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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, s nastávajícím podzimem přichází i mnoho
změn pro nás všechny. ZŠ a MŠ mají novou paní ředitelku, která má
spoustu elánu, nápadů a plánů do své činnosti. Na podzim bude také
zvoleno nové zastupitelstvo a nový starosta a tato změna bude mít vliv na
život všech občanů i na budoucnost celé obce.
A tak si všichni přejme, ať všichni nově zvolení berou svoje posty
maximálně vážně, ať se rozhodují uvážlivě a zodpovědně a jsou ve svých
funkcích aktivní. Na druhou stranu se pokusme zjistit si i my o problémech
více informací, než odsoudíme něčí rozhodnutí. Kdo má chuť, ať se zapojí
do dění v obci, příležitostí se jistě najde dost. A kdo nemá, ať nesoudí
ostatní. Všichni, každý z nás ovlivňujeme vývoj naší obce. Kdo si říká, že
se ho nic netýká, i ten tak činí.
Redakční rada přeje všem spoluobčanům klidný podzim plný
slunečných dnů. Znovu se ozveme před koncem roku.
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Zápisy z jednání zastupitelstva obce
Schůze zastupitelstva konaná dne 30. května 2018
Omluveni: O. Šenk, M. Kovář, L. Straka
M. Alexová a L. Odehnalová přišly později
1) Kontrola úkolů:


Uzavřít kupní smlouvy na již schválené prodeje na pozemky u
hřiště – podepsáno

2) Prodej obecních pozemků – pan starosta rozeslal zastupitelům další 2
návrhy kupních smluv, prodeje obou pozemků schválili zastupitelé 8
hlasy.
V 18:08 přišla paní Alexová
3) Závěrečný účet obce za rok 2017 byl vyvěšen ve vývěsce, nebyly
zjištěny chyby ani nedostatky a všech 9 zastupitelů jej schválilo bez
výhrad.
4) Účetní uzávěrka za rok 2017 – pan starosta rozeslal zastupitelům výkaz
zisků a ztrát a také účetní závěrku školy. Škola hospodařila se ztrátou
39 044 Kč, která bude hrazena ze zůstatků z minulých let. S oběma
závěrkami souhlasili všichni zastupitelé.
5) Záměr stavby knihovny – pan starosta přečetl přítomným zprávu
z jednání u kulatého stolu, který bude přiložen k žádosti o dotaci. Nad
tématem se rozvinula diskuze, ze které vyjímám tyto 3 názory:


T. Pernica podotkl, že na besedě bylo asi 5 lidí, kteří chodí do
knihovny a z toho 3 knihovníci, z čehož mimo jiné cítí, že
knihovna jako samostatná budova není pro občany nyní životně
nutná. Hned také navrhl, jak by šla zorganizovat výuka ve
stávajících prostorách školy.



J. Šenk požádal o doplnění zápisu z jednání o větu: náklady na
stavbu knihovny neodpovídají účelu budovy.
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Ing. Tesařová není proti stavbě knihovny, ale nesouhlasí s výší
ceny.

Žádné rozhodnutí prozatím nebylo přijato, pouze zastupitelé uložili panu
starostovi, aby oslovil jednotlivé spolky v obci s dotazem, zda budou mít
potřebu budovu nějakým způsobem využívat.
6) Financování sociálních služeb – Město Blansko požaduje příspěvek ve
výši 117.500 Kč, zastupitelé již na začátku roku odsouhlasili částku 77 000
Kč. Pan starosta navrhl uzavřít s městem smlouvu na 77 000 Kč, všichni
zastupitelé s návrhem souhlasili.
7) Informace k územnímu plánu obce – pan starosta rozeslal zastupitelům
zápis z jednání s MěÚ Blansko. Naše požadavky:


Pro případný budoucí hřbitov byl navržen pozemek mezi
Kotvrdovicemi a Krasovou



Řešit plochu pro nový sběrný dvůr



Řešit využití plochy po demolici domu č. 14



Řešit bodové závady na silnici (např. odbočka ke kapli nebo vjezd
do horní části obce)



Řešit nové pozemky pro bytovou výstavbu (z diskuze k tomuto
bodu vzešel úkol pro pana starostu – oslovit majitele některých
pozemků s nabídkou odkoupení do majetku obce)



Řešit odkanalizování v horní části obce (spojka mezi Čechami a
Novou Čtvrtí)



Najít plochu pro technické zázemí obce



Řešit využit pozemku po stavbě pekárny



Řešit rozšíření veřejné zeleně



Vyčlenit plochy pro podnikatelskou činnost

Zastupitelé požadavky a záměry schválili 9 hlasy
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8) Informace ke školnímu roku 2108/2019:


Od 1. srpna 2018 bude novou ředitelkou školy Mgr Hana
Vaňourková.



V mateřské škole bylo u zápisu 19 dětí, předběžně 7 dětí bude
chodit do MŠ a dalším byla nabídnuta dětská skupina, která bude
mít obsazenost zřejmě 16 dětí.



Na příštím jednání zastupitelstva se bude řešit úprava výše
poplatku za užívání MŠ a DS. Ing. Tesařová navrhla, aby na příští
jednání zastupitelstva byla pozvána nová paní ředitelka.

V 19:32 přišla paní Odehnalová
9) Různé:


T. Pernica navrhl, aby byl pozván pan Kosour z Povodí Moravy na
informační schůzku o ČOV I k problematice čištění odpadních vod.
O návrhu se hlasovalo, souhlasili pouze J. Šenk a T. Pernica, návrh
tedy nebyl schválen.



Zastupitelé vzali na vědomí informace o systému náležité péče
v hospodaření v lesích.



Pan starosta informoval přítomné o připravovaných výběrových
řízeních – na rekonstrukci kotelny ve škole a plynofikace ulice u
hřiště. Zvolil komisi pro otevírání obálek ve složení J. Šenk, T.
Pernica a Ing. Keprt.



T. Pernica rozeslal zastupitelům návrh úpravy prostranství u školy.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci, že T. Pernica objedná
zaměření přípojek plynu a elektřiny.



Zastupitelé berou na vědomí návrh smlouvy
dokumentace na rekonstrukci silnice v Chaloupkách.

projektové

Jednání bylo velmi zdlouhavé, po 2 hod a 55 minutách ještě nebylo u
konce, zapsala Zita Doleželová
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Schůze zastupitelstva konaná dne 20. června 2018
Omluveni: Ing. Tesařová, Ing. Nesrsta, M. Kovář
1) Kontrola úkolů:


Doplnit do záznamu o výstavbě knihovny připomínku J. Šenka –
doplněno. Pan Šenk znovu zdůraznil, že není proti stavbě
knihovny, ale nesouhlasí s avizovanou cenou.



Oslovit jednotlivé spolky s nabídkou využívání prostor budovy
knihovny – úkol trvá.



