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Úvodník
Dobrý den, držíte v rukou první letošní číslo zpravodaje. Je to vydání jarní,
kterým Vás budou provázet veselé masopustní fotografie. Více jich najdete
na stránce: http://nikolinna.rajce.idnes.cz/Ostatky_2014.
Toto vydání se k Vám dostává dokonce se speciálním dárečkem. Co s ním,
to se dozvíte v jednom z příspěvků. Věříme, že se Vám nápad bude líbit a
mnozí z Vás se do něj zapojí. Nebo budou mít alespoň radost z vlastních
pěstitelských úspěchů.
Připomínáme, že pokud byste měli zájem do některého z dalších vydání
zpravodaje přispět článkem nebo třeba i fotografií, můžete svoje příspěvky
poslat na adresu info@kotvrdovice.cz nebo třeba vhodit do schránky u
Obecního úřadu (ne té poštovní ).
Přejeme všem krásné jaro a ať se dýním daří!
Redakční rada
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Slovo starosty
Dobrý den vážení spoluobčané. V posledním zpravodaji jsem psal o akcích
loňského roku. Tento svůj příspěvek začnu nejen vzpomínkou na zdařilé
akce, ale chci připojit i poděkování. Opět jste projevili štědrost při
tříkrálové sbírce, koledníci vybrali v naší obci 21.165,- Kč. V orlovně jsme
se mohli pobavit na dvou plesech. Děkuji členkám oddílu dívčí kopané, že
se pustily s chutí do organizace lednového plesu a členům Jednoty Orel
Kotvrdovice za vymalování a zateplení budovy i za příjemnou pohodu na
druhém plesu. Také zakončení plesové sezony masopustním průvodem a
pochováváním basy se vydařilo.
Během jarních prázdnin jsme pro děti připravili zájezd do akvaparku v
Boskovicích. Pronájem celého areálu se vyplatil, autobus byl plný, někteří
přijeli sami a celkem se zúčastnilo této již tradiční akce 62 zájemců o
vodní radovánky.
Velkou radost mi udělal knihovník Tomáš Musil vernisáží výstavy Po
Kotvrdovicích 20. století.
Když už jsem u toho děkování, nesmím zapomenout poděkovat
turistickému oddílu za organizaci 34. ročníku akce Krajem pod Kojálem.
A nyní několik informací:
18. března byl zápis do mateřské školky. Po vyhodnocení zápisu pozveme
rodiče těch dětí, které do školky přijaty nebyly, k osobnímu jednání, na
kterém jim nabídneme služby dětské skupiny, která zahájí svůj provoz 1.
září v opravených prostorách v přízemí základní školy.
Také se mě občas někdo zeptá na opravu kaple, hlavně na její průčelí. Již
je vyrobena plastika symbolizující zasvěcení naší kaple a do hodů bude
osazena na připravený podklad.
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V dubnu budeme předávat staveniště skladu zahradní techniky na zahradě
za budovou č.p. 150 a při této akci bude upraven i prostor před moštárnou.
Také bych chtěl připomenout, že každé první pondělí v měsíci je možné
v době od 15. do 18. hodin odevzdat starý papír v průjezdu základní školy.
Závěrem bych Vás rád pozval na besedu se starostou obce, která se bude
konat v úterý 8. dubna 2014 v 19 hod. v Orlovně.
Alois Kunc

Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 11. 12. 2013
Omluveni: Jana Šenková, Tomáš Musil
Přišli později: Jiří Šenk, Karel Krejčí
1) Kontrola úkolů:
- připravit nájemní smlouvy na pronájem obecních bytů a rozeslat
zastupitelům
- připravit rozpočet obce na rok 2014 dle jednotlivých položek – úkol trvá
- zajistit zahájení přípravy projekčních prací na úpravu školního bytu –
úkol trvá
2) Nájemní smlouvy na obecní byty – proběhla krátká diskuse o textu
smluv, s podpisem smluv souhlasilo 6 zastupitelů, Ing. Burda byl proti,
paní Alexová a pan Hřebíček se zdrželi hlasování. Na této schůzi nebylo
podepsání připravených smluv odsouhlaseno potřebnou většinou sedmi
zastupitelů. Ze své pravomoci nabídl pan starosta žadatelům krátkodobou
zápůjčku bytů a schválení se přesunulo na další jednání zastupitelstva.
3) Nákup komunální techniky – nákup traktoru (879.000 + 46.000
příslušenství) odsouhlasilo 8 zastupitelů, Ing. Burda byl proti.
4) Projednání výše poplatku dle OZV 2/2012 – obec dokrývá cca
100.000 Kč na likvidaci odpadů, dosud 450,-/osobu a rok. Pan starosta
nenavrhl zvyšování poplatku. Zastupitelé tuto informaci vzali na vědomí a
uložili panu starostovi připravit podrobnou kalkulaci nákladů na likvidaci
odpadů.
____________________________________________________________
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18:20 hod přišel pan Šenk
5) Prodej obecních pozemků – pozemek pod trafostanicí u Nové Čtvrti.
S prodejem E.ONu souhlasilo všech 10 přítomných zastupitelů za cenu
270,-/m2, celkem 15 m2.
6) Členství obce v právních subjektech – MAS Moravský Kras, Svazek
vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko – zastupitelé berou na
vědomí příspěvky do těchto svazků na rok 2014.
7) Různé - pan starosta seznámil zastupitele s několika informacemi:
- oznámil, že byla podepsána smlouva na zimní údržbu se společností
Agris – zastupitelé berou na vědomí
- škole byl nabídnut finanční dar od společnosti Tauro – přijetí daru
odsouhlasilo 9 zastupitelů
- FRB (fond rozvoje bydlení) – podmínky správy budou stanoveny
Opatřením obce, místo dosud používané vyhlášky, text zůstává stejný –
souhlasí všichni přítomní zastupitelé
- obec obdržela dotaci na činnost SDH ve výši 910,- Kč – příjem dotace
odsouhlasili všichni přítomní
- stravné ve školní jídelně – v příštím školním roce bude více dětí, tedy
počet cizích strávníků bude snížen.
Jednání trvalo 1 hodinu a 20 min. Ze zápisků Zity Doleželové

Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 15. 1. 2014
Omluvena: Jana Šenková
Před projednáváním jednotlivých bodů programu Ing. Burda navrhl změnu
vyhlášky (OZV 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů) v bodě: okruh poplatníků. Pan starosta namítl, že
tento bod není možno měnit, protože je dán zákonem. Přesto nechal o
návrhu na změnu hlasovat: pro 3 zastupitelé, paní Odehnalová, pan Musil
a pan Hřebíček se zdrželi hlasování, proti byli: Ing. Kunc, pan Pernica,
____________________________________________________________
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Ing. Nesrsta, pan Krejčí, pan Zouhar a Ing. Keprt. Pan starosta navrhl,
zařadit tento bod na příští jednání zastupitelstva.
1) Kontrola úkolů:
- kalkulace nákladů na zpracování odpadů – viz bod č. 4
- změna směrnice o oceňování majetku obce – odsouhlasilo 12 přítomných
zastupitelů
2) Návrh nájemních smluv na obecní byty – pan starosta neobdržel žádnou
připomínku k návrhu, diskutováno nebylo, pan starosta tedy nechal
hlasovat o podpisu smluv s nájemníky: manželé Sloukovi a Kovačovi. 8
zastupitelů pro, paní Alexová a pan Hřebíček se zdrželi hlasování, pan
Šenk a Ing. Burda byli proti. Obě nájemní smlouvy byly tedy schváleny.
Zastupitelé si ponechali i nadále právo na rozhodování o výši nájemného,
výběru nájemců a podmínek smluv, smlouvy bude podepisovat starosta
obce. S tímto souhlasili všichni přítomní zastupitelé.
3) Oznámení o zadávání veřejných zakázek – pan starosta uveřejní na
webových stránkách obce výzvu na přijímání nabídek od dodavatelů na
realizaci přístavby pošty. Zastupitelé vzali na vědomí. V komisi pro výběr
dodavatele budou Ing. Nesrsta, Ing. Kunc, pan Pernica a pan Keprt,
schváleno 8 hlasy, Ing. Burda a pan Šenk byli proti.
4) Výše poplatku za nakládání s odpady – v roce 2013 činily příjmy od
obyvatel 376.000 Kč, výdaje 485.000 Kč, tedy doplatek obce se oproti
loňskému roku snížil, proto pan starosta navrhl ponechat poplatek na
současných 450,- Kč za osobu. Náklady na zpracování kompostovatelného
odpadu činily v roce 2013 cca 25.000 Kč (není započteno ve výše uvedené
částce). S návrhem ponechat poplatek na stejné úrovni souhlasilo všech 12
zastupitelů.
5) Nákup pozemků – původně plánovaný nákup části pozemku vedle Nové
ulice byl pozastaven z důvodu nesouhlasu majitelky s prodejem za
původně dohodnutou cenu 220,- Kč/m2. Zastupitelé vzali na vědomí.
6) Zapojení obce do územní působnosti MAS – kvůli certifikaci místní
akční skupiny je nutné dát opět souhlas s působností na území obce.
Souhlasili všichni přítomní zastupitelé.
7) Různé:
- Ing Burda navrhl změnu doby sběru papíru v obci – pan starosta domluví
s paní ředitelkou školy a pracovníky obce
____________________________________________________________
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- pan starosta oznámil, že se začíná zpracovávat projekt na úpravu
prostranství kolem Orlovny
- zastupitelé schválili 11 hlasy podání žádosti na dotaci na údržbu
cyklostezek. Ing. Burda se zdržel hlasování.
Jednání trvalo 1 hodinu a 55 minut. Ze zápisků Zity Doleželové

Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 26. 2. 2014
Omluven: Tomáš Musil
1) Kontrola úkolů:
- výzva na přístavbu u pošty zveřejněna
- OZV 2/2012 je v programu tohoto jednání
- připravit podklady na úpravu prostranství kolem Orlovny – úkol trvá a
bude k němu svoláno pracovní jednání na místě
- zajistit vhodnější dobu na sběr papíru pro pracující občany – zatím se
zkusí každé první pondělí v měsíci do 18 hodin
- projednat úpravu pracovní doby na poště – úkol trvá
2) OZV 2/2012 – Ing. Burda podal návrh na změnu článku č. 6, tak, aby
byli od poplatku osvobozeni místní občané – majitelé dalších nemovitostí,
ve kterých není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu. S návrhem
souhlasili 3 zastupitelé, proti byli Ing. Kunc, Ing. Keprt, Ing. Nesrsta, pan
Pernica, pan Zouhar, pan Hřebíček, paní Odehnalová, paní Alexová a pan
Krejčí.
Vyhláška zůstala v původním znění.
3) Rozpočtové opatření za rok 2013 - obec obdržela dotace celkem
72.500,- Kč, byl proveden přesun mezi paragrafy v rozpočtu obce.
S uvedeným souhlasilo 10 zastupitelů, Ing. Burda a pan Šenk byli proti.
4) Rozpočtový výhled obce – pan starosta rozeslal zastupitelům návrh
rozpočtového výhledu pro roky 2015 a 2016. Návrh schválilo 9
zastupitelů, paní Šenková, pan Šenk a Ing. Burda byli proti návrhu.
5) Smlouva o smlouvě budoucí – úprava distribuční sítě E.ON (od
transformátoru u Kanálu) – se smlouvou souhlasilo 9 zastupitelů, paní
____________________________________________________________
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Šenková se zdržela hlasování, Ing. Burda a pan Šenk byli proti podpisu
smlouvy.
6) Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu – směrnici je nutno
aktualizovat v souladu s novelizací zákona, všichni zastupitelé souhlasili.
7) Různé:
- paní Odehnalová tlumočila požadavek školské rady na opravu školního
dvora a hřiště pro MŠ, přednesla požadavek na trvalé osvětlení parketu
nejen kvůli hodovým oslavám
- pan starosta navrhl podání žádosti o dotaci na další etapu pořízení krojů
(jsou potřeba pánské boty). Souhlasilo 10 zastupitelů, Ing. Burda a pan
Šenk se zdrželi hlasování
- pan starosta navrhl podání žádosti o dotaci na Úřad práce na podporu
veřejně prospěšných prací. Souhlasilo 10 zastupitelů, Ing. Burda a pan
Šenk se zdrželi hlasování.
- pan starosta upřesnil kalkulaci obědů ve školní jídelně, a jak minule
avizoval, je nutno navýšit spoluúčast strávníků z dosavadních 44,- Kč za
oběd na 50,-. S návrhem souhlasilo 9 zastupitelů, Ing. Burda, paní Šenková
a pan Šenk se zdrželi hlasování.
Jednání trvalo 1 hodinu a 50 minut. Ze zápisků Zity Doleželové
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku
Zastupitelstvo obce schválilo dne 3. 10. 2012 usnesením č. 12.11.2 vydání
Obecně závazné vyhlášky č.2/2012 na základě § 14 odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb. - o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání o odstraňování komunálních odpadů, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písm. a) § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších
předpisů. OZV nabyla účinnosti dne 1. 1. 2013.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
____________________________________________________________
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A ) fyzická osoba
 která má v obci trvalý pobyt


