnímu dni
17 aktivních hasičů připravených vyjet k výjezdu. Naše JSDH je zařazena
do kategorie V., která má za povinnost vyjet do 15 minut od vyhlášení
požárního poplachu. Jednotka se stále rozrůstá a již máme další dva
zájemce, kterým v letošním roce bude 18 let. Jsme velice rádi, že o vstup
do jednotky je zájem a vážíme si všech borců, kteří ve svém volném čase v
případě vyhlášení požárního poplachu chtějí pomáhat. Díky za to!
Poděkování patří také obci a JMK za pořízení požárního vozidla,
kterým můžeme vyjíždět k zásahům a že jich letos bylo. Ani kronika
nepamatuje za rok tolik výjezdů.
První ostrý výjezd byl 1. srpna nahlášen v 16:11. Je pravda, že se
toho sešlo nějak moc a jednotka vyjela až později. Prostě nebyl k mání
proškolený řidič a to máme 4 chlapy. Jeden byl v poli, druhý v Blansku,
třetí nedostupný a čtvrtý na pohřbu. No to se stává, ale nakonec se vyjelo a
to je důležité!
Další výjezd byl 3. srpna vyhlášen v 8:13. Naše jednotka vyjela do 3
min po vyhlášení požárního poplachu v sedmi lidech, byla nahlášena
doutnající tráva v lese. Po zalití požářiště byla naše jednotka pověřena
majitelem pozemku k 12hodinovému hlídání. Ve 22:00 předala jednotka
požářiště jejímu majiteli.
Další výjezd byl 4. srpna ke spadené větvi na aleji směr Brána. Naše
jednotka vyjela ve 13:10 k likvidaci a odstranění větve v pěti lidech.
Zatím poslední výjezd byl vyhlášen 8. srpna v 17:50. Naše jednotka
vyjela v počtu 7 lidí v 17:55. Jednalo se o požár traktorem taženého
balíkovače slámy a pole o rozloze necelého 1 ha. Po vyprázdnění naší
cisterny nás pověřil velitel zásahu HZS Blansko řízením čerpacího
stanoviště u pošty v Kotvrdovicích.
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A na závěr ještě jedna informace pro občany, kteří parkují své
automobily na silnicích v ulicích. Prosíme o průjezdnost ulic v
Kotvrdovicích tak, aby vozidla IZS mohla plynule projíždět a ne, jak ve
čtvrtek 3. srpna nebo v úterý 8. srpna, kdy vozidla musela složitě
kličkovat. Pro vozidla IZS je důležité plynule projíždět!
Prosíme, pamatujete na to. Děkujeme.
Jindřich Kocour, SDH a JSDH Kotvrdovice

Orel jednota Kotvrdovice
Dobrý den vážení spoluobčané, dovolte, abych vás krátce informoval
o naší činnosti. Orel letos připravuje Dlabání dýní (29. září),
Svatováclavský průvod (30. září), poté Taneční, Dětský karneval, Vázání
adventních věnců a Vánoční těšení.
Jindřich Kocour, starosta Orel jednota Kotvrdovice