Pozvat na zasedání pana Rostislava Šenka – splněno, manželé
Šenkovi byli na jednání přítomni.



Zařadit do programu jednání bod: příspěvek rodičů za dítě v MŠ
nebo DS – bod č. 3.



Pozvat na jednání zastupitelstva Mgr. Vaňourkovou – splněno, paní
ředitelka byla jednání přítomna.



Připravit návrh smluv mezi obcí a vlastníky stavebních pozemků
v Chaloupkách – návrh rozeslal pan starosta zastupitelům.



Zařadit do programu příštího zasedání projednání dopisu Ing.
Keprta – splněno, bod č. 6.

2) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce – obec s počtem obyvatelů
v rozmezí 500 – 3000 obyvatel má mít 7 – 15 zastupitelů. Pan starosta
navrhl ponechat současný stav (13 členů), T. Pernica navrhl navýšit počet
na 15 členů, z toho 3člennou nebo 5člennou radu. Ani jeden návrh nebyl
odsouhlasen nadpoloviční většinou zastupitelů, proto zůstává současný
stav – 13členné zastupitelstvo bez obecní rady.
3) Stanovení výše poplatku za MŠ a DS – ve školním roce 2017/2018 se
neplatí za předškoláky, za ostatní děti je úhrada 200 Kč/měsíc. Nad
úhradou se diskutovalo poměrně živě, nakonec T. Pernica podal návrh na
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zvýšení úhrady na 300 Kč/měsíc. Těsně před hlasováním odešel O. Šenk.
Proti návrhu byli Ing. Kunc, paní Odehnalová, paní Alexová, Ing. Keprt a
Z. Pernica. Návrh tedy nebyl schválen a úhrada zůstala ve výši 200
Kč/měsíc.
4) Projednání rozvoje školství:


Mgr. Vaňourková prezentovala zastupitelům svoje nápady a návrhy
na úpravy prostředí ve škole a školce. Mluvilo se o rekonstrukci
střechy, modernizaci ředitelny, rekonstrukci školkového hřiště,
chodníku u školky a školního dvora. Pan starosta navrhl, aby paní
ředitelka připravila časový plán akcí a případně i cenové nabídky a
také ať objedná zpracování studie na půdní vestavbu. Zastupitelé
vzali informace na vědomí.



Z výběrového řízení je známa cena na úpravu kotelny –
762 000 Kč. Původně bylo z rozpočtu uvolněno 300 000 Kč
(+ 500 000 Kč dotace), ale dotace byla zamítnuta. Rozpočet na
školství musel být navýšen o 500 000 Kč, s čímž souhlasilo všech
10 zastupitelů včetně pana Šenka, který se na jednání vrátil před
hlasováním.

5) Sběrné místo velkoobjemových odpadů – pan starosta rozeslal
zastupitelům dopis od pana Šenka, jež ještě na místě doplnil svůj dopis
komentářem. Po diskuzi přislíbil pan starosta nápravu stavu a aktivní
hledání řešení – jak přemístění, tak častější vyvážení a úklid prostranství.
6) Projekční příprava místní komunikace:


V Chaloupkách se začal připravovat koncept úpravy, pan starosta
podepsal smlouvu s projektantem



U Svobodů na horním konci byla zahájena příprava projektu



Roh na konci Nové Čtvrti zatím bez řešení, nikdo z projektantů
nemá o tuto lokalitu zájem.



Pan starosta rozeslal zastupitelům dopis od Ing. Keprta mladšího a
oznámil, že hledá projektanta, který by zpracoval návrh
komunikace k domu Ing. Keprta a dalším budoucím pozemkům.
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Na Žlebě čekáme na majetkoprávní vypořádání.



Projektant odstoupil z projektu úpravy prostranství u školy bez
nároku za finanční vypořádání za již odvedenou práci

Zastupitelé berou všechny informace na vědomí.
7) Oprava střechy Orlovny – vlivem poryvů větru je část střechy uvolněna.
Byla provedena provizorní oprava, ale je třeba střechu opravu odborně,
což představuje částku asi 150 000 Kč. V diskuzi navrhl T. Pernica, aby
byla znovu otevřena otázka převodu budovy do majetku obce. Zastupitelé
uložili panu starostovi, aby připravil písemnou žádost o převod Orlovny.
8) Smlouva na odvoz odpadů – zastupitelé uložili panu starostovi dojednat
častější svoz odpadů a zajistit cenové nabídky od jiných firem na vyvážení
odpadů.
9) Různé


T. Pernica poukázal na nedobrý stav údržby zeleně a navrhoval
pořídit nějakou další techniku, která by péči usnadnila. Pan starosta
uvedl, že přijal dalšího pracovníka na údržbu veřejných ploch.



Pan Zouhar požádal zastupitele, aby se šli podívat kolem rybníku
na Žlebě, poukazoval na nepořádek a požádal, aby se zastupitelstvo
na příštím jednání tímto zabývalo.