které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů



která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR
pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců



které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců

B) fyzická osoba
 která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.
Od 2. 5. 2014 se bude na obecním úřadě vždy v úřední dny tj. úterý 8-11
hod a středa 15-18 hod vybírat tento poplatek a poplatek za psy. Platbu je
možné provést také převodem na účet obce č: 1360050399/0800, VS –
číslo domu.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu je pro letošní rok stanoven
na částku 450,-Kč za osobu. Od poplatku se osvobozují děti, které v
daném roce nedosáhly 11 let věku.
Poplatek za psa je 100,-Kč, za každého dalšího opět 100,-Kč. Důchodci
platí 50,-Kč.
____________________________________________________________
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Komise pro kulturu, sport a společenský život v obci
Dobrý den,
ráda bych vyslovila dík za všechny masopustníky, našim spoluobčanům,
kteří nás opětovně vítali dobrým jídlem a pitím, zatancovali si s námi a i
drobný peníz vhodili do pokladničky. Tyto peníze byly použity na
zaplacení kapely večer na masopustní veselici a doufám, že pořídíme i
nějaké větší hudební nástroje typu „vozembouch“. Současně chci
poděkovat i kolegům z průvodu a Orlu, protože bez jejich nadšení by
nebylo možné masopust realizovat.
I když s mnohými se uvidíme dříve a to na hodech. Letos nám to vyšlo na
termín 20.-22. června. V pátek bude hodová zábava a hrát nám bude
Prorock. V sobotu při cimbále zatancují nové tance krojovaní a my ostatní
se k nim posléze přidáme, v neděli bude mše s průvodem od křížku a
odpoledne plánujeme vystoupení historické kapely. Sejdeme se na parketě,
a kdyby snad pršelo, zatancujeme si v Orlovně. Opět přijedou kolotoče, tak
dětičky, spořte si do prasátka. Hasiči již tradičně budou hasit naši žízeň.
Týden nato, v neděli 29. 6., proběhne
pohodový volejbalový turnaj. Doufám,
že bude velká účast nejen mladých
borců.
A abych nezapomněla. Na konec května
se plánuje Pohádkový les. Tady
konkrétní datum upřesníme tradičním
způsobem – plakáty, web a také rozhlas.
Nezbývá než si přát, aby nám vyšlo
počasí. Brzy na viděnou.
Lenka Odehnalová
____________________________________________________________
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Příspěvky spolků a organizací
Knihovna Kotvrdovice
V pátek 7. března byla slavnostně
otevřena výstavní místnost v knihovně
v Kotvrdovicích. Téma první výstavy
pod názvem Po Kotvrdovicích 20.
století nebylo vybráno náhodně.
Knihovník Tomáš Musil, který stojí za
celým nápadem a realizací výstavní
místnosti, považoval jako nejvhodnější
zahájit její provoz výstavou právě z
historie
rodné
vesnice.
Využil
materiálů nejen vlastních a rodinných,
ale i zapůjčených od soukromých osob
a místních organizací.
Přijďte se sami přesvědčit každý pátek
v rámci otevírací doby do místní
knihovny v Kotvrdovicích od 17hod do
19hod. Výstava bude otevřena do
konce roku 2014.
Tomáš Musil děkuje všem, kteří se zúčastnili slavnostního zahájení a také
těm, kteří zapůjčili fotografie, kroniky a další materiály. Rád uvítá další
materiály vhodné pro výstavu ať už jako dary nebo zapůjčené na tuto
výstavu.
Oznámení: knihovna nabízí zdarma knihy, zejména nevhodné dary
knihovně a o položky, které byly vyřazeny z knihovního fondu.
Na Vaši návštěvu se těší kotvrdovští knihovníci 
____________________________________________________________
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Klub českých turistů
Výroční schůze 2014
Zakončení činnosti každého oddílu za uplynulý rok 2013 je většinou
výroční členská schůze. Zde se zhodnotí průběh předešlého roku a také
nastíní program aktivit v začínajícím novém období. V našem oddílu se
uskutečnila v sobotu dne 11. 1. 2014 v restauraci „U Pásků“. Počet našich
členů na této schůzi byl opět velký, pozvání přijal také starosta obce
Kotvrdovic pan Kunc Alois. Schůzi řídil a vyhodnocení provedl pan
Sedlák Jaroslav, s hospodařením nás seznámil pan Gottvald Jaroslav. Naší
činnost v rámci obce zhodnotil starosta obce pan Kunc Alois.
V našem oddílu neustále probíhá soutěž turista roku, minulý rok byl již 11
ročníkem. Celkový počet akcí, na kterých jsme se zúčastnili, se oproti roku
2012 zvýšil na 81, včetně pravidelných nedělních vycházek. Nejvíce
převládá pěších výšlapů.
Nyní tabulka našich aktivit: pěší 38, kolo 26, běžky 16, lodě 1, celkem 81.
Vícedenní:


