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Úvodní slovo
Dobrý den všem spoluobčanům,
podle kalendáře je stále ještě zima, ale už nám začalo tzv. předjaří, jak se dočtete
v tomto zpravodaji. Paní Zima nám nedávnou sněhovou nadílkou dává stále o
sobě vědět, ale nebude to dlouho trvat a přijde opravdové jaro. Doma za okny
klíčí první semínka přísad a už se začínáme připravovat na Velikonoce – svátky
jara. Také zpravodaj vás zve na několik jarních akcí a zároveň vzpomíná na akce
již proběhlé.
Čtením vás budou provázet veselé masopustní postavičky, jak je na jejich cestě
obcí zachytili Zita Doleželová, Marie Chrástecká a David Varner. Některé jsou i
z večerní akce, všechny fotografie najdete na obecních stránkách. Dokonce je tam
i krátké video. Účastníci si masopustní veselí náležitě užili a snad přinesli trochu
radosti i spoluobčanům.
Přejeme vám veselé Velikonoce, krásné jaro a úspěšný start do nové zahradnické
sezóny.
Redakční rada

Slovo starosty
Dovolte mi, abych vám předal dvě informace z jednání zastupitelstva obce a dvě
rady.
Informace k provozu pobočky České pošty
V pondělí 4. února odvysílala Česká televize relaci, ve které bylo mimo jiné
řečeno, že pobočka v Kotvrdovicích je určena ke zrušení.
Tyto informace se objevily i v tisku nebo na internetu.
Skutečnost je taková, že se nejedná o ukončení poskytování služeb České pošty,
ale o záměr České pošty poskytovat dosavadní služby v obci jinou formou.
Ve středu 6. února jsme měli jednání se zástupcem České pošty. Na tomto jednání
bylo dohodnuto, že vedení České pošty, region Jižní Morava, bude obec
informovat o všech krocích vedoucích ke změně způsobu poskytovaných služeb.
Realizace změn přichází v úvahu nejdříve šest měsíců po případném nalezení
vhodného řešení.
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Povinnost třídit odpad
Dne 13. února nabyla platnost obecně závazná vyhláška obce Kotvrdovice o
nakládání s komunálním odpadem v obci.
Tato vyhláška mimo jiné stanoví povinnost třídit odpad. Podrobné informace
jsme podali v letáku koncem ledna tohoto roku a jsou na stránkách obce v části
Obecní vyhlášky – OZV č.4/2012. Na jednání zastupitelstva byl uložen úkol
kontrolovat dodržování této vyhlášky.
Žádáme Vás proto, abyste se s touto vyhláškou seznámili a třídění odpadu
prováděli podle ní.
Při zjištění porušení této povinnosti budou občané písemně upozornění na tuto
skutečnost a při opakovaném porušování povinnosti třídit odpad budou pozváni
k projednání přestupku do přestupkové komise v Blansku, obdobně jako se
projednává přestupek v silniční dopravě.
Upozornění občanům na podvodníky
V poslední době obcí často prochází podomní prodejci nebo zástupci různých
firem a nabízí občanům zboží nebo sjednání výhodnějších plateb za energie a
podobně.
Někteří se dokonce lživě odvolávají na to, že jsou ohlášení na obecním úřadě a že
mají souhlas od obce. Souhlas k takto nabízeným službám obec nikdy nedala a
ani v budoucnu nevydá.
Pokud Vás někdo navštíví, rozhodně není dobré pouštět tyto lidi dál a poskytnout
jim jakékoliv údaje. Pokud někdo nabízí třeba lacinější energie, pak
doporučujeme, abyste si vyžádali písemné zaslání nabídky. V klidu si ji přečtěte a
pak se rozhodněte, zda je nebo není pro vás zajímavá.
Rozhodně nikdy nic nepodepisujte mezi dveřmi.
Příprava změny územního plánu obce a vykupování zemědělských pozemků
Vlastníci pozemků mohou do 31. března letošního roku podávat návrhy na změnu
územního plánu obce.
Většina vlastníků zemědělsky obdělávaných pozemků v obci obdržela dopis
s nabídkou odkupu těchto pozemků.
Dovoluji si podotknout, že změnou územního plánu a zařazením pozemků do
určité kategorie se může reálná cena pozemku výrazně změnit.
Doporučuji proto v současné době s prodejem pozemků nespěchat.
Alois Kunc
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Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 13. 12. 2012
Omluveni: Ing. Keprt,
K. Krejčí a Z. Pernica přišli v průběhu jednání, T. Musil v průběhu odešel a do
jednání se vrátil.
Do jednání vložen bod o situaci ve škole.
1) Kontrola úkolů:
- vypracovat návrh vyhlášky o nakládání s odpady: návrh rozeslán zastupitelům
- pracovní jednání u firmy Lightronic proběhlo: na místě zastupitelé konstatovali,
že není vhodné rozšiřovat budovu kvůli místní komunikaci a přístupům na
sousední pozemek
- pracovní jednání u domu č. 53 proběhlo: zastupitelé požadují návrh řešení
provozu a údržby kanalizace
- inventury jsou připraveny
2) Informace o ZŠ a MŠ Kotvrdovice: paní Odehnalová přednesla zprávu o
fungování školní družiny a školky. Přítomny byly i zástupkyně školy a z živé
diskuze vyplynulo, že představy rodičů a pracovníků školy o fungování družiny
jsou rozdílné. Na kamerový systém, jehož nákup byl odsouhlasen na schůzce
s rodiči, máme nabídky. S jeho pomocí bude možno otevřít hlavní dveře pouze
osobám, které si vyzvedávají děti z družiny. Paní ředitelka vysvětlila svůj postup
při řešení nedorozumění ve školce. Dle rodičů je třeba navýšit délku úvazků ve
školce. O této problematice informoval pan starosta v minulém čísle zpravodaje.
3) Změna územního plánu. Úkol: zveřejnit záměr obce, přikročit ke změně
územního plánu a vyzvat majitele pozemků, že mohou do 31. 3. 2013 podávat
návrhy na změnu ÚP.
4) Návrh obecně závazné vyhlášky o nakládání s odpady v obci. Návrh vyhlášky
byl zastupitelům rozeslán. Všech 10 přítomných zastupitelů souhlasí se zněním
nové vyhlášky. Tímto byla přijata a od okamžiku, kdy vstoupí v platnost, musí se
jí všichni občané řídit. Netřídění odpadu dle vyhlášky bude přestupek, který bude
řešit přestupková komise. Zastupitelé se shodli, že budou průběžně a dle možností
kontrolovat dodržování vyhlášky jednotlivými domácnostmi. Budou kontrolovat
odpad připravený k odvozu, mohou fotografovat, na místě občany vyzývat
k nápravě a správnému třídění.
5) Rozpočtové provizorium obce na rok 2013. Než bude schválen rozpočet na rok
2013, je třeba schválit proplácení běžných provozních věcí. Mimo pravidelných
plateb za provoz OÚ, bylo schváleno:
- výdaje na organizaci prezidentských voleb
- 50 tis Kč jako záloha dotace pro TJ Rakovec
________________________________________________________________
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- uvolněna částka 300 tis Kč pro případ potřeb školy
S rozpočtovým provizoriem souhlasí všech 11 zastupitelů.
6) Rozpočtový výhled obce – bod stažen z jednání – podklady budou připraveny
pro další jednání
7) Návrh rozpočtu obce na rok 2013. Zastupitelé dostali hrubý návrh rozpočtu,
jednotlivé položky nikdo nepřipomínkoval. K některým bodům pan starosta
upřesnil:
- ČOV II: zatím není vypsán vhodný dotační titul, proto zatím s výstavbou
počkáme. Povolení (do kdy musí být ČOV II hotová) je prodlouženo do konce
roku 2015
- budou nové dotační tituly, obci by se hodil vlastní traktor
- v rozpočtu se musí najít prostředky na: osvětlení, úpravu prostranství před
školou, asfaltování nové aleje, projekty na zasíťování stavebních pozemků,
opravy místních komunikací atd.
Zastupitelé berou návrh rozpočtu na vědomí, finanční výbor připraví konkrétní
návrh rozpočtu.
8) Smlouva na zřízení věcných břemen. Překopy přes obecní pozemky (přípojky).
Souhlasí všech 11 zastupitelů.
9) Smlouva zakládající právo provést stavbu, žádost paní Dubjelové na stavbu
garáže nad kanalizací. Smlouva nebyla odsouhlasena: pan Hřebíček a paní
Alexová se zdrželi hlasování, paní Šenková, pan Šenk a Ing. Burda byli proti.
10) Přispívání na provoz základních škol (které navštěvují kotvrdovské děti).
Oproti minulým rokům již neukládá stát obcím povinnost přispívat těmto školám,
ale měli bychom s Jedovnickou školou (případně školou v Podomí) sepsat
dohodu o zajištění docházky. Zastupitelé berou na vědomí.
11) Různé:
- Schválen příjem daru škole od společnosti Tauro ve výši 3.000,- Kč
- Videovrátník nejdříve vyzkoušíme, než bude zakoupen (nabídka na 18000 Kč)
- Lesní hřiště u brány: nájemní smlouva letos končí, zastupitelé odsouhlasili
sepsání nové smlouvy. Nájemné je 675,-/rok.
- Zimní údržbu bude provádět opět pan Šenk Jiří
- Dopis od manželů Vašíčkových:
a) chtějí skácet strom u školky, aby neohrozil jejich majetek. Skácení stromu
odsouhlasilo 9 zastupitelů.
b) požadují upravení záznamu v katastru nemovitostí: správně označit hranice
pozemků
c) vyjádření k úpravám u školy: požadují stavebně oddělit pozemky a uvedení
jejich pozemku do původního stavu
Zastupitelé berou znění dopisu na vědomí a dohodli se na znění odpovědi.
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Jednání trvalo 3 hodiny a 10 minut.
ze zápisků Zity Doleželové

Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 23. 1. 2013
Omluveni: Z. Pernica, P. Hřebíček, J. Šenková
1) Kontrola úkolů:
- záměr obce o možnosti podávat návrhy na změny územního plánu je na
stránkách obce a úřední desce
- návrh rozpočtu připraven
- videovrátník na dveře základní školy byl nainstalován na začátku měsíce
2) Rozpočtový výhled obce do roku 2015: zastupitelé jej obdrželi elektronickou
poštou, všichni s ním souhlasí
3) Návrh rozpočtu na rok 2013: zastupitelé obdrželi emailem. Protože všichni
s návrhem rozpočtu souhlasí, bude zveřejněn na úřední desce. Kompletní
rozpočet a skutečnost dále ve zpravodaji.
4) Smlouva zakládající právo provést stavbu: pan starosta ukázal plán stavby
garáže a plán kanalizačního vedení. 9 zastupitelů se stavbou souhlasí, Ing. Burda
je proti.
5) Zpráva o inventarizaci: inventury se zpracovávají, návrhy na vyřazení majetku:
stroj na podlahy v ZŠ, skříně v MŠ, fax, stůl z OÚ
6) Žádost o dotaci na veřejně prospěšné práce: na Úřadě práce je možno požádat
o příspěvek na veřejně prospěšné práce. Zastupitelé berou na vědomí podání
žádosti na 4-5 pracovních míst.
7) Různé:
- třídění odpadů je u jednotlivých domácností zatím spíše výjimkou. Pan starosta
připraví informační leták o třídění, který bude roznesen do všech domácností.
Jednání trvalo 2 hodiny
ze zápisků Zity Doleželové
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Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 20. 2. 2013
1) Kontrola úkolů:
- návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce
- vyhláška o odpadech byla zveřejněna, informační leták byl roznesen do
domácností
2) Zpráva o inventarizaci byla zastupitelům rozeslána emailem a všemi byla
odsouhlasena.
3) Rozpočet obce na rok 2013 byl na úřední desce, občané ani zastupitelé
nevznesli žádné připomínky. Všichni zastupitelé souhlasí, aby se návrh rozpočtu
stal závazným rozpočtem obce pro rok 2013.
4) Členské příspěvky obce do sdružení:
- Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras: příspěvek obce bude na rok 2013
10.600,- Kč
- Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko: příspěvek 16.660,- Svaz obcí a měst ČR
Všichni zastupitelé souhlasí s příspěvky pro rok 2013.
5) Směrnice o účetnictví – soubor směrnic, kterými se řídí provoz obce (k
nahlédnutí na OÚ), směrnice se týkají různých oblastí provozu a budou postupně
aktualizovány. První bude směrnice: Zakázky malého rozsahu. Pan starosta
rozešle návrh upravené směrnice zastupitelům, spolu se seznamem všech
směrnic. Přímo na jednání byla schválena změna výše cestovních náhrad
zaměstnanců OÚ při pracovních cestách. Paní Odehnalová se zdržela hlasování.
6) Různé:
- Jiří Zouhar navrhuje schůzku finančního výboru s předsedou TJ Rakovec a
starostou TJ Orel Kotvrdovice kvůli příjmu dotace od obce a aktuální situace
v Jednotě Orel.
- Jiří Zouhar upozornil na porušování vyhlášky o třídění odpadů. I nadále budou
probíhat kontroly odpadů, připravených k odvozu, opakované porušování
vyhlášky bude řešeno s majiteli nemovitostí.
- Ing. Keprt navrhl, aby se pan starosta spojil se starosty okolních obcí a společně
podali žádost na SÚS Blansko na opravu komunikace č. 379.
- pan starosta informoval o jednání s ředitelem České pošty – pro rok 2013
zůstává stávající stav.
- Ing. Burda nabízí pomoc ke zlepšení hlášení obecního rozhlasu (výběr skladeb
a odstranění dlouhé pauzy mezi úvodní znělkou a vlastním hlášením). Na
oznámení hlášení bude možná připravena vlastní znělka.
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- paní Odehnalová: opět se v obci objevili zástupci různých firem, kteří se snaží
občany zlákat k nákupu svých produktů. Poučení pro občany zahrne pan starosta
do úvodníku zpravodaje.
Jednání trvalo 2 hodiny a 15 minut.
ze zápisků Zity Doleželové

Rozpočet obce Kotvrdovice z roku 2012 a na rok 2013:
Příjmy:
rozpočet
2012

skutečnost v Kč

v tis. Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

rozpočet
2013
v tis. Kč

1 150,0

1 192 958,69

1 250,0

Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ

700,0

243 051,14

300,0

Daň z příjmu fyzických osob, zvláštní sazba

100,0

140 054,76

140,0

1 200,0

1 366 766,81

1 380,0

Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za zabor zemědělské půdy
Poplatek za likvidaci komunílního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství

50,0

56 240,00

14,0

2 300,0

2 689 045,00

2 716,0

0,0

23 803,00

0,0

300,0

318 360,00

360,0

10,0

10 790,00

10,0

3,0

2 060,00

5,0

15,0

17 805,00

15,0

Odvody z loterií

0,0

19 243,14

0,0

Poplatky správní

8,0

7 570,00

10,0

Daň z nemovitostí

350,0

419 657,96

420,0

Splátky půjček od občanů (FRB)

192,0

165 098,80

217,0

0,0

24 000,00

27,4

244,1

244 100,00

158,1

Poplatek ze vstupného

Neinvest. transfer z všeob.pokl.spr.
Dotace JMK
dotace na volby

0,0

750,00

0,0

Ostatní transfery ze st.rozp.