Jednání trvalo 2 hod a 15 min, zapsala Zita Doleželová
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Příspěvky spolků a organizací
SPOZ
Ve středu 27. června 2018 se v horním pohostinství konalo již pošesté
„Setkání kotvrdovických jubilantů“. Tak jako již tradičně byli pozváni
všichni naši spoluobčané, jejichž věk překročil osmdesátku, a kteří mají
možnost se každoročně po roce setkat. Letošní jubilanty ve věku 80 a 75
jsme přivítali podruhé, protože jsme se s nimi již setkali poprvé před pěti
roky. A nově jsme uvítali čerstvé sedmdesátníky.
I když v letošním roce začal platit nový zákon o ochraně osobních údajů,
byli jsme rádi, že nám všichni zúčastnění dali souhlas ke zveřejnění údajů
a fotografií, takže se máte možnost seznámit s našimi letošními jubilanty.
Tentokrát jsme zvěčnili skupinky jubilantů podle věku, takže na
fotografiích přehledně vidíte, komu jsme letos blahopřáli:
Jubileum 70 – z pozvaných 7 kotvrdovických jubilantů jsme blahopřáli
čtyřem – paní Milušce Svobodové (Horní konec 115) a Jaroslavě
Zouharové (Čechy 170) a z bytovek pánům Františku Zapletalovi (232) a
Josefu Žáčkovi (135)
Jubileum 75 – i těchto oslavenců bylo pozváno 7, zúčastnilo se 5 – paní
Marie Doleželová (Žleb 46), Jaroslav Kunc (Panská 80), Cyril Musil
(Zámeček 174) a z Čech paní Helena Pernicová (166) a Josef Pernica
(179)
Jubileum 80 až 84 – 9 zúčastněných z 18 pozvaných. Dvěma
spoluobčankám z Nové čtvrti jsme blahopřáli ke kulatým 80. narozeninám
– Marii Jedličkové (212) a Květoslavě Pernicové (215), o rok více, 81.
narozeniny slavily paní Olga Musilová (Žleb 113) a Růžena Štafová (Nová
čtvrt 217). Osmdesáté druhé narozeniny oslavili 3 spoluobčané – Naděžda
Hrubá (Čechy 110) a pánové Hynek Bayer (Chaloupky 36) a Vojtěch
Pernica (Čechy 166). Zatímco jubileum 83. narozenin zastupovala pouze
paní Anna Skácelová (Žleb 220), o rok více – k 84. narozeninám jsme
_________________________________________________________
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přáli dvěma spoluobčankám – Jiřině Burdové (Čechy 221) a Jarmile
Mokré (Žleb 183).
Jubileum 85 až 98 – v této poslední skupině máme v naší obci celkem 21
spoluobčanů a jsme rádi, že i v tomto zasloužilém a úctyhodném věku
jsme se s pěti z nich mohli osobně setkat a poblahopřát – paní Arnoště
Kuncové (Nová čtvrt 203) k 85., Ludmile Zítkové (Žleb 21) k 86., Anežce
Kakáčové (Čechy 107) k 88., Václavu Pernicovi (Nová čtvrt 215) k 89. a
naší druhé nejstarší spoluobčance – stále vitální paní Marii Pytelové (Nová
čtvrt 209) dokonce k 93. narozeninám.
Touto formou posíláme rovněž přání naší nejstarší spoluobčance paní
Boženě Zřídkaveselé (U radnice 16) k jejím 98. narozeninám.
Závěrem přejeme všem jubilantům, kteří oslavili svá životní výročí a kteří
se zejména ze zdravotních nebo osobních důvodů nemohli tohoto setkání
zúčastnit, k jejich výročím hodně zdraví, klidu, lásky a pohody v kruhu
nejbližších.
Hana Šenkýřová
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ZŠ Kotvrdovice
Co se dělo ve škole poslední tři měsíce školního roku 2017/2018?
Především se ve všech ročnících dobíralo učivo a potom opakovalo a
procvičovalo.
3. dubna se konal zápis do 1. ročníku. Bylo zapsáno 8 dětí.
V dubnu a červnu proběhla 4. a 5. lekce kurzu 1. pomoci pro žáky.
V květnu žáci viděli dvě pěkná divadelní představení ve školní tělocvičně.
30. května se tři žáci 4. a 5. ročníku (Nikola, Marek, Jakub) zúčastnili
vědomostní soutěže malotřídních škol v ZŠ Březina a porovnali si tak své
znalosti se stejně starými spolužáky z okolních škol.

_________________________________________________________
13

Někteří žáci byli úspěšní ve výtvarné soutěži Mé toulky přírodou. Ve
svých kategoriích získali pěkná umístění – Sára 1. místo, Marek 3. místo,
Martin (4. ročník) 4. místo, Pavel 8. místo a Kristýna 10. místo.
Čtvrťáci a páťáci celý rok v hodinách angličtiny pracovali s časopisem
JUMP a zapojili se do jeho soutěže. Čtvrťáci se plněním úkolů umístili na
51. místě a páťáci na 44. místě.
Červen byl zaměřen na závěrečné opakování. Čas zbyl i na zajímavé
výlety do přírody.
1. června se čtvrťáci a páťáci vydali na zajímavý výlet po okolí obce
Rudice. Podívali se do známého Rudického propadání, k oblíbenému
větrnému mlýnu na výšině Tumperk, ochladili se v pískovém lomu Seč a
podívali se na jezírka po bývalých šachtách s názvy Šístý a Bílý.
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U druhého jmenovaného jezírka se nachází zajímavý „sochařský“ projekt
HUMAN realizovaný s rakouskou obcí Loosdorf. Jde o umělecké
vyjádření překonávání hranic mezi lidmi (proto HUMAN neboli humánní,
lidský). A závěr výletu? Samozřejmě v rudické cukrárně :-)

Na další výlet tito nejstarší žáci jeli linkovým spojem do Benešova. Odtud
šli pěšky na nejvyšší bod Drahanské vrchoviny – Skalky. Potom hledali
památník pilotům zříceného letadla u Bukové. Po jeho objevení se vrátili
zpět na trasu, občerstvili se čistou vodou u pramene Luhy (Punkvy).
Odtud pokračovali výletníci do cíle výletu – na Suchý. Linkovým
autobusem jeli do Sloupu. Aby žáci nemuseli zajíždět linkovým spojem
přes Blansko a stihli oběd ve škole, ze Sloupu všechny zpět do školy
odvezlo domluvené hasičské auto a paní Kamila Šenková. Děkujeme tak
kotvrdovickým hasičům za půjčení auta a Jakubu Šenkovi a paní Šenkové
za jejich čas a bezpečnou dopravu.
_________________________________________________________
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Prvňáci se vypravili 15. června na výlet kolem Brány, k jedovnickým
rybníkům a do jedovnické cukrárny na zmrzlinu.
19. června ti stejní žáci strávili dopoledne u Brány. Opekli si špekáčky a
volný čas vyplnili nejrůznějšími sportovními aktivitami.
Druháci a třeťáci se vypravili také na pěší výlet lesem do Jedovnic na
zmrzlinu.
Velký školní vlastivědný výlet se konal 27. června. Jeli jsme společně na
hrad Bouzov a do ZOO Svatý Kopeček u Olomouce.
Školní rok jsme zakončili v pátek 29. června. Děti se rozloučily s paní
ředitelkou Jaroslavou Hybáškovou, která školu řídila 21 let od srpna 1997,
a odchází do důchodu.
Proběhlo i vyhodnocení sběru starého papíru. Letos bylo vybráno celkem
13 558 kg.
Hana Vaňourková
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Knihovna Kotvrdovice
Milí čtenáři i nečtenáři,
naše knihovna opět doplnila regály o několik nových titulů a já bych vám
ráda alespoň nějaké přiblížila. A začneme hned s těmi nejmenšími, pro něž
přibyly knihy jako: Zlatá kniha říkadel, Vzhůru za dobrodružstvím nebo
třeba Houbové království. Studenty jistě potěší, že jsme opět o kousek
rozšířili sbírku povinné četby, například o tituly: Krysař, Macbeth,
Sophiina volba a mnoho dalších.
Pro stálé čtenáře máme nové knihy od autorů, jako jsou James Rollins,
Nora Robertsová nebo třeba Kateřina Janouchová. A nesmí samozřejmě
chybět ani četba naučná, takže si můžete přečíst publikaci Kam za
vojenskými památkami nebo autobiografii Jmenuji se Tomáš, která
vypráví příběh oblíbeného dětského herce Tomáše Holého.