Skautský oddíl
Den trifidů v Rakoveckém údolí
Je večer 2. července a nad táborem v Rakoveckém údolí se objevují
podivné světelné úkazy. Všichni přítomní táborníci si kladou otázku, co je
to vlastně zač. Až ráno jim dochází hrozná pravda – všichni jsou slepí a
kolem se to jen hemží podivnými masožravými rostlinami.
Jak jste z úvodu jistě poznali, letošní tábor byl inspirován románem
Johna Wyndhama Den trifidů. První týden se děti snažily přijít na to, jak
vyléčit slepotu způsobenou jasnými světelnými úkazy na nebi, kvůli
kterým osleply. Zároveň s tím sváděli nelítostný boj s masožravými
rostlinami trifidy, které lidé začali pěstovat kvůli jejich oleji, jež se dal
použít jako alternativní palivo.
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Druhý týden, když naše malá komunita přišla na to, jak slepotu
porazit za pomoci léčivých bylin, jsme se začali zajímat o to, jak jsou na
tom lidé v okolí.
S hrůzou jsme zjistili, že ti, kteří o svůj zrak nepřišli, začali své
výhody zneužívat. Z takových lidí se stávali diktátoři, kteří začali vládnout
slepým. Proto jsme se rozhodli slepým lidem pomoci tím, že se pokusíme
tyto diktátory svrhnout.
Společnými silami po překonání mnoha nástrah a díky výhrám
v několika bitvách se nám podařilo diktátory svrhnout a obnovit
demokracii. Poté všude opět zavládl klid a mír…
Tábor nám i letos opět utekl jako voda v potoku Rakovci. Společně
strávený čas v přírodě jsme si moc užili a už se nemůžeme dočkat příštích
prázdnin.
Za 7. Skautský oddíl Laďa Zouhar
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Vítání občánků
Ještě před koncem letošního školního roku zažila naše škola již
tradiční malou slavnost – v neděli 18. června 2017 se uskutečnilo
slavnostní vítání 8 nových kotvrdovických občánků. Přivítali jsme celkem
6 chlapců a 2 děvčata.
V první skupině se sešli noví občánci z dolního konce. Již podruhé
k nám zavítaly 2 rodiny se svými druhorozenými synky – manželé
Marcela a Petr Pelikánovi z čp. 28 doprovodili syna Františka a manželé
Barbora a Roman Musilovi ze Žleba synka Jána. Oba doprovázely kromě
babiček a dědečků i jejich starší sourozenci, v prvním případě bratr Petřík
a v druhém sestřička Anička.
Další dvě rodiny jsou zároveň „novými“ občany Kotvrdovic
z dolního konce od rybníka, takže z domu čp. 37 k nám zavítali manželé
Barbora a Jiří Hájkovi se synem Ondřejem, který je po prvorozené dcerce
Amélii jejich druhým děťátkem a z domu čp. 192 přišla Monika Kryšková
a Martin Flekna s dceruškou Eliškou.
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Druhá skupina našich nových občánků byla z horního konce,
konkrétně dva jsou sousedy z nové ulice v Chaloupkách. Poprvé si
atmosféru vítání občánků u nás užívali manželé Zuzana a Pavel Hlouškovi
s dcerou Lucií a manželé Petra a Michael Lukasovi se synkem Michaelem,
kterého doprovodila sestřička Nikol.
Další dvě rodiny jsou rovněž skoro sousedé. Od manželů Denisy a
Michala Štrofových z čp. 188 jsme vítali synka jménem Michael a Lucie
Kostelková a Luboš Kala z čp. 264 přinesli svého synka Williama.
Za SPOZ Ing. Hana Šenkýřová