lodě 7 dní červenec, srpen splutí řeky Otavy



běžky 4 dny - únor Český zimní sraz Jilemnice



pěší 4 dny květen, červen pochod Kotvrdovice – sv. Hostýn,



kolo 4 dny srpen Slovenský cyklosraz Piešťany



pěší 3 dny listopad Poslední puchýř Humpolec

Nyní se zmíním o zajímavých akcích za celý rok 2013. Naše aktivita
začíná hned první den v novém roce a to novoročním výstupem na Babí
lom, jeden člen se zúčastnil zahájení roku na Velkém Bradle. Následují
další akce na běžkách v okolí Repech, Bukovinky, Ruprechtova,
Benešova, Drahan, také zájezdy na Suchý vrch a Velkou Deštnou
____________________________________________________________
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v Orlických horách. Dále pak návštěva bazénu ve Vyškově, zahájení
turistické sezóny v Brně na Kraví hoře, obdivování krásy bledulí
v Rakoveckém údolí. Navštívili jsme také hasičskou pouť ve Křtinách,
větrník u Drahan, Skalní mlýn, rybník u obce Suchý, Mariánské údolí,
Olšany, Machův pomník, propadání v Rudici, rybolov v Jedovnicích,
propast Macochu, zamykání turistických stezek ve Velkých Opatovicích,
krmení zvířátek v lese na Štědrý den, Štěpánský výšlap ke Třem smrkům,
a prohlídku Punkevní jeskyně zakončenou společnou večeří s rodinnými
příslušníky.
Naše hlavní akce Krajem pod Kojálem, tedy přejezd na běžkách, se konala
v měsíci lednu. Připraveny byly dvě trasy různých délek v okolí vysílače
Kojál, zúčastnilo se celkem 143 vyznavačů bílé stopy. Také jsme
odpracovali jednu brigádu v obecním lese zakončenou opékání klobásů.
Jedna zajímavost na závěr. Naši běžkaři běželi na svých ski v loňském
roce dokonce v měsíci dubnu a to konkrétně 7. 4. do obce Rudice a zpět.
Taková událost se musí zaznamenat, protože se pravděpodobně nebude
dlouho opakovat.
Jaroslav Sedlák
TURISTA ROKU 2013
1. Hloušek Václav

61

2. Hřebíček Petr

49

3. Skoták Jaroslav

46

4. Kunc Jaroslav

44

5. Pavlů Ladislav

41

6. Pernica Jaroslav

38

7. Gottvald Jaroslav
37
____________________________________________________________
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8. Kunc Miroslav

37

9. Máčel Martin

33

10. Hloušková Marie (není členka KČT)

31

11. Kosík Alois

26

12. Kunc Roman

25

13. Podrabský Radek

24

14. Touchýn Radim

22

15. Horáček Jiří

17

Překontrolováno revizní komisí KČT (komisař + inspektor + pozorovatel)
Klub českých turistů Kotvrdovice se aktivně podílí na mnoha akcích
pořádaných v rámci České Republiky.