_________________________________________________________
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Knižní kvíz
Slýcháte v noci podivné skřípání? Pátrali jste po tom, co ho způsobuje?
Nenapadlo vás, že třeba cosi vyčkává ve stínu pod postelí a skrývá se před
vašimi zraky, aby… Více se již dočtete v knize s názvem
____________________ od Toma Fletchera. Stačí do křížovky správně
zadat příjmení autorů uvedených knih.
1) Rozum a cit
2) Proces
ˇ

3) F. L. Věk

´

4) Strašidlo Cantervillské
5) R. U. R.
6) Šifra mistra Leonarda
7) Bídníci
8) Rozmarné léto
9) Fimfárum

Správné odpovědi: 1) Austenová, 2) Kafka, 3) Jirásek, 4) Wilde, 5) Čapek, 6) Brown, 7)
Hugo, 8) Vančura, 9) Werich.

_________________________________________________________
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Zahrádkáři
Vážení spoluobčané, v přírodě přetrvává nedostatek vody. Přesto si
jabloně drží dost ovoce, a proto se v měsíci září začne moštovat. První
moštování je v pátek 7. září v 16:00 hod. Následně se bude moštovat
každý pátek až do odvolání.
Zahrádkáři připravují zájezd na sobotu 13. října 2018 do Kroměříže na
tradiční výstavu Floria podzim. Tuto výstavu navštívíme dopoledne.
Výstava je určena nejen pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Na výstavě
návštěvníci mohou nakoupit vše potřebné pro dům i zahradu. Mohou zde
pořídit okrasné cibuloviny, ovocné stromy nebo chryzantémy. Čekají nás 2
výstavy: "Dušičky v květech" – expozice na téma Umění se rozloučit a
"Hanácký statek" – expozice tradičního ovoce a zeleniny.
Na odpoledne se připravuje návštěva botanické a sladkovodní expozice
Živá voda v Modré (u Velehradu). Jednou ze zajímavostí expozice je
prosklený podvodní tunel v sladké. Je 3,5 m hluboko pod hladinou, je
dlouhý 8 m a široký 2 m. Jsou zde k vidění ryby chladných horských
potoků a řek. Také zde můžete zhlédnout zajímavé velké ryby (například
Vyzu velkou), tažné ryby atd. Ve venkovním areálu se prochází bohatou
výsadbou zeleně.
V Modré setrváme celé odpoledne a navštívíme ještě Centrum Slováckých
tradic, kde proběhne společná prohlídka s výkladem. Ke zhlédnutí bude
pěstitelská pálenice, stezka slivovice a vína s možností degustace, tržnice
regionálních produktů a kavárna. Dále budou k vidění místní kroje.
Společná večeře je zajištěna v Restauraci Sport v Drnovicích.
Fotografie níže jsou ze zájezdu v roce 2017
Výbor ZO Kotvrdovice
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Klub českých turistů Kotvrdovice
Letošní Nový rok jsme zahájili výstupem na Babí lom. Výroční schůze se
konala 13. ledna 2018 v horním pohostinství u Ševčíků. Zúčastnilo se 36
turistů i pozván byl i pan starosta Kunc, který nám přislíbil finanční pomoc
v příštích letech. Za to děkujeme i zastupitelstvu. Po občerstvení byli
vyhlášeni nejlepší turisté roku 2017 podle účasti na turistických akcích
v pořadí: M. Máčel, M. Hloušková a J. Gottvald. Všem oceněným srdečně
gratulujeme.
25. až 28. ledna jsme se zúčastnili zimního srazu v Oščadnici na
Slovensku.
24. února jsme díky příznivému počasí mohli uspořádat již 38. ročník akce
Krajem pod Kojálem. Podmínky byly velmi dobré, teplota ráno byla -10
stupňů a odpoledne -5 stupňů, nebe bylo jasné. Účast byla velice dobrá –
140 účastníků. Start i cíl byl v horním pohostinství u Ševčíků. Děkujeme
obsluze i našim turistkám a turistům, kteří zajišťovali prezentaci a značení
tras.
3. března proběhl zájezd do Orlických hor, počasí i parta byla vynikající.
4. až 7. května se uskutečnil pěší dálkový pochod 112 km na nejvyšší
vrchol českomoravské vrchoviny – Javořici (837 m).
19. května proběhla brigáda v obecním lese.
5. až 8. července jsme se zúčastnili letního srazu v Sokolově.
Od 28. července brázdila naše řeky parta vynikajících vodáků.
Pan Jaroslav Pernica stále vede naše holky seniorky na výšlapy a výlety po
krásné přírodě v Česku, moc mu za to děkujeme. Kdo by se chtěl s námi
turisty někam podívat, vždy je vítán, zdrávo došli.
Za KČT Kotvrdovice Jaroslav Gottvald
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Orel jednota Kotvrdovice
Dobrý den vážení spoluobčané, dovolte, abych vás v krátkosti informoval
o činnosti naší jednoty. Orel společně s obcí již tradičně uspořádal druhou
neděli v květnu oslavu ke dni maminek. Chtěl bych poděkovat soukromé
umělecké škole manželů Jeřábkových za program, který si připravili s
dětmi. Jako každý rok to bylo úžasné. Také chci poděkovat maminkám za
jejich účast a vystupujícím dětem a učitelům za přípravu krásného
programu.
Další akce na orlovně: Každé úterý se na orlovně schází kolektiv lidí
zapálených do stolního tenisu. Tento „kroužek” zde funguje už několik let.
Borci v čele s Josefem Žáčkem trénují a potom vyjíždí mimo obec na
různé soutěže v okolí, a i když někteří již nejsou nejmladší, stále jsou to
mistři ve stolním tenise. Chtěl bych jim všem poděkovat za reprezentaci
nejen Orla, ale především naší obce.
No a co proběhne ještě v orlovně nebo před orlovnou: Pro naše nejmenší
připravujeme 7. září ve spolupráci Orel, obec, SDH, TJ Rakovec oblíbenou
akci Rozloučení s prázdninami. Také bude zase dlabání dýní a průvod,
určitě také mikulášská besídka.
Na akce vás budeme zvát plakáty i obecním rozhlasem.
Jindřich Kocour st.