0,0

230 450,80

0,0

Neinvest. transfer od JMK

0,0

445 700,00

0,0

Převod z vlastních fondů

0,0

200 000,00

0,0

dotace z fondu životního prostředí

0,0

26 566,00

0,0
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dotace z EU

0,0

451 622,00

0,0

Příjmy z pronájmu pozemků

5,0

23 783,00

24,0

Sběr druhotných surovin

0,0

7 840,00

10,0

Prodej krátkodobého majetku

0,0

1 160,00

0,0

Knihovna

0,0

1 740,00

2,0

Rozhlas

0,0

130,00

0,0

Bytové hospodářství

0,0

370,00

0,0

15,0

14 680,00

15,0

Ost.příjmy z vlastní činnosti

0,0

15 164,00

0,0

Příjmy z pronájmu pozemků

0,0

25 550,00

15,0

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

Příjmy z prodeje pozemků

0,0

Svoz komunál.odpadů

0,0

2 066,00

3,0

Svoz ostat.odpadů

0,0

22 735,50

20,0

Přijaté náhrady
Příjmy z úroků a dividend

0,0

115,00

0,0

50,0

197 205,30

150,0

Ostatní
Příjmy celkem

0,0
6 692,1

8 608 231,90

7 261,5

Financování:
Zůstatek na účtu k 31.12.2011

7 951,0

k.31.12.2012

79,0

k.31.12.2012

103,4

Termínovaný vklad

10 325,0

k.31.12.2012

10 426,8

Celkem

25 047,1

Zůstatek na účtu FRB k 31.12.2011

6 252,5

24 044,2

Výdaje:
v tis. Kč

Dotace zahrádkářům
Komunikace
Oprava chodníků
Dopravní obslužnost
Pitná voda

v Kč

v tis. Kč

20,0

10 879,00

15,0

1 500,0

531 392,00

1 020,0

550,0

412 249,76

1 100,0

45,0

42 100,00

44,0

320,0

17 560,00

100,0

Čištění odpadních vod

1 000,0

351 908,00

1 000,0

Základní škola

1 350,8

1 504 500,80

1 750,0

Dijíždějící žáci

149,2

149 200,00

0,0

50,0

46 796,84

70,0

Činnosti knihovnické
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60,0

41 994,00

60,0

150,0

150 000,00

50,0

Obecní rozhlas

30,0

4 032,00

20,0

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

20,0

15 147,00

20,0

Mezinárodní spolupráce

40,0

17 744,00

40,0

SPOZ

60,0

40 199,00

60,0

Sportovní zařízení v majetku obce

80,0

0,00

50,0

300,0

399 947,00

300,0

dokončení oprav kaple

Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže

70,0

49 304,60

60,0

Podpora individuální bytové výstavby

232,0

354 900,00

310,0

Bytové hospodářství

8 000,0

1 148 305,83

3 000,0

Nebytové hospodářství

1 020,0

41 365,00

1 040,0

350,0

428 318,40

450,0

50,0

0,00

0,0

350,0

334 755,00

100,0

90,0

15 000,00

100,0

Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Inženýrské sítě
Komunální služby
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Kompostárna
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Služby charity
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Ochrana obyvatelstva
Přestupková komise
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Volby
Činnost místní správy

15,0

8 548,00

15,0

450,0

451 304,00

460,0

35,0

17 710,00

20,0

615,0

531 320,00

100,0

1 312,0

923 044,10

1 000,0

70,0

66 824,00

54,3

220,0

129 830,00

150,0

39,1

0,00

30,0

8,0

7 500,00

7,5

50,0

78 826,00

60,0

700,0

682 641,86

700,0

0,0

16 637,00

27,4

1 000,0

907 000,98

1 000,0

Služby peněžních ústavů

15,0

8 545,50

15,0

Pojištění majetku obce

30,0

22 049,00

25,0

0,0

200 000,00

0,0

Převod z vlastních fondů
Platby daní a poplatků

50,0

21 540,00

14,0

Ostatní

4 551,0

0,00

9 607,0

Celkem

25 047,1

10 180 918,67

24 044,2
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Komise pro kulturu, sport a společenský život v obci
Dámy a pánové,
rok se sešel s rokem a opět jsme vyšli do ulic v masopustním průvodu, kdy nás
po většinu času doprovázela Bivojanka. Průvod masek byl dlouhý, veselý a díky
Vašemu pohostinství netrpěl ani hlady ani žízní. Mě osobně fascinovala
kreativita některých lidiček, kolik času a úsilí věnovali přípravě svých kostýmů a
doplňků.
Večer jsme se sešli společně s Vámi v Orlovně a velmi příjemně nás překvapilo,
kolik Vás přišlo v maskách, potěšilo nás, že se zapojily jak děti, tak starší
spoluobčané. Pochovali jsme i basu, řádně ji oplakali a Váš potlesk nám byl tou
největší odměnou. Je to pro nás motivující i
zavazující zároveň. Teď jen neusnout na
vavřínech, a i příští rok vyrazit do ulic
s nadšením a elánem. Ještě jednou bych ráda
poděkovala všem v průvodu i Vám, kteří jste
nás přivítali u svých domovů. Těšíme se za rok
zase na viděnou.
Další větší akce, která nás čeká, jsou hody.
V letošním roce budou 7. - 9. 6. Program bude
včas zveřejněn a pro děti máme velké
překvapení. Doufáme, že nám i v letošním roce
bude přát počasí.
A o týden později 15. 6. se uskuteční další
ročník již tradičního po-hodového volejbalového
turnaje na hřišti u Brány. Tým Modrá laguna
vloni první místo neobhájila, podaří se jim letos
uzmout prvenství Holubům? Do boje můžete
zasáhnout i Vy. Sestavte svůj vlastní tým a přijďte si zahrát.
Přeji Vám úspěšné pracovní dny a příjemné chvíle volna.
Lenka Odehnalová