Setkání jubilantů v roce 2017
V letošním roce 2017 oslavilo pořádání „Setkání kotvrdovických
jubilantů“ již páté výročí, a tak se Sbor pro občanské záležitosti rozhodl
zpestřit tyto akce malou změnou.
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Zatímco předchozí 4 ročníky jsme uspořádali rozdělená pololetní
setkání, letos poprvé jsme sezvali všechny jubilanty roku 2017 najednou,
aby měli možnost si popovídat se svými spolužáky, přáteli a vrstevníky, se
kterými se třeba po celý rok ani nemají možnost vidět.
19. června 2017 se v horním pohostinství sešlo ke společné oslavě
celkem 34 z pozvaných 66 našich jubilantů.
Nejpočetnější skupinu tvořili sedmdesátníci, kterých jsme
z pozvaných 15 přivítali celkem 8. Z Dolního konce pana Josefa Španěla a
pana Miroslava Jelínka z čp. 62, ze Žleba čp. 168 paní Hanu Šebelovou,
kterou doprovodil manžel Ladislav, protože i on byl jubilantem (patří do
skupiny 75níků). Dalších pět sedmdesátnic je z Horního konce – z Panské
paní Věra Kuncová z čp. 80 a paní Marie Štěpánková, z Čech paní
Jaroslava Gottwaldová a paní Anděla Kalová, a z Nové čtvrti paní Anna
Šenková z čp. 230.
Zbylým 70níkům jsme popřáli „na dálku“: na Dolní konec Jiřině
Pernicové z čp. 190 a Oldřichu Kuncovi z čp. 31, na Žleb Heleně
Pavlonové a Marii Pliskové, na bytovku Vlastimilu Kopečnému, u školy
Dagmar Špůrkové z čp. 77 a do Čech Františku Čuprovi.
Mezi jubilanty 70níky jsme pozvali i našeho bývalého spoluobčana,
dlouholetého ředitele a učitele na naší a jedovnické škole pana Ivo Máčela,
který spolu s manželkou rádi společně s přítomnými zavzpomínali na léta
prožitá v Kotvrdovicích.
Další početnou skupinou byli 75níci. Z pozvaných 9 se jich
zúčastnilo 6. Z Dolního konce přišla paní Hedvika Vančurová spolu
s manželem Jiřím, kterému jsme popřáli k jeho 81. narozeninám, dalšími
čtyřmi jubilantkami byly paní Jitka Hřebíčková, z Panské čp. 149 paní
Věra Pernicová, z Čech paní Božena Valentová a Věra Šenková.
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Opět „na dálku“ jsme poslali přání Anežce Kleiblové na Dolní konec
čp. 27, Aloisi Kučerovi do Chaloupek čp. 93 a Josefu Pernicovi do Čech
čp. 208.
Osobně jsme měli možnost popřát jubilantkám, které oslavily
kulatou 80: byla to paní Olga Musilová (Žleb čp. 113) a paní Růžena
Štafová (Nová čtvrt čp. 217), rovněž se zúčastnili všichni 81níci – pan
Hynek Bajer (Chaloupky čp. 36) a z Čech pan Vojtěch Pernica a paní
Naděžda Hrubá.
Rovněž se skoro v plném počtu zúčastnili jubilanti 82níci – Marie
Šebelová z čp. 57, Anna Skácelová ze Žleba čp. 220 a Marie Kuncová
z Nové čtvrti čp. 224, kterou doprovodil manžel Jaroslav – 83letý jubilant.
Řady 83níků doplnil Jan Ševčík z čp. 172 (u pošty), Jaroslav Pernica
z čp. 218 (u silnice) a Jiřina Burdová z Nové čtvrti.
Dalšími jubilantkami byly 4 ženy – dvěma jsme přáli k půlkulatým
85. narozeninám: Boženě Šebelové (u pošty čp. 162) a Anděle Pražákové z
Nové čtvrti čp. 256. Do stejné ulice mířily i další gratulace:
k 84. narozeninám jsme popřáli Arnoště Kuncové z čp. 203 a Boženě
Hlaváčkové z čp. 206.
A na závěr jsme přáli našim nejstarším jubilantům, kteří v plné síle a
svěžesti přijali naše srdečné blahopřání: paní Anežka Kakáčová z Čech
k 87. narozeninám, pan Václav Pernica z Nové čtvrti čp. 215
k 88. narozeninám a největší přání patřilo paní Marii Pytelové z Nové
čtvrti čp. 209 k úctyhodným 92. narozeninám.
Závěrem posíláme touto formou i přáním zbylým jubilantům, kteří
oslavili svá životní jubilea začínající osmičkou či devítkou, a kteří se
zejména ze zdravotních důvodů nemohli našich setkání zúčastnit. Jsou
uvedeni v následující přehledné tabulce.
Za SPOZ Ing. Hana Šenkýřová
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Milí jubilanti, srdečně vám všem blahopřejeme k Vašim životním
výročím a přejeme zejména zdraví a ještě jednou zdraví, pak rovněž i
trochu štěstí, notnou dávku životního optimismu a prostředí plné lásky a
rodinné pohody.

Narozeniny

Jméno a příjmení

Bydliště

97

Božena Zřídkaveselá

čp. 16

94

Věra Martínková

Panská čp. 85

91

František Hlaváček

Nová čtvrt čp. 210

90

Františka Němcová

u pošty čp. 176

90

Věra Jelínková

hájenka čp. 195

89

Marie Strejčková

u pošty čp. 176

88

Bohuslav Šebela

u silnice čp. 72

87

Jarmila Musilová

u kanálu čp. 222

87

Ludmila Grimová

Dolní konec čp. 28

86

Božena Karásková

Chaloupky čp. 96

86

Danuše Hlaváčková

Nová čtvrt čp. 210

85

Ludmila Zítková

Žleb čp. 21
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85

Drahomíra Hlaváčková

Dolní konec čp. 39

85

Vítězslav Hlaváček

Žleb čp. 246

84

Vladimír Zouhar

Čechy čp. 111

84

František Burda

Nová čtvrt čp. 221

83

Růžena Musilová

U silnice čp. 70

83

Anděla Moučková

Dolní konec čp. 51

83

Jarmila Mokrá

Žleb čp. 183

82

Oldřich Juřina

U pošty čp. 199
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Stav obyvatel za I. pololetí roku 2017

K 30. červnu 2017 měly Kotvrdovice celkem 906 obyvatel, z toho
445 mužů, 461 žen. Dětí do 15 let bylo 145, starších 60 let bylo 224.
Průměrný věk kotvrdovických občanů byl 41,7 let.