SDH Kotvrdovice
Dobrý den, zde jsou aktuální informace z našeho sboru.
Proběhl Floriánský bál, kde byla velice slušná účast spoluobčanů. Chci
poděkovat členům SDH za přípravu bálu a především dětem za vystoupení
dětem a jejich vedoucím za přípravu a nácvik. Bylo to super! Je vidět, že
tu máme hasiče v každém věku srdcem, tělem i duší. Nesmím zapomenout
na vystoupení části družstva žen, bylo to obrovské překvapení, a kdo jste
to neviděli, o hodně jste přišli.
_________________________________________________________
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Tradiční vatra – tato akce není úplně nenáročná. Musí se pro dřevo do
obecního lesa a potom na parketě, kde probíhá tato akce, vše nařezat a
postavit velkou vatru. Ještěže ve sboru i v jednotce máme silné členy,
kteří se toho nebojí. Na této akci byl naší jednotce předán automobil
DA-L1Z určený k dopravě hasičů k mimořádným událostem, na
soutěže a tréninky. Vozidlo nám darovala obec Habrůvka.
Krojované hody – pátek byl pro hasiče naprosto klidný, ale sobota a
neděle byly opravdu hodně nabité. V sobotu ráno na okrskové závody
do Ostrova, odpoledne připravit zboží, aby bylo co prodávat a účastníci
hodů měli co pít i jíst. V neděli byl taky fofr, ráno u křížku bylo
požehnáno našemu novému vozu a potom byl průvod obcí do naší
kaple na mši svatou. A hned po mši a fotbalu naši borci a ženy
pospíchali do Senetářova na velkou cenu Blanenska „VCB”. Potom se
všichni museli rychle přesunout do stánků, aby obsluha mohla
fungovat. Velké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách
hodů!
_________________________________________________________
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To jsou jen větší akce, veškerou naši činnost včetně výjezdů jednotky
můžete sledovat na našich FB stránkách SDH Kotvrdovice nebo webových
stránkách přístupných z veřejných stránek obce.
Závody VCB (Velká cena Blanenska)
To, že naši borci závodí a běhají VCB, už víme, ale musím jim všem z
celého srdce poděkovat za jejich přístup a odpovědnost. Kluci jsou
suprová parta a to nejen ve sboru, ale i osobním životě, pravidelně trénují
na tréninkovém hřišti a jezdí na závody po našem okrese. Mají dokonce i
fanklub, který je doprovází takřka na všechny závody. Je to naprosto
super, když sledujete kluky, jak se připravují na svůj závod. Mašinátor Jan
Krátký (Jango) ladí mašinu, aby nevypověděla službu při závodu, nálevka
Radek Doležel (Ráďas) šteluje savice položené na mašině, cedník Vojtěch
Kocour (Vojtáno) chystá koš, tak aby zaklapl na první dobrou, jak béčkos
Jaroslav Kunc rozmísťuje varhánky z hadic po základně, roztrojka Josef
Zouhar (Jozífek) skládá hadice pod rozdělovač a nastavuje si spojky na
jediný pohyb zápěstí, jak levá špička Jan Kunc chystá dvě klubka C hadic
a proudnici, aby bleskově vystřelil od základny a při běhu najisto nasadil
proudnici a sejmul terč. Pravý proud – tam máme někdy problém a
musíme si půjčovat závodníky z jiných družstev. Někdy je tam Jindřich
Kocour ml. nebo i Vojta, pokud jej někdo zastoupí na koši.
No a potom to přijde: zapískání hlavního rozhodčího a to je pokyn, aby se
závodníci odebrali za startovní čáru. Na klucích je občas vidět nervozita,
někdy cítím, že některý z nich není v nejlepší kondici, ale jeden na
druhého spoléhají, že vše je dobře připraveno, a všichni ze sebe dají úplně
nejvíc, aby ten vytoužený čas konečně padl. Po několika vteřinách se ozve:
„závodníci na místa připravte se, pozor” a ozve se výstřel ze startovní
pistole. A už běží a každý borec ví, co má dělat, pouhým okem kluci
komunikuji mezi sebou a jak cedník a nálevka mají zapojeno, tak se ozve
VODÁÁÁÁÁ a mašinátor dává mašinu na plný plyn. Voda se řítí
béčkovou hadicí, kde ji béčkos zalehává svou vahou a v okamžiku je na
_________________________________________________________
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rozdělovači, na kterém již na zemi roztrojka otvírá kohouty levého a
pravého proudu. Špičkaři už cítí, že se blíží voda a hadice těžknou, v tu
chvíli zaklekávají a sestřelují terče. Podařilo se, terče sestřeleny a svítí
červené světlo, že terče jsou dole. V tu chvíli nervozita z kluků spadne a
jdou si navzájem poděkovat. Prostě jsou to naši BORCI! Ano, ne vždy se
útok povede a proto je třeba je podpořit a pochválit. Kluci hned po závodu
koukají na videa, sledují, kde se stala případná chyba, a domlouvají se, co
příště udělají jinak. Kluci, díky za reprezentaci sboru a naší obce.

Ženy a VCB
Ano i naše ženy začaly závodit na VCB! Jsem velice rád, že i ženský
kolektiv ve složení Anna Horáčková (strojník), Zita Doleželová (spoj),
Veronika Hlaváčková (koš), Sabina Kuncová (béčka), Soňa Doleželová
(rozdělovač), Nikola Ševčíková a Marie Zouharová (proudy) se zapojil do
této náročné soutěže. Není to vůbec lehké, ale děvčata trénují a zlepšují se!

_________________________________________________________
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Holky, pevně věřím, že vytrváte a nadále zůstanete v tom zápalu, ve
kterém jste a v příštím roce to prostě na tom VCB všem ukážete.

Děti
Samozřejmě nezapomenu ani na naše nejmenší závodníky. Je to pýcha
našeho sboru a srdcovka našich vedoucích a to především Radka Doležela,
který zajisté napíše článek hned pod ten můj.
Dětičky máme opravdu moc šikovné a máme jich opravdu hodně, asi 25,
takže za Kotvrdovice závodí 1 družstvo starších žáků a 2 družstva
mladších žáků.

_________________________________________________________
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Výjezdová jednotka JSDH
V případě mimořádné události vám přijede na pomoc: Bohuslav Doležel –
velitel jednotky, Jaroslav Sáňka – zástupce velitele, strojník, nositel
dýchací techniky, Jakub Šenk – strojník, velitel družstva, Josef Zouhar –
strojník, velitel družstva, zdravotník, Jindřich Kocour st. – strojník,
zdravotník, Petr Kunc – strojník, Michal Sedlák- strojník, Miroslav Šebela
– velitel družstva, Jan Kunc – nositel dýchací techniky, Jan Vintr – nositel
dýchací techniky, Jindřich Kocour ml. – nositel dýchací techniky, Vojtěch
Kocour, Radek Doležel, Jan Krátký, Josef Kučera, Josef Pernica, Zdeněk
Šlof.
Je nás poměrně hodně a všichni jsme připraveni Vám do 5 minut od
vyhlášení mimořádné události vyjet na pomoc.
Když uslyšíte sirénu, tak nám členům JSDH dojde SMS zpráva s rozkazem
vyjet k nahlášené události a stručným popisem, kde se událost nachází.
Určitě jste si všimli, že když hořelo pole u letiště, tak siréna u nás začala
houkat cca o 15 min později, kdy už na místě zasahovaly ostatní jednotky.
Bylo to jen proto, že naše jednotka je předurčena zasahovat pouze ve svém
katastru a požár byl nahlášen na katastru Senetářov. Až po příjezdu hasičů
z Blanska byl katastr upřesněn a naše jednotka byla povolána do akce.
_________________________________________________________
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Stručný přehled našich zásahů:
20. února – požár osobního automobilu
9. července – odstranění nebezpečného hmyzu
16. července – požár na cyklostezce
30. července – požár pole u pily
8. srpna – odstranění náplav po bouři