Příspěvky spolků a organizací
Knihovna Kotvrdovice
Od 1. 1. 2012 se začaly v naší knihovně půjčovat knihy označené čárovými kódy.
Program, který to umožňuje, má také mnoho dalších funkcí. Jednou z nich je i
možnost sledování různých statistik. Na začátku každého roku musí vedoucí
knihovny zpracovávat roční výkaz knihovny za předcházející rok a poprvé tak
________________________________________________________________
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pro výkaz mohl využít těchto statistických funkcí programu. Společně do
některých nahlédneme.
K 31. 12. 2012 dosáhl počet exemplářů knih čísla 7 196. Do fondu v loňském
roce bylo přidáno 307 nových svazků, z nich 194 knih beletrie pro dospělé, 45
knih pro děti a 68 svazků naučné literatury. Jednalo se o knihy zakoupené
z rozpočtu obce (ročně částka 15 000,-) a také knihy darované nejen od
kotvrdovských občanů.
Celkem se v roce 2012 zaregistrovalo 111 čtenářů, z toho 25 čtenářů do 15 let.
Zaregistrovalo se 15 čtenářů s bydlištěm jinde než v Kotvrdovicích. Zajímavostí
je rozdělení čtenářů podle pohlaví - 70 žen (63%) a 41 mužů.
Počet návštěvníků celoročně dosáhl čísla 770, z toho knihovnu navštívilo 344
mužů (45%) a 426 žen. Když s těmito údaji srovnáme počet mužů a žen zjistíme,
že muži chodí do knihovny častěji. Z celkového počtu 770 návštěv knihovny je
128 mládeže do 15 let.
Za rok 2012 bylo celkem vypůjčeno 2 386 knih. Z toho 1 671 beletrie pro
dospělé a 304 naučné literatury pro dospělé. Součet těchto výpůjček nám dá číslo
1 975 svazků (82,77%). Zbývajících 411 knih (17,23%) byla literatura pro
mládež, z toho pouze 13 knih naučné literatury pro mládež. Všichni víme, že
půjčovní doba je celoročně každé úterý (18 – 19 hod) a pátek (17 – 19 hod).
Nejvíce návštěvníků bylo v měsíci únoru (97) a nejméně v srpnu (42).
Další aktivitou zaměstnanců knihovny jsou již oblíbené sobotní Odpoledne
stolních her. Ta jsme v loňském roce pořádali čtyřikrát a celkem si přišlo zahrát
hry 61 dětí a dospělých. Ve spolupráci se základní školou v Kotvrdovicích měli
její žáci možnost se zapojit do známé Noci s Andersenem tentokrát konané podle
knih spisovatelky J. K. Rowlingové ve světě čar a kouzel. 1. 10. 2012 přišlo do
tělocvičny základní školy bohužel jen pár zájemců na vystoupení ilustrátora
dětských knížek Adolfa Dudka. V podzimních měsících měli možnost vidět
návštěvníci knihovny v jejích prostorách výstavku věnovanou výročí 10. let
kopané žen v Kotvrdovicích.
Knihovna nabízí návštěvníkům zdarma využít samostatného PC s připojením
k internetu. K zapůjčení v knihovně nebo mimo knihovnu je výběr z desítek
různých časopisů. Od roku 2013 máte možnost si časopisy nejen zapůjčit, ale i
odkoupit za 1Kč/kus nebo vyměnit za jiný časopis stejného či podobného
zaměření.
V knihovně máte možnost si koupit za cenu 5Kč/kus vyřazené knihy a nevhodné
knižní dary.
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Když navštívíte naše internetové stránky (http://knihovnakotvrdovice.webk.cz/),
najdete na nich online katalog všech knih, nové knihy a další informace.
Děkujeme všem návštěvníkům za jejich přízeň a těšíme se na další setkávání.
Tomáš Musil

Český zahrádkářský svaz
V sobotu 24. 11. 2012 odpoledne jsme uspořádali zájezd do zahradnictví u
Kopřivů v Šebrově. Měli jsme možnost shlédnout 7. ročník vánoční
výstavy a také ukázky nejen vánočního aranžování. Ukázku prováděl
holandský florista Peter Manders a také floristka místního zahradnictví.
Ukázka probíhala hodinu, při které byla vytvořena nádherná umělecká
díla. Celé odpoledne bylo velice inspirativní v duchu předvánočního času.
Rok 2012 byl pro zahrádkáře jubilejní. Bylo tomu 55 roků, co byl
v tehdejším Československu založen ČZS v dnešní podobě. Zahrádkáři
Kotvrdovice vzpomínali 45. výročí znovuzaložení v poválečném období.
Do nového roku přejeme všem členům,
ale i ostatním spoluobčanům mnoho
pěstitelských úspěchů, hodně zdraví a
štěstí.
Výbor ČZS Kotvrdovice
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SDH Kotvrdovice
Dobrý den všem spoluobčanům,
SDH Kotvrdovice vstupuje do letošního roku
se stavem členské základny: 14 členů do 18let a nad
18 let 27 členů, tudíž je nás celkem 41. Žen v našem
sboru stále přibývá, nyní je jich 9.
Rád bych zveřejnil některé události, které pořádáme v
roce 2013:
13. 4. sobota: Sběr železného šrotu a papíru
19. 4. pátek: Úklid okolí obce ve spolupráci se skauty
26. 4. pátek: Hasičský bál
27. 4. sobota: Soutěž v požárním sportu pro mladší
hasiče
________________________________________________________________
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28. 4. neděle: Hasičská Pouť ve Křtinách sv. Florián nejenom pro hasiče
7. 5. úterý: Vatra
28. 6. pátek: Bezpečně na prázdniny
Toto jsou akce, které plánujeme na první pololetí, a na které jste zváni. Rád bych
oslovil děti - kdo by měl zájem rozšířit naše řady a tak i doplnit soutěžní
družstva, která jezdí na soutěže v požárním sportu, přijďte za námi! Po zimní
odmlce se naše první setkání bude konat 11. 3. 2013 v 16:00 hodin v požární
zbrojnici. Někteří z družstva starších žáků již neodpovídají věkovému rozmezí
soutěžících (věřím ale, že se s námi budou i nadále setkávat), někteří mladší
přejdou ke starším, tak abychom mohli udržet obě družstva, potřebujeme nové
kamarády.
Společně začneme přípravu na další sezónu, jejíž první závod bude u nás.
Petr Kunc
Vážení spoluobčané,
dovolila jsem si pro Vás připravit krátkou zprávu o činnosti ženského družstva
SDH Kotvrdovice. Začátkem roku jsme se zúčastnily úklidu kolem Kotvrdovic.
Dále jsme se zúčastnily příprav a chystání již druhého hasičského bálu, který se
uskutečnil 4. 5. 2012 v místní Orlovně. Pomáhaly jsme s výzdobou a úklidem a
večer jsme zpestřily legrační scénkou.
Druhý den jsme pomáhaly s obsluhováním na místním parketu, kde se konala
tradiční vatra. Díky nepříznivému počasí nás déšť vyhnal a opakovaná vatra se
konala hned v pondělí 7. 5. 2012, kdy nám počasí
již přálo.
Od 15. do 17. června v naší obci probíhaly hody a
současně s nimi jsme oslavovali 110. výročí
založení našeho hasičského sboru (1902 – 2012).
Opět jsme pomáhaly s obsluhou na parketě, při
slavnostním posezení a druhý den na hřišti, kde
probíhaly hasičské soutěže, poté jsme se přesunuly
na parket, kde se konala taneční zábava za
doprovodu skupiny Prorock a my se staraly o
občerstvení.
12. 5. 2012 jsme se zúčastnily okrskové soutěže
ve Vilémovicích, kde nám štěstí nepřálo, a
skončily jsme na posledním místě.
9. 6. 2012 jsme se zúčastnily Memoriálu Jaroslava Zouhara v Senetářově, kde
jsme při nočních závodech obsadily poslední oceněné místo a to sedmé.
________________________________________________________________
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Koncem června se uskutečnila již tradiční akce „Bezpečně na prázdniny“ pro
naše malé spoluobčany, kde jsme opět pomáhaly s občerstvením.
Koncem léta od nás odešla naše členka Jitka Kosíková, která nám dělala spoj.
Odešla z důvodů přestěhování.
V závěru bych chtěla poděkovat paní Lence Odehnalové, která nám pomohla
získat příspěvek na hasičské PSII neboli mundůry, aby každá z nás měla svůj
vlastní.
Dále bych ráda poděkovala našemu trenérovi Josefu Zouharovi za jeho obětavou
práci a vynaložené úsilí.
za ženské družstvo Lucie Tichá