1. 2014: Výstup na Kosíř (26 účastníků)



6. – 9. 2. 2014: Mezinárodní zimní sraz turistů v Králíkách (15 ú.)



22. 3. 2014: Dálkový pochod Drahanskou vrchovinou v Rousínově

Jinak chodíme každou neděli od památného kamene na dopolední
vycházky v rozmezí 8-15km, kde se sejde vždy kolem 12 účastníků.
Senioři pak pod vedením p. Pernici chodí 2x v měsíci na pravidelné
vycházky po okolí.
Velmi se vydařil 34. ročník Krajem pod Kojálem, kterého se zúčastnilo
162 účastníku. Tímto děkujeme panu starostovi a obci Kotvrdovice za
podporu, kterou od nich máme. Kdokoliv má rád turistiku, je mezi námi
vždy vítán.
Jaroslav Gottvald
____________________________________________________________
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Český zahrádkářský svaz
Rok 2014 je pro zahrádkáře rokem volebním. Na členské chůzi proběhly
volby staronového výboru. Postupně budou probíhat i volby do vyšších
orgánů jako je Územní a Republiková rada. Volební období je u
zahrádkářů 5 roků. Zahrádkářům se změnily stanovy tak, aby vyhovovaly
novému občanskému zákoníku. Na této členské schůzi byly předány
některým členům Čestná uznání od Územní rady a Jindřichu Zapletalovi
byla předána zlatá medaile od Republikové rady. Součástí každé členské
schůze je odborná přednáška. V tomto roce jsme měli pozvaného Ing.
Dušana Nesrstu z ÚKZÚZ ZS Želešice. Výklad byl provázen projekcí.
Přednáška byla na téma ,,Vhodné odrůdy jádrovin pro střední a vyšší
polohy.'' Mimo jiné upozornil, že je potřeba na jaře provádět u peckovin
postřik proti pilatce švestkové. Postřik se aplikuje v momentě náletu
pilatky. Tento nálet se dá zjistit pomocí bílých lepových desek umístněných
na stromě. Postřik se aplikuje zpravidla těsně před rozkvětem a při
opadávání okvětních lístků. Pilatka dokáže zlikvidovat téměř všechny květy
na stromě a tak i celou úrodu. Provrtané
květy zhnědnou a opadají. Náletu pilatky
dokáže zabránit i nepřízeň počasí, ale na
to se nedá spolehnout.
Obec připravuje realizaci přístavby
objektu na zahradě u moštárny pro
uskladnění menší obecní techniky
s využitím části prostoru pro zahrádkáře.
Stavba by měla proběhnout v letošním
roce a neměla by ovlivnit podzimní
moštování. Doufáme, že nedostatek
sněhu, a tím i nedostatek jarní vláhy se
neprojeví na sklizni na našich zahradách
a bude co moštovat a pálit. Přejeme všem
____________________________________________________________
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členům, ale i ostatním spoluobčanům v tomto roce mnoho zdraví, pohody
a pěstitelských úspěchů.
Výbor ZO ČZS Kotvrdovice
Ať žijí dýně!
Vážení spoluobčané, milovníci přírody a zahrádkáři, jedna mladá maminka
přišla s velmi dobrým nápadem uspořádat na podzim dýňovou slavnost.
Nelekejte se, nejedná se o žádný americký Halloween. Na podzim,
v termínu kolem Václava, se bude pořádat lampionový průvod nejenom
pro naše děti. Velice rádi bychom lemovali tuto trasu
svítícími vydlabanými dýněmi, proto žádáme o pomoc zkušené pěstitele
i ostatní, kteří si chtějí vypěstovat vlastní dýni. Dýňobraní se sice
uskuteční až na podzim, ale než dýně vypěstujeme, tak to bude ještě chvíli
trvat. Po dozrání uspořádáme vyřezávání dýní s programem pro děti a
ukázku nejlepšího pokrmu z dýně. V přiloženém obalu v tomto zpravodaji
naleznete semínka dýní odrůdy:
Gran Gigante – kulatý, hladký a pevný plod váží okolo 8-12 kg, pokožka
je
lesklá,
jasně
oranžová. Dužnina
dýně je kompaktní,
oranžová. Vhodná
pro konzervování.
Yellowgirls F1 plody o hmotnosti 68 kg se sytě
oranžovou dužninou
se hodí třeba na
dýňové polévky.
____________________________________________________________
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Goliáš – plody dosahují hmotnosti až 30 kg a jsou vhodné k přímé
konzumaci, kuchyňské úpravě či konzervaci kompotováním na džemy.
Dají se použít i jako krmivo pro domácí zvířata.
Návod na pěstování dýní: Do středně těžké humózní půdy v květnu
zasadíme semínka do hloubky 3-5 cm a vzdálenosti 1 - 1,5 m. Lepší je
slunečné místo a dostatečná zálivka. Pak už jen udržovat okolí sazenice
bez plevele a zalévat. Děti vychováváme vlastním příkladem, proto
věříme, že se zapojí do pěstování dýní a nebudou se moci dočkat podzimu,
až si svoji dýni vydlabou. Sami si vyzkouší trpělivost při čekání na úrodu a
snad jim předáme i lásku k přírodě. Snažit se o pěkné prostředí a neškodit
přírodě je dobrý vklad do budoucna. Tak ať se vám daří a dýně rostou.
Za Výbor zahrádkářů všem děkuje Štěpánka Zouharová