Všechny výjezdy ze základny byly bleskové: nejkratší byl za 3 minuty a
nejdelší (na požár pole) za 7 minut.
Je velice dobře, že obec má výjezdovou jednotku, která je schopna vyjet a
pomoci našim občanům. A když slyšíte občas sirénu, mrkněte na naše FB
stránky, kde jsou informace o výjezdech a jsou tam fotografie a videa
z VCB, z výjezdů a našich akcí. Další fotografie jsou na našich webových
stránkách, na které se dostanete z obecních stránek.
Jindřich Kocour st.
_________________________________________________________
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Muži v roce 2018
Družstvo mužů začalo závodit minulý rok a za tu chvíli se dostalo hodně
daleko. Jen se ohlédnu do minulosti pro porovnání – minulý rok na
začátku sezóny jsme běhali časy 23 až 25 sekund a za ten rok jsme se
posunuli na časy 18 až 19 sekund. Náš nejlepší čas má hodnotu 18,59 na
pravém proudu a 18,56 na levém. Tady máme umístění a body z letošních
závodů:
Datum
20. 5.
10. 6.
24. 6.
15. 7.
22. 7.
29. 7.
12. 8.
19. 8.

Místo
Žernovník
Senetářov
Ostrov u Macochy
Velké Opatovice
Pamětice
Černovice
Němčice
Rudice

Čas
20,13
18,59
N
20,61
21,17
19,98
19,33
N

Umístění
26.
18.
28.
21.
19.
19.
13.
23.

Body
0
4
0
1
3
3
9
0

Jak vidíte, muži se opravdu snaží objíždět co nejvíce závodů Blanenské
ligy. Zatím vynechali jen jeden závod a z nuly se vyhoupli na celkem
dobrou úroveň za velmi krátkou dobu. Určitě se přijďte podívat na
memoriál Jana Doležela, který se koná 15. září u nás v Kotvrdovicích na
tréninkovém hřišti. Začátek bude ještě upřesněn pomocí rozhlasu a našich
FB stránek.
za kolektiv mužů Radek Doležel
Mladí hasiči
Hasičská omladina má za sebou jarní část sezóny, tak se pojďme společně
podívat na fakta a trochu té radosti i hrdosti. I když jsme v dubnu už začali
trénovat s vodou, starší žáci se ještě vrhli na nacvičování vystoupení na
náš bál. Floriánský bál se letos opravdu vydařil, zúčastnilo se asi 80 lidí a
_________________________________________________________
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pro všechny jsme měli nejedno překvapení. Po zahájení bálu jsme děkovali
panu starostovi za podporu sboru a to už se chystaly naše děti na svoje
vůbec první vystoupení tohoto druhu. První dvě scénky byly ukázky, že
hasič to opravdu nemá jednoduché. Ať už obědvá nebo hraje karty, vyrazí
vždy bez váhání na záchranu osob nebo majetku. Třetí scénka byla
pohybová a mladí hasiči mimo jiné zachraňovali kočku ze stromu. Všem
názorně ukázali a vysvětlili, jak je to s naším posláním.
Hlavní naší činností jsou ale tréninky a závody v požárním útoku, případně
jiných disciplínách. První soutěží bylo okrskové kolo v Lipovci 8. května.
Na závody jsme jeli s tím, že vyzkoušíme první závod v upravených
sestavách, otestujeme nové děti a trošku je necháme rozkoukat. Ale nikdo
ani ve snu nečekal, že si starší žáci vybojují 1. místo! V první chvíli jsme
hledali, kde se stala v evidenci časů chyba, ale starší žáci opravdu odjížděli
se zlatou medailí na krku. Byl to nádherný pocit. Ale nemůžu zapomínat
na mladší dvě družstva, mladší žáci A se umístili na nádherném 3. místě a
družstvo B na místě 7.

Naše děti v Lipovci
Dva týdny na to se konala okrsková soutěž u nás. Máme poměrně
nerovnou trať a kolem základny se drží voda, takže jsou zde trochu
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zhoršené podmínky, ale naši starší žáci to opět zvládli a dokázali
vybojovat krásné 3. místo. Na téhle soutěži byli mladší žáci trošku horší,
umístili se na 9. a 10. místě.