Fotbalistky Kotvrdovice
Jana Matušková – 60
V pondělí 4. 3. 2013 oslaví významné životní jubileum naše bývalá brankářka
Jana Matušková, rozená Peřinová. Rodačka z Jedovnic hrála fotbal od svého
dětství a díky svému umění se z ní stala opora všech celků, v nichž působila.
Soutěže začala hrát už v patnácti letech, kdy se postavila do branky tehdejšího
Spartaku
ČKD Blansko. V roce 1971
přestoupila do VŽKG Ostrava, odkud se svými
výbornými výkony dostala do reprezentačního
výběru republiky. Léta 1972-74 strávila v dresu
Spartaku Jihlava a sezónu 1975-76 chytala
v Železárnách Prostějov. V letech 1984 a 1985
byla oporou Lokomotivy Ingstav Brno. Svou
bohatou sportovní kariéru zakončila u nás v TJ
Rakovec. Za Kotvrdovice nastoupila v jedenácti
zápasech, z nichž bylo pět vítězných. Obdržela
v nich 16 gólů. Poprvé nastoupila 29. 9. 2007
proti Kunštátu v tehdejší II. lize a přispěla
k vítězství 3:0. Poslední zápas odchytala proti
Kostelci 8. 4. 2012 ve věku 59 let, jeden měsíc a
pět dnů! Ovšem nechytala jen v mistrovských
zápasech. Její doménou se stala malá kopaná a
zejména halové turnaje. V sezóně 2010/11 se
velkou měrou podílela na celkovém prvenství v okresní Ladies lize. Na halových
turnajích byla téměř pravidelně vyhlašována nejlepší brankářkou. K jejím
šedesátinám zorganizoval fotbalový oddíl žen TJ Rakovec v sobotu 16. 2. ve
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sportovní hale SPŠ v Jedovnicích turnaj za účasti sedmi celků. Jana oslovila své
bývalé spoluhráčky z Ingstavu Brno a vytvořila z nich tým, který se v průběhu
turnaje vůbec neztratil. V celkovém pořadí obsadil konečné 3. místo za vítězným
Rakovcem „A“ a druhými Lažánkami. Jen s těmito dvěma celky prohrál,
v ostatních zápasech dokázal zvítězit. A Jana Matušková se stala v anketě trenérů
všech zúčastněných týmů nejlepší brankářkou.
JANA LX CUP 2013 – výsledky:
1. Koťasy „A“
6
4
2. Lažánky
6
4
3. Pozdní sběr
6
4
4. Ráječko
6
3
5. Drnovice u Lysic
6
1
6. Koťasy „B“
6
1
7. Fiasko
6
0

2
1
0
1
2
2
0

0
1
2
2
3
3
6

15:2
6:1
7:7
6:3
4:8
1:10
2:11

14
13
12
10
5
5
0

Nejlepší hráčka: Romana Čtvrtníčková (Lažánky)
Nejlepší brankářka: Jana Matušková (Pozdní sběr)
Nejlepší střelkyně: Anna Bayerová (Koťasy „A“ – 8 gólů), Michaela Plisková
(Koťasy „A“ – 5 gólů), Táňa Kratochvílová (Pozdní sběr – 5 gólů)
Vladimír Zřídkaveselý