____________________________________________________________
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SDH Kotvrdovice
Kalendář akcí na rok 2014
12. 4. sobota Sběr šrotu
18. 4. pátek Úklid kolem obce
27. 4. neděle Pouť Křtiny sv. Florián, pátek Hasičský bál, středa vatra
20. 6. Mistrovství v požárním sportu - Svitavy
20-22. 6. Kotvrdovské hody (taneční zábava, cimbálovka), pátek-Prorock
20.00, sobota-Cimbál 18.00, neděle mše, Tempus 15.00
27. 6. pátek akce Bezpečně na prázdniny
29. 6. Volejbalové utkání

____________________________________________________________
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Informace ze skautského oddílu
Skautská výprava do Rychtářova
V pátek 7. 3. navečer se deset mladých rekrutů nechalo naverbovat do
cizinecké legie. Hned začali s výcvikem pod vodou i nad vodou. V sobotu
ráno byli vzbuzeni neblahou zprávou. Několik legionářů z jejich roty padlo
při bojové misi do zajetí. Okamžitě podle pokynů ve vysílačce vyrazili
nováčci po jejich stopě. Procházeli maskováni nepřátelskou krajinou,
museli nést zraněné spolubojovníky na nosítkách… V rákosinách a
bažinách říční delty došlo k osudovému střetnutí s nepřátelskou jednotkou
o záchranu posledního zajatého kamaráda. Ukázalo se, že vše bylo pouze
cvičení zinscenované velením. Všichni mladí legionáři se osvědčili. V
neděli jsme se vraceli unavení, ale zároveň oblaženi časem stráveným v
prosluněné jarní přírodě.
Jaroslav Chrástecký

____________________________________________________________
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Příspěvky občanů, zajímavosti
Stav obyvatelstva ke 2. pololetí 2013
Přistěhovaní: 2
Hudeček Martin s manželkou Jarmilou

čp. 321

Odhlášení: 2
Luděk Hrazdíra

z čp. 198

Tereza Kutilová

z čp. 42

Nově narození občánci: 4
Himerová Lada

čp. 211

Klimeš Jáchym

čp. 309

Kratochvíl Štěpán

čp. 239

Chrástecký Florián

čp. 57

Zemřelí: 5
Krejčí Jan

čp. 10

Šíblová Božena

čp. 170

Vintrová Anežka

čp. 227

Čížková Jiřina

čp. 238

Sehnal Lubomír

čp. 13

Hlaváčková Anežka čp. 246

____________________________________________________________
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Během 2. pololetí byla uzavřena 3 manželství, 2 byla rozvedena.
Kotvrdovice mají k 31. 12. 2013 celkem 891 obyvatel, z toho je 441
mužů a 450 žen.
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Uzávěrka tohoto čísla: 24. 3. 2014
Uzávěrka čísla 2/2014: 30. 7. 2014
Zpravodaj je vydáván pouze pro potřebu obce Kotvrdovice.
Redakční rada: Buchtová Jana, Doleželová Zita, Musil Tomáš, Varner David.
Příspěvky, dotazy 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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