Děti měly velkou radost….
3. června jsme jeli na další okrskové závody, tentokrát do Holštejna. Zde
excelovali jak naši mladší, tak starší žáci. Družstvo B se umístilo na 9.
místě, mladší žáci A bohužel na čtvrtém místě s časem 20,54 s (na lepší
umístění stačilo 0,2 s). Starším žákům se závod vydařil, skončili opět na
krásném 3. místě. Na levém terči se čas zastavil na 17,82 s a na pravém na
19,25 s! Naše děti zde dokázaly sobě, nám i celému okrsku, že na stupně
vítězů mají, a že s nimi dobré týmy musí počítat jako s konkurencí.
Podobný čas se jim dosud nikdy nepovedl.
17. června byly závody v Ostrově u Macochy a zde se útok velmi podařil
mladším žákům. Tato soutěž byla zařazena do okresní ligy mládeže
(OLM), což znamená, že zde bylo 24 týmu mladších a 15 týmů starších
žáků. Mladší žáci B se umístili na 17. místě, což je na nováčky docela
dobrý výsledek. Nejvíc nás překvapil tým A, který se umístil na 7. místě.
To je na OLM super výsledek. Starším žákům se nedařilo, skončili na 9.
místě.
_________________________________________________________
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23. června jsme jeli na okrskové závody do Jedovnic, kde se konal
Bucharův memoriál. 30. června jsme ráno jeli do Krasové. Zde to bylo
fajn, jelikož s místním sborem úzce spolupracujeme. Toto jsou vždycky
pohodové závody a i tentokrát jsme si je všichni pěkně užili. Vedoucí byli
nadšeni z ocenění od starších žáků, kteří si pro ně připravili malé
překvapení. Výsledky závodu sice nebyly takové, v jaké jsme doufali, ale
byly to super závody.
Večer se konaly závody v Senetářově, které ukončily jarní kolo okrskové i
okresní ligy. Mladší běželi za světla a starší čekali až na tmu. Jelikož jsme
se rozhodli, že souboj vypustíme a závody si opravdu užijeme, troufli jsme
si na silnou modrou mašinu. Ještě to s ní není dokonalé (spadl kohout
dopředu), nedokázali jsme nastříkat na levém terči, takže jsme si zaběhli
nádherné „N“. Budeme muset doladit ty detaily, které nás brzdí, a já
věřím, že to stihneme během podzimu. Na to, jak jsou malincí, mají moc
energie a chuti do toho jít naplno. Děkuji jim i jejich rodičům, kteří je
v jejich zálibě podporují.
Mladší žáci A se v Senetářově umístili 22. místě a mladší B na 15. místě.
Nebylo to špatné umístění, v kategorii mladších bylo totiž 29 družstev.
10. srpna jsme začali s prvním tréninkem, kdy jsme jen běhali a běhali,
děti se po dlouhé pauze potřebovaly trošku protáhnout, protože za týden už
byl v plánu trénink s mašinou a vodou.
Na závěr mého článku bych vás chtěl pozvat za SDH Kotvrdovice na
zakončení prázdnin, kde děti čeká spousta disciplín. U některých z nich na
vás budou čekat členové našeho sboru. Dále vás zvu na náš memoriál
15. září, na který přijedou mimo sborů z našeho okrsku i naše spřátelené
sbory z Habrůvky, Dolních Bojanovic a Petrovic. Součástí akce budou i
poněkud netradiční závody, na které se všichni moc těšíme.
Radek Doležel, vedoucí kolektivu mladých hasičů
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Skautský oddíl
Tábor světlušek a skautek z Kotvrdovic a Senetářova
„O-KA-WAN-GO! Vítejte v naší africké vesnici OKAWANGO. Tato
líbezná vesnička leží za devatero horami, mořem, pouští a prérií, v samém
srdci Afriky. Prastarý kmen, po kterém je vesnice pojmenována, zde žije
již od nepaměti.“ Těmito slovy byly přivítány holky na skautském táboře
v Rakoveckém údolí.
Měly jsme tam v souznění s přírodou strávit 14 dní s kmenem Okawango a
poznat jejich tradice, kulturu i způsob života. Jenže to jsme ještě vůbec
nevěděly, jaké dobrodružství nás všechny čeká. Hned druhý den jsme ve
vesnici totiž objevily podivný přístroj, a když jsme ho začaly zkoumat,
najednou jsme se ocitly ve Starověkém Egyptě. A tam jsme narazily na
rozzuřeného otrokáře, který nám přikázal postavit co nejkrásnější
pyramidu pro nejlepší vládkyni celého Egypta – mocnou Kleopatru.
A tak jsme zjistily, že podivný přístroj je stroj času, pomocí kterého sice
můžeme cestovat v čase, ale nelze jej ovládat. Proto jsme nikdy nevěděly,
do jaké doby se dostaneme. V průběhu celého tábora jsme se přenesly
v čase ještě do doby plastové, kde jsme pomohly uklidit zemi od nánosu
odpadků. Také jsme navštívily dobu ledovou, kde jsme se zúčastnily
ledových her. Ve středověku jsme zase byly svědky souboje rytířů a poté
jsme si mohly také samy vyzkoušet rytířské dovednosti, například boj na
kládě, střelbu z luku nebo jízdu na koni. Byly jsme také pozvány na
pověstný benátský karneval. Dále jsme oslavily Vánoce, při kterých jsme
si náramně užily štědrovečerní večeři i společné chvilky u stromečku
s dárečky i perníčky. Ani 2. světová válka se nám nevyhnula.
Při našich cestách jsme ale stále doufaly, že se nakonec šťastně vrátíme
zpět do naší doby do vesnice Okawango. Což se nám nakonec s pomocí
vynálezce stroje času podařilo. Přivítání s domorodým kmenem bylo velmi
vřelé.
_________________________________________________________
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A jak už to bývá, 14 dní uteklo jako voda a my jsme se zase musely
rozloučit.
Tábor jsme si všechny moc užily a jsme velmi rády, že jsme ve svém
oddíle mohly přivítat nové světlušky a skautky.
Už se všechny těšíme na další tábor!
Za 7. skautský oddíl Senetářov Jarmila Zouharová