Informace ze skautského oddílu
Živý betlém
Také v letošním roce, jsme my skauti
ze Senetářova a Kotvrdovic hráli 26.
12. 2012 živý betlém. Tentokrát jsme
se inspirovali povídkou Vánoční
koleda, kterou napsal Charles
Dickens. Byl to zajímavý příběh,
který nám v mnohém měl co říct a
čím nás poučit. V podání našich
malých herců jsme mohli sledovat, jak
se během Vánoc ze starého mrzouta
Skrblíka stává dobrý muž žijící pro
druhé.
________________________________________________________________
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Před kaplí pak bylo možné shlédnout živý betlém se vším všudy včetně šikovně
vyrobené dřevěné stáje, jesliček s živým Ježíškem, Josefa s Marií, živých
zvířátek, jako například ovečku nebo malé králíky. K tomu všemu zde hráli a
zpívali andělé a pastýři; tři králové se přišli poklonit a předat Ježíškovi svoje
dary. Děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací, především vedení
obce Kotvrdovice, které nám přispělo na občerstvení a v neposlední řadě rodičům
našich skautů a skautek, kteří ochotně vozili děti na zkoušky divadla. Těšíme se
na další spolupráci.
Martin
Foto poskytl D. Grym
Zpívání v Černé Hoře
Jako každý rok i letos jsme se o vánočních svátcích vydali zpívat do Domova
důchodců v Černé Hoře. Chtěli jsme seniorům zpříjemnit vánoční chvíle a vnést
do nich vánoční pokoj, klid a atmosféru koled. Nejdříve jsme zpívali ve
společenské místnosti pak i v jednotlivých pokojích. Jeden pán nám dokonce na
oplátku zpíval staré trampské písničky a vzpomínal na své trampské časy. Všem
důchodcům jsme rozdali námi vyrobená vánoční přáníčka. Myslím, že se tahle
tradiční akce vydařila.
Jája
Nová klubovna
S přelomem roku se obě naše skautské družiny přemístily do nové klubovny,
která se nachází v areálu průmyslové zóny. Nová klubovna skautům poskytuje
větší prostory, které mohou využít při naučném programu a hrách. Prostory této
klubovny se také mohou využít pro jiné aktivity, jako je přespání v klubovně
v zimním období, nebo při náhlé změně počasí v letních měsících. Nová
klubovna je umístěna v ideálním prostředí díky přiléhajícímu tréninkovému
hřišti, údolí Jakoubku a nedalekému lesu u Brány. Na těchto místech trávíme
většinu času při našich pravidelných každotýdenních družinových schůzkách. Za
tuto klubovnu jsme vděční obci Kotvrdovice, která nám tyto prostory zařídila a
za to jim patří velké poděkování!
Dan
„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5)
Tímto mottem z Bible bylo vedeno letošní roznášení Betlémského světla, které se
už pomalu stává i naší kotvrdovskou předvánoční tradicí. Letos jsme vyrazili
ráno o Štědrém dnu v hojném počtu sedmnácti skautů a skautek přenést plamínek
pocházející z Ježíšova rodiště do domů našich starších spoluobčanů, kteří žijí
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doma sami. I letos se některé skupinky musely během roznášení vracet zpátky
pro světlo, protože jim zhaslo. Nejzajímavější při letošním roznášení byla
ledovka, na které jsme si se světlem pořádně zaklouzali.
Tradice přinášení světla z Betléma už je starší více než čtvrt století. Četl jsem
právě její historii, tak se chci o ni s vámi podělit.
Snahou každého světla je prozářit tmu…
V roce 1986 pracovníci rakouského rozhlasu v Linci přemýšleli, jak ozvláštnit
sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Nechali se inspirovat
pověstí italského města Florencie z dob křižáckých výprav.
Do jedné z těchto výprav se dalo najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden
z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného
města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo
mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města
objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící
svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z
domova do daleké Palestiny. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou
nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po
souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a
zároveň poslední Betlémské světlo.
Před Vánoci roku 1986 se po
složitých vyřizováních mnoha
povolení vypravil do Betléma
malý televizní štáb se zrakově
postiženým dítětem pro světlo.
Světlo pak bylo dáváno jako
poděkování těm, kteří ochotně
přispěli
nějakým
způsobem
zrakově postiženým dětem. V té
době nikdo z týmu organizátorů
netušil, že za pár let se z tohoto
nápadu zrodí jeden z novodobých
vánočních zvyků. Dnes skauti po
celé Evropě roznáší světlo, které
však cestuje z Betléma do Vídně mnohem bezpečněji než ve středověku –
letecky. Tak se od roku 1986 začala novodobá éra dovozu Betlémského světla.
Upraveno podle: http://www.betlemskesvetlo.cz/historie/
Jarin
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Příspěvky občanů, zajímavosti
Naši spoluobčané
Pokračuje náš občasný seriál o spoluobčanech, kteří umí něco zajímavého nebo
se zabývají něčím neobvyklým. Tentokrát jsem zpovídala Jarka Gottvalda, jehož
koníček je timbersports. Že nevíte, co to je? Jedná se o dřevorubecký sport, který
pochází z Ameriky a vyvinul se z běžné pracovní
činnosti dřevorubce. Závod se skládá z několika
disciplín. Více už Jarek:
V ČR soutěže organizuje (stejně jako v zahraničí)
firma Stihl. V rámci soutěže je každoročně
pořádán tzv. kemp, kde účastníci trénují
s nejlepšími v oboru, dozvídají se hodně o
technice práce, materiálech i nářadí a předávají si
zkušenosti z předchozích akcí. Každoročně je na
kemp pozvána nějaká významná osobnost ze
zahraničí. V rámci soutěže probíhají kvalifikační
kola, kde jednotliví závodníci sbírají body.
Nejlepší z nich se účastní mistrovství ČR.
Jak taková soutěž probíhá?
Springboard
Soutěž je rozdělena na více částí, v kvalifikacích
nejsou u nás zařazeny disciplíny Springboard a
Hot Saw. Na mistrovství ČR ale zařazeny jsou. Začíná se disciplínou
Springboard,
u které se
nejdřív
v kmeni
vyseká
kapsa,
do
které
se
umístí prkno,
z prvního
prkna
se
vyseká druhá
Stock Saw
kapsa, kam
se opět vloží
prkno. Z druhého prkna, ve výšce 3 m se musí
Underhand Chop
přesekat kmen o průměru 27 cm.
Druhou disciplínou je Stock Saw – řezání
klasickou motorovou pilou kmen o průměru 40 cm. Řežeme 2 kotouče.
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Třetí v pořadí je Standing Block Chop – to je přesekávání stojícího kmene o
průměru 30 cm.
Čtvrtá disciplína je Single Buck – řezání ruční pilou kmene o průměru 46 cm.
Pátá v pořadí je Underhand Chop – přesekávání ležícího kmene o průměru 32
cm. Závodník na kmeni stojí a přesekává
kmen pod sebou z jedné a zdruhé strany.
Poslední disciplínou je Hot Saw s pilou, která
je určena pouze pro závody, váží asi 25 – 30
kg a její výkon je přes 62 koní. Touto pilou
řežeme 3 kotouče z kmene o průměru 46 cm.
Všechny disciplíny jsou na čas a jsou
posuzovány velmi přísnými rozhodčími, kteří
neváhají závodníky diskvalifikovat při
sebemenším nedodržení pravidel.
Vyjmenuj nám závody, kterých ses účastnil
V roce 2005 jsem jako nováček dokončil
závod na 14. místě, v roce 2006 na 12. místě.
V roce 2007 jsem získal 7. místo a v roce 2008
Single Buck
jsem i přes úraz páteře v lese vydřel 10. místo.
V následujících dvou letech jsem nemohl
kvůli následkům úrazu soutěžit a do závodů jsem se vrátil v roce 2011 a hned
jsem se kvalifikoval na mistrovství ČR, kdy byl počet závodníků snížen ze 14 na
12. V letech 2011 a 2012 jsem skončil na 12. místě. Někdo si možná řekne, že
12. místo není nic moc, ale závodní pole je čím dál víc vyrovnané a o postupu
rozhodují malé rozdíly. Považuji tak za úspěch se na mistrovství ČR vůbec
kvalifikovat.
Také jsem byl na štafetovém závodě družstev na ME 2006 ve Švýcarsku a v
roce 2007 na ME v Německu.
Jak se připravuješ na tak fyzicky a psychicky náročnou soutěž?
V práci (smích). To je ta fyzická stránka, teď před kempem a kvalifikacemi asi
zajdu občas do posilovny. No a hlavně koupit dřevo a trénovat. Psychicky se moc
připravovat nedá, ale už vím, co mě čeká.
Jaké sekery a pily na soutěže používáš?
Je rozdíl mezi tréninkovou sekerou (cena cca 2-3 tis Kč) a sekerou na závod. Ta
je podstatně dražší. Sekery mám zn. Tuatahi, na disciplínu Single Buck vlastní
pilu zn. Tuatahi, na disciplínu Stock Saw je dodávána sériová pila značky Stihl
pořadatelem závodu a na Hot Saw je ta zmíněná speciální, která může být vlastní,
ale většinou je zapůjčena od firmy Stihl. Trénuje se se dřevem z topolu, z osiky,
na mistrovské závody se někdy používá borovice vejmutovka. Vybavení každého
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závodníka je individuální dle jeho finančních možností, poněvadž závodní sekera
stojí 6-8 tisíc, pila na ruční řezání je 20 až 60 tisíc a na disciplínu Hot Saw se
cena pily pohybuje od 100 do 150 tisíc. K tomu je potřeba ještě další vybavení –
drátěné ponožky, neprůřezné kalhoty, boty atd.
Prý jsi se setkal s JasonemWynyardem, který je mnohonásobný mistr světa
a držitel trofeje šampionů timbersportu z Nového Zélandu. Dostal jsi od něj
nějakou dobrou radu?
Setkal jsem se s ním právě na kempu v Mikulově v roce 2011, kdy s námi strávil
celý kemp a piloval s námi techniky jednotlivých disciplín, vysvětloval,
ukazoval, radil a učil. Na jeho rady si kolikrát vzpomenu při tréninku i při
závodech.
A kdy se chystáš na další akce?
Sezóna začne v dubnu čtyřmi kvalifikačními závody, na které naváže mistrovství
ČR s kempem s mnohonásobným mistrem Evropy a dvojnásobným vicemistrem
světa Martinem Komárkem a zahraničním hostem, kteří nás budou trénovat. To
vše bude v červnu v Novém Městě na Moravě (tam kde letos proběhlo MS
v biatlonu). Rád bych se kvalifikoval. Nové Město není až tak z ruky, tak kdo má
rád adrenalin, hluk a vůni dřeva, ať se přijede podívat. Je připraven prostor pro 9
tisíc diváků. Více informací lze najít na stránkách http://www.stihl.cz/novinky-vtimbersports.aspx
Jarku, děkuji Ti za zajímavý rozhovor a za vysvětlení pojmů, které jsem
znala jen z televize. Držíme palce, abys v kvalifikačních závodech nasbíral
dostatečný
počet bodů a
Hot Saw
na mistrovství
se
dostal.
Třeba
Tě
potom
opět
uvidíme
v televizi
a
časopisech.
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Stav obyvatel za II. pololetí 2012
Kotvrdovice mají k 31. 12. 2012 celkem 897 obyvatel, z toho je 441 mužů a 456
žen. Průměrný věk je 41,14. Za 2. pololetí /červenec – prosinec/ se z obce
odhlásili 3 občané a 14 se jich přistěhovalo. Bylo uzavřeno 5 manželství. K 50.
narozeninám byla zaslána 4 písemná blahopřání, k 60. narozeninám jich bylo 5.
Osobní návštěva členů SPOZ se uskutečnila u 25 občanů starších 70 roků.
K nejstarším občanům patří paní Božena Šíblová, Marie Tomášková a Božena
Zřídkaveselá, které v loňském roce oslavily
92 let. Z mužů je to pan Miloš Vágner z čp.
240, který oslavil 88 roků.
Nově narození občánci za druhé pololetí:
Husárek Patrik
Musilová Anna
Vágnerová Pavla
Fojt Vojtěch
Najt Martin