Nově narození:
Musil Ján

čp. 198

Hájek Ondřej

čp. 37

Hloušková Lucie

čp. 200

Lukas Michael

čp. 324

Přistěhovaní:
Kostelková Lucie s dcerou Sárou a synem Williamem

čp. 264
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Korčák Jaroslav

čp. 333

Kašpárek Michal a Fialová Olga

čp. 310

Rezlerová Andrea s dcerou Apolenou

čp. 128

Musilová Simona

čp. 158

Trubáček Pavel

čp. 303

Hromková Ušelová Radka s dcerou Kristýnou

čp. 241

Filip David

čp. 251

Bartoš Radim a Šárková Adéla

čp. 182

Odhlášení:
Musilová Simona

čp. 158

Kučerová Marie

čp. 171

Křetínská Eva

čp. 171

Nejezchlebová Lucie s dcerou Klárou

čp. 198

Nejezchleb Patrik

čp. 245

Škrabalová Eva

čp. 204

Štrofová Denisa se synem Michaelem

čp. 188

Úmrtí:
Kuncová Hana

čp. 49

Jeřábková Helena

čp. 256

Vymazalová Věra

čp. 152
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Příspěvky občanů, zajímavosti
Kotvrdovické hody 2017
Hodové oslavy začaly pro chasu ve čtvrtek zdobením a umísťováním
břízek a následným udělením požehnání pro všechny hodovníky při
bohoslužbě slova v místní kapli.
V pátek chasa pomáhala s organizací taneční zábavy se skupinou
Prorock na Parketě.
V sobotu od rána probíhalo česání stárek. Stárci se sešli hned po
obědě a vyrazili společně k domům místních tanečnic, aby je vyvedli na
Parket. Tam už na nás čekala cimbálová muzika Hudci z Kyjova. Ta
doprovázela naše čtyři vystoupení (verbuňk, šarišské pásmo, brněnské
řemeslnické pásmo a karičky). Hudci z Kyjova se snažili hrát k radosti
všech až do půlnoci, kdy do repertoáru zařadili i jiný žánr než folklorní.
Během večera krom kvízových otázek k jednotlivým tancům, jejichž vítěz
obdržel od chasy džbánek vína, byla poprvé soutěž v „kozáčku“. Vyhrál ji
náš výborný sklepmistr Josef Zouhar. Dále se v pozdějších hodinách
tancovala přes celý parket již tradiční labada. Byli jsme rádi, že k nám
zavítali i hosté z okolních chas. Rádi jsme je naučili tance, které jsme v
předchozích letech tancovali. Oživili jsme si tak např. skočné, boršické či
hucké tance.
V neděli jsme se sešli v půl jedenácté u křížku u pošty a tentokrát jen
za doprovodu našich hlasů jsme zpívali písně k Ježíšově Srdci a došli
průvodem do kaple na mši svatou v 11 hodin. Mši sloužil místní rodák,
salesián Karel Doležel, který zrovna slavil 35. výročí od kněžského
svěcení. Poprosili jsme ho tedy při závěrečném blahopřání o modlitbu, aby
z naší obce zase vzešel další kněz.
Ve tři hodiny odpoledne zahrála na Parketě místní žákovská kapela
Ad libidum a po ní vystoupila vyškovská folk-rocková kapela Koňaboj.
Chasa ukončila hodové oslavy na kolotočích, kde nás mile uvítala
____________________________________________________
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usměvavá rodina Šamanova. Neoficiálně ale mnozí z chasy pokračovali při
zpěvu u kytary na Parketě do ranních hodin.
Děkujeme všem zúčastněným, všem organizátorům a všem, kdo nám
přispěli do fondu na kroje. Těšíme se zase za rok, kdy bychom měli slavit
výročí desátých krojovaných hodů v Kotvrdovicích. Kromě hlavní chasy
by měly nově vystoupit malé krojované děti. Také bych ráda dala
příležitost starším maminkám či babičkám a nacvičila s nimi jednoduché
tzv. babské tance. Neváhejte, nebojte se a ozvěte se mi, je totiž potřeba si
nechat ušít jednodušší babské kroje. Tak nashledanou zase za rok, ať zazní
to naše „Čí so hode?“
Marie Chrástecká
Přikládáme pár fotografií od D. Gryma, další si můžete sami
prohlédnout na webu:
https://drive.google.com/drive/folders/0B5LCez2GBVd4ZlNIdXJN
NGNBb28
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Vizualizace budovy knihovny v ulici na Zámečku

Digitální model knihovny

Situace v zástavbě (bývalé čp. 59)
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