Chlapecký tábor 2018
Sedím za stolem v polní kuchyni letního tábora v Rakoveckém údolí.
Okolo mne jsou všichni vedoucí tábora oděni do vojenských uniforem. Na
povel: „Další!“ do kuchyně vstoupí další z účastníků tábora. Nafasuje
malou polní, lodičku a vojenskou knížku, a tak to jde dál, dokud všichni
účastníci neprojdou přijímací procedurou. Poté jsou rozděleni do
„ubikací“, tj. do stanů tee-pee. Následuje prohlídka „kasáren“ (tábora) a je
představen „důstojnický sbor“ (vedoucí tábora).
Ve vojenském duchu se pak nesl celý tábor, jehož účastníci se přenesli do
doby první světové války.
Táborníci tak díky tomu během čtrnácti dní měli možnost zažít na vlastní
kůži západní, východní, srbskou i italskou frontu, kde na straně
Rakouska-Uherska bojovali za císaře Františka Josefa I. Na srbské frontě
se naučili kopat zákopy, v Itálii bojovali v horském terénu a na západní
frontě svedli zase první tankovou bitvu v dějinách.
Avšak Rakousko-Uherskému mocnářství nebylo dopřáno první světovou
válku přežít a tak jsme se zapojili i do bojů na východní frontě, ale
tentokrát už jako českoslovenští legionáři na straně dohodových vojsk.
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V Rusku jsme se zdrželi déle a zapojili se i do bojů proti bolševikům. Poté
jsme se po transsibiřské magistrále dopravili do Vladivostoku a odtud lodí
a vlakem až do nově vzniklého Československa, kde jsme zaslouženě
oslavili konec bojů a také vznik našeho samostatného státu.
Tábor skončil, a s ním i další skautský rok. Plni nových zážitků a prožitých
dobrodružství v krásné přírodě Rakoveckého údolí jsme se vrátili do svých
domovů s vědomím, že sice něco končí, ale zároveň něco nového začíná.
A tak se již nemůžeme dočkat, až zase v září zahájíme nový skautský rok a
vrhneme se do naší další činnosti.
za 7. Skautský oddíl Senetářov Laďa Zouhar
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Poslední zvonění, aneb derniéra hry Škola, základ života
Milí přátelé divadla,
letní prázdniny se chýlí ke konci, proto se opět ozýváme a přicházíme s
novou pozvánkou pro Vás. Na podzim, kdy se školáci vrací do školy, se i
my na jeden večer vrátíme do lavic na jevišti s naší letošní hrou – Škola,
základ života. Doufáme, že opět přivítáme hodně diváků a zažijeme
skvělou atmosféru jako na předchozích třech představeních.
Přijměte proto naše srdečné pozvání na závěrečné představení této hry,
které proběhne v některém z podzimních měsíců, a to opět v místní
orlovně.
Termín derniéry i datum zahájení předprodeje vstupenek brzy upřesníme
na našich internetových stránkách a na plakátech. Využijte poslední
možnosti podívat se na to, jak se naši herci promění v učitele a studenty
v této zábavné a oblíbené hře. Těšíme se na Vás.
Vaše Divadlo Srdcem
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Příspěvky občanů, zajímavosti
Hody 2018
O víkendu 8. až 10. června probíhal v naší obci 10. ročník krojovaných
hodů. Oslavili jsme tak společně slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně,
kterému je zasvěcena naše kaple. Rodina Šamanova roztáčela kolotoče pro
děti již od středy. Ve čtvrtek ozdobila chasa vesnici břízkami. V pátek byla
na Parketě zábava se skupinou Prorock a vystoupila i kapela Ad libitum.
V sobotu stárci vyváděli své tanečnice ze svých domů. V 18 hodin začaly
hlavní oslavy na Parketě. Nejprve vystoupily s lidovými tanci místní děti
ze SZUŠ, poté chasa předvedla mužský masopustní tanec podšable,
děvčata pak karičky. Dále pak následovaly dva společné tance – boršické a
myjavské tance. Letos tancovalo celkem 12 párů. Mezi již zkušené
tanečníky jsme přivítali letos dvě nové tanečnice, a to Soňu Doleželovou a
Valču Sůsovou. Valča si ale bohužel dva dny před hody zlomila prst na
noze a tak chyběl jeden šikovný pár Valči a Matfy. Během večera také
poprvé vystoupily i vdané ženy v podhoráckém "babském" kroji se svým
pásmem na téma senoseč. Za své pěkné vystoupení s hráběmi získaly
přezdívku „hraběnky“. Pro případné zájemce o tento nově obnovený kroj:
náklady na jeho pořízení jsou 2 800 Kč. Na závěr ukázali tanečníci
folklorního soubory Trnka pásmo valašských tanců. V pozdějších
hodinách byla možnost se utkat v bramborové volence a kluci si pak mohli
zasoutěžit v kozáčku. Jsme velmi rádi, že nás navštívili i zástupci z rudické
a jedovnické chasy. O všechny hosty i příchozí se pečlivě staral náš
sklepmistr Jožka Zouhar. Kolem 11. hodiny se už mnozí ptali, zda bude
opět Labada. A byla. Celý parket byl tímto tancem zaplněn. Počasí nám
vyšlo krásně a tancovalo se a hodovalo s cimbálovou muzikou Pajtáš do
půlnoci. Poté nastoupili manželé Kovářovi a zpívali do ranních hodin.
V neděli zahájil jáhen Zbyněk Vančura slavnostní průvod u křížku. S
doprovodem členů Bivojanky průvod došel do kaple, kde v 11 hodin
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sloužil mši svatou rodák Karel Doležel. Místní schola a scholička
doprovázely mši svatou krásnými písněmi. Odpoledne bylo na Parketě
zase živo. Od 15 hodin vystoupily místní děti se svojí kapelou a po nich
jedovnické Třetí podání. Jako doprovodný program vystoupili nadšenci do
historie – 30leté války. Chasa poté vyrazila na kolotoče a ti nejvytrvalejší
se sešli uprostřed Parketu u „kulatého stolu“ a zpívali do nočních hodin.
Velké díky patří všem, kdo se podíleli na organizaci, ale také všem
příchozím! Vytvořili jste všichni krásnou atmosféru. Také bych chtěla
poděkovat za příspěvky na dobrovolné vstupné. Do fondu na údržbu krojů
a organizaci hodů se v sobotu vybralo 11 800 Kč. Díky Bohu za velké
požehnání, kterým nás zahrnuje po všech 10 let krojovaných hodů. A na
závěr děkuji Standovi a Nice Frankovým a Sabce Kraváčkové za výpomoc
s vedením nácviků. Měli jsme tak klid na narození naší malé Františky.
Fotografie laskavě poskytl Daniel Grym.
Marie Chrástecká
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RAKOVEC KOTVRDOVICE – Rozlosování podzim 2018
Datum

Čas

3.8.

Družstvo

Zápas

hřiště

dorost

Slovan Brno – Kotvrdovice

příprava

5.8.

73%

muži

Kotvrdovice – Otinoves

příprava

12.8.

58%

dorost

Bučovice – Kot/Jed

12.8.

71%

muži

Svitávka – Kotvrdovice

19.8.

42%

ženy

Choceň – Kotvrdovice

19.8.

59%

dorost

Kot/Jed – Boskovice "B"

19.8.

71%

muži

Kotvrdovice – Ostrov

25.8.

67%

juniorky

Kotvrdovice – Líšeň

25.8.

71%

dorost

Knínice/Cetkovice – Kot/Jed

26.8.

42%

ženy

Kotvrdovice – Mostkovice

26.8.

71%

muži

Knínice – Kotvrdovice

příprava

Ostrov

Choceň

Knínice
příprava
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2.9.

42%

ženy

Mostkovice – Kotvrdovice

příprava

2.9.

14.15

dorost

Kot/Jed – St.Lískovec/Bohunice

2.9.

71%

muži

Kotvrdovice – Kořenec

9.9.

42%

ženy

Kotvrdovice – Troubsko

9.9.

58%

dorost

Dolní Loučky/Čebín – Kot/Jed

9.9.

69%

muži

Lipůvka – Kotvrdovice

16.9.

57%

dorost

Kot/Jed – Ráječko

16.9.

65%

ženy

Jevišovice – Kotvrdovice

16.9.

67%

muži

Kotvrdovice – Velké Opatovice

23.9.

42%

ženy

Kotvrdovice – Tasovice

23.9.

52%

dorost

Tišnov – Kot/Jed

23.9.

54%

muži

Kunštát B – Kotvrdovice

30.9.

53%

dorost

Kot/Jed – FKD

30.9.

63%

muži

Kotvrdovice – Cetkovice

30.9.

63%

ženy

Medlánky – Kotvrdovice

7.10.

42%

ženy

Kotvrdovice – Líšeň

7.10.

53%

dorost

Kot/Jed – Rousínov

7.10.

63%

muži

Kotvrdovice – Benešov

14.10.

46%

ženy

Jihlava – Kotvrdovice

14.10.

12:45

dorost

Rájec-Jestřebí – Kot/Jed

14.10.

63%

muži

Vísky – Kotvrdovice

21.10.

42%

ženy

Kotvrdovice – Okříšky

21.10.

51%

dorost

Kot/Jed – Moravská Slávia

21.10.

60%

muži

Kotvrdovice – Vranová

28.10.

49%

dorost

Šlapanice/Bohunice – Kot/Jed

28.10.

58%

muži

Lažany – Kotvrdovice

4.11.

49%

dorost

Kot/Jed – Kobeřice

4.11.

58%

muži

Kotvrdovice – Vavřinec

10.11.

58%

muži

Vavřinec – Kotvrdovice

Dolní Loučky

UT Jevišovice

UT Hudcova Brno

UT Jihlava, Na Stoupách

Šlapanice
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Omalovánka

Uzávěrka tohoto čísla: 20. 8. 2018
Uzávěrka čísla 3/2018: 30. 11. 2018
Zpravodaj je vydáván pouze pro potřebu obce Kotvrdovice.
Redakční rada: Jana Buchtová, Zita Doleželová, Tomáš Musil a 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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