čp. 134
čp. 198
čp. 242
čp. 292
čp. 268

Zemřelí:
Kocman Jaromír
Palánová Božena
Kunc Josef

čp. 18
čp. 216
čp. 57
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Informace Policie ČR
Každý z nás se může dostat na místo činu.
Vracíte se ke svému autu na parkovišti a všimnete si, že je u něho rozbité
okénko. Nebo zjistíte, že máte poškozené dveře do vašeho bytu, domu, garáže,
sklepa nebo třeba chaty nebo chalupy. Do této nepříjemné situace se může dostat
každý z nás. A je důležité nejen zavolat policisty přes tísňovou linku 158, ale
také uvědomit si, že jste se dostali na místo činu.
Pro pohyb na takovém místě platí několik základních pravidel. Jejich
dodržováním umožníme policii, aby mohla usvědčit pachatele:
1. Snažte se vše nechat v původním stavu, jak to zůstalo po pachateli.
2. Nechoďte dovnitř, nezjišťujte, co bylo odcizeno, neopravujte rozbité věci
a neuklízejte po zlodějích do doby, než Vám to policisté na místě dovolí.
3. Dovnitř nepouštějte ani jiné lidi.
4. Buďte opatrní, nikdy nelze vyloučit, zda pachatel ještě není na místě.
Pokud například voláte telefonem o pomoc, ztište hlas.
5. Zvažte, kudy se pachatel na místo dostal a pokuste se po jeho trase
nechodit a neponičit případné stopy.
6. Pokud máte na vykradeném objektu kamerový systém, buďte policii
nápomocni a záznamy jim vydejte.
7. Snažte se v maximální míře poskytnout policistům výrobní čísla, doklady
nebo fotografie odcizených věcí. Pátrání po věcech tak bude efektivnější.
8. V případě, že byly odcizeny platební karty nebo mobilní telefon,
okamžitě je zablokujte u peněžního ústavu nebo mobilního operátora.
9. Pokud Vám byly odcizeny klíče od domova a osobní doklady, co
nejrychleji učiňte opatření proti vykradení domu či bytu.
10. Mějte po celou dobu na paměti, že i vaše počínání na místě, může
výrazně ovlivnit výsledek policejní práce.
por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR

Věděli jste, že....
Pranostiky v osmi ročních období
Jaro, léto, podzim, zima. Čtyři roční období, která byla určena podle jarní a zimní
rovnodennosti a podle letního a zimního slunovratu. Jistě, je to astronomicky
přesné rozlišení čtyř ročních období, ale přece, celý měsíc březen už považujeme
spíše za jarní měsíc, červen pak za měsíc letní, září za měsíc podzimní a prosinec
již za zimní měsíc.
Naši předkové až do počátku 20. století žili převážně na venkově a ve městech
sídlila jen menší část populace. Venkovský člověk, vyjma nedělí a církevních
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svátků, od jara až do pozdního podzimu denně od rána do večera pracoval na
zemědělské půdě nebo v lese.
Naši předkové byli moudří. Poněvadž žili v přírodě, tuto přírodu pozorovali a
poznávali. Dovedli podle lidové pranostiky spojené zejména se svátky světců a
světic předpovídat počasí a měli rovněž značné vědomosti o místní fauně a flóře.
Tyto znalosti se pak předávaly z generace na generaci.
Lidé na venkově až do konce 19. století běžně používali dělení roku na osm
ročních období, jejichž začátky a konce byly určovány podle svátků světců a
světic. Byla to tato roční období:
 Předjaří, 24. 2. – 19. 3., od sv. Matěje do sv. Josefa
 Jaro, 19. 3. – 16. 5., od sv. Josefa do sv. Jana Nepomuckého
 Podlétí, 16. 5. – 8. 6., od sv. Jana Nepomuckého do sv. Medarda
 Léto, 8. 6. – 15. 8., od sv. Medarda do svátku Nanebevstoupení
Panny Marie
 Polétí, 15. 8. – 21. 9., od svátku Nanebevstoupení Panny Marie do sv.
Matouše
 Podzim, 21. 9. – 11. 11., od sv. Matouše do sv. Martina
 Předzima, 11. 11. – 25. 12. od sv. Martina do svátku Narození Páně
 Zima, 25. 12. – 24. 2., od svátku Narození Páně do sv. Matěje
Několik pranostik na měsíc březen:
 Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li, taky nadělat.
 Březnové mrazy nikdy neschází.
 Je-li v březnu dešťů mnoho, neúroda je pak z toho.
 Mnoho dešťů v březnu přivádí hubené léto.
 V březnu sedlák stromy ořezává, ale kabát ještě nesundává.
 I když pluh v březnu zemi ryje, přece zima ještě žije.
 Sníh v březnu škodí osení i vínu.
 Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.
 Na svatého Řehoře, už jsou pluhy ve dvoře.
 Na svatého Řehoře, kuře ve dvoře krákoře.
 Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře, žába hubu otevře, ledy plují do
moře, líný sedlák, který neoře.
Čerpáno z listů: Šťastní senioři
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Užitečná informace:
Nejznámější aktivitou Občanského sdružení spotřebitelů TEST je vydávání
časopisu dTest s výsledky nezávislých a objektivních testů zejména potravin,
domácích spotřebičů, elektroniky, výrobků pro děti, finančních a jiných služeb.
Kromě toho upozorňuje na nebezpečné výrobky, každý rok zodpoví desetitisíce
spotřebitelských dotazů ohledně reklamací, odstupování od smluv apod. a usiluje
o zlepšení postavení spotřebitelů také v dalších oblastech. I občané naší obce se
mnohokrát denně ocitají v roli spotřebitelů a ne vždy se to obejde bez komplikací.
V takových situacích je důležité znát svoje práva a povinnosti a vědět, na koho se
obrátit pro radu. Sdružení nabízí občanům bezplatně:
 Poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes telefon 299 149 009 či
přes internet www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna
 Databázi více než 5000 nebezpečných výrobků na webových stránkách
www.nebezpecnevyrobky.cz
 Vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel
 Mnoho různých informací a publikací pro spotřebitele zaměřených na
nejrůznější aspekty spotřebitelských práv (předváděcí a podomní prodej,
nákupy přes internet, telekomunikace, cestování, potraviny a mnohé
další)
Cílem celého projektu je zvyšování znalosti spotřebitelských práv mezi občany.
Kontakty: dtest@dtest.cz, www.dtest.cz

Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013
Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních
úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze.
Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy
(dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť (dále jen „ÚzP“), u
nichž jsou uloženy spisy poplatníků (dále jen „spravující ÚzP“). Územní pracoviště
finančních úřadů jsou zřízena v obcích, v nichž do konce roku 2012 měly sídlo finanční
úřady zřízené zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „původní FÚ"). Územní pracoviště, která se nenacházejí v
sídle příslušného kraje, jsou stanovena Vyhláškou Ministerstva financí č. 48/2012 Sb.
Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehož obvodu
územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Daňové povinnosti k dani z
nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného
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kraje, jsou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uloženého na jednom
spravujícím ÚzP příslušného finančního úřadu. Sloučení stávajících daňových povinností
do jednoho spisu je k 1. 1. 2013 provedeno automaticky z moci úřední, bez nutnosti
jakéhokoli úkonu poplatníka. Nedochází-li tedy oproti zdaňovacímu období 2012 ke
změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany
poplatníka. Spravující ÚzP je určeno podle jednotného níže popsaného algoritmu.
Postup stanovení spravujícího Územního pracoviště poplatníka daně z nemovitostí v
příslušném kraji





A. Má-li poplatník místo pobytu/sídlo v příslušném kraji – spravujícím ÚzP je
územní pracoviště v místě původního FÚ, v jehož územní působnosti se
nacházelo sídlo/místo pobytu poplatníka v roce 2012.
B. Nemá-li poplatník místo pobytu/sídlo v příslušném kraji a má zde
nemovitosti, které spadaly do obvodu územní působnosti jediného původního
FÚ – spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě tohoto původního FÚ.
C. Nemá-li poplatník právnická osoba sídlo v příslušném kraji a má zde
nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ – spravujícím
ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ*).
D. Nemá-li poplatník fyzická osoba místo pobytu v příslušném kraji a má zde
nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ, vychází se z
územní příslušnosti nemovitostí k původním FÚ a spravující ÚzP je určeno
takto:
o I. je-li poplatníkem pouze daně z pozemků, je spravujícím ÚzP Určené
územní pracoviště v sídle FÚ,
o II. má-li v kraji nemovitosti v obvodu územní působnosti více
původních FÚ v kraji, z toho stavby má v územní působnosti pouze
jediného původního FÚ, spravujícím ÚzP je územní pracoviště určené
dle obvodu územní působnosti původního FÚ spravujícího stavby,
o III. má-li různé druhy staveb v obvodu územní působnosti více
původních FÚ, je spravující ÚzP dle příslušnosti podle druhu stavby a
následujících priorit:
 1. H – obytný dům
 Má-li jeden či více obytných domů v obvodu územní
působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v
místě tohoto původního FÚ. Má-li více obytných domů v
územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je
Určené územní pracoviště v sídle FÚ.
 2. R – byt
 Nemá-li žádný obytný dům a má jeden či více bytů v obvodu
územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující
ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žádný obytný
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dům a má více bytů v územní působnosti více původních FÚ,
spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.
 3. J – stavba pro rodinnou rekreaci
 Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má jednu či více staveb
pro rodinnou rekreaci v obvodu územní působnosti pouze
jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto
původního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má více
staveb pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více
původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště
v sídle FÚ.
 4. spisy ostatních poplatníků fyzických osob – spravujícím
ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.
Vznikne-li poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí, podává
počínaje rokem 2013 pouze jediné daňové přiznání za všechny své nemovitosti
nacházející se v příslušném kraji na spravující ÚzP. Podává-li poplatník přiznání k dani z
nemovitostí za nemovitosti na území příslušného kraje poprvé na rok 2013, určí se
spravující ÚzP dle výše uvedeného postupu, vychází se však ze stavu nemovitostí k 1.
lednu 2013 a z místa pobytu/sídla poplatníka, aktuálního v den podání daňového přiznání
Je-li poplatník povinen podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2012 a
předcházející, podává je vždy na spravujícím ÚzP se zohledněním obvodů územní
působnosti původních FÚ v kraji, a to samostatným daňovým přiznáním za každý obvod
územní působnosti původního FÚ.
Poznámky:
*) Určené územní pracoviště v sídle FÚ je územní pracoviště v sídle kraje, určené pro
správu daně z nemovitostí ve vybraných případech, tj. pro zjednodušení správy daně u
poplatníků – právnických osob s nemovitostmi v obvodu územní působnosti více
původních FÚ v příslušném kraji, nebo v nichž by podrobnější algoritmus nastavení
spravujícího ÚzP pro poplatníky – fyzické osoby byl neúměrně komplikovaný.
**) ÚzP Praha-východ vznikne v místě současného pracoviště Praha-východ Finančního
úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi (Thámova 27, Praha 8).
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Pozvánka do divadla:
PRACHY!! Jean připravuje
večeři na oslavu narozenin
svého
manžela,
mírného
účetního Henryho. Každou
chvíli mají přijít hosté, ale
oslavenec má zpoždění. Když
konečně přijde, Jean ho
nepoznává - Henry chce
okamžitě
emigrovat
do
Barcelony! Má k tomu ovšem
pádný důvod: v metru
omylem sebral cizí kufřík
nacpaný
bankovkami
v
hodnotě tři čtvrtě milionu
liber. Ponechat si evidentně
špinavé peníze je však těžší,
než k nim přijít. Jakmile se na
scéně objeví dva policisté,
přátelé Vic a Betty a drzý
taxikář Bill, rozpoutá se
zběsilá hra na kočku a myš
plná nečekaných zvratů, v níž
se oba manželské páry snaží
pomocí falešných identit za
každou cenu peníze udržet.
Brilantní
fraška
se
s
obrovským úspěchem hraje po celém světě.

Představení můžete shlédnout 15. 3. 2013 v 18:30hod.
Prodej vstupenek bude v Orlovně od úterý 5. 3. 2013.
Cena vstupenky je 60,-Kč
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Sbor dobrovolných hasičů
Kotvrdovice
Vás srdečně zve na

III. HASIČSKÝ BÁL
V pátek 26. dubna v místní Orlovně
K tanci a poslechu hraje skupina PROROCK
Občerstvení a bohatá tombola zajištěna.

Uzávěrka tohoto čísla: 24. 2. 2013
Uzávěrka čísla 2/2013: 17. 5. 2013
Zpravodaj je vydáván pouze pro potřebu obce Kotvrdovice.
Redakční rada: Buchtová Jana, Doleželová Zita, Musil Tomáš, Varner David, Ph.D.
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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