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Úvodní slovo
A zase tu po roce máme Vánoce. Sháníme nejkrásnější dárky, novou
výzdobu, pečeme, uklízíme… Každý rok si říkáme, že letos se budeme
méně stresovat, cukroví upečeme jen polovinu druhů, úklid malinko
ošidíme… Navzájem si přejeme klidný adventní čas a krásné pohodové
svátky a přitom přemýšlíme o tom, co ještě všechno musíme stihnout.
Ale protože to už máme z předešlých let natrénováno, i letos všechno
nakonec stihneme, na Štědrý den bude vše připraveno a my se večer
budeme těšit z radosti a přítomnosti svých blízkých.
Redakční rada Vám všem přeje, ať všechny přípravy dopadnou dobře a
svátky strávíte dle svých představ.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, pomalu se blíží konec dalšího roku. Ne vše, co jsme
měli letos v plánu, se podařilo udělat. Některé akce byly náročnější, než se
původně předpokládalo.
V létě jsem psal o projednávání změn územního plánu obce. Projektanti již
řeší navržené změny týkající se nových ploch pro bytovou výstavbu a
začátkem příštího roku budou návrhy projednány s veřejností, to jest s
občany naší obce. Termín diskuze bude včas zveřejněn.
Také se blíží k závěru přípravné projektové práce na vybudování nové
sportovní plochy v místě stávajícího tenisového kurtu mezi orlovnou a
fotbalovým hřištěm. I tato investice bude ještě projednána v zastupitelstvu
obce, proto sledujte program zasedání zastupitelstva obce a v případě, že
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se chcete k této investici vyjádřit, přijďte na zasedání zastupitelstva obce
osobně.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce bylo navrženo, abychom před
zahájením projektových prací na výstavbu nové knihovny v místě
bývalého domu č. p. 59 na „Zámečku“ posoudili možnost využití půdních
prostor nad stávající budovou základní školy. Osobně si myslím, že bude
jednodušší postavit novou budovu, ale necháme obě alternativy posoudit
odborníky.
V září se uvolnil jeden obecní byt. O pronájem se ucházelo více žadatelů.
Nyní je byt již pronajat. V této souvislosti připomínám, že máme platné
stavební povolení na stavbu dalšího dvojdomku.
Zatím se nám nedaří zajistit pozemek na výstavbu garáží pro obecní
techniku a novou požární zbrojnici. Proto zastupitelstvo obce schválilo
záměr koupit takové požární vozidlo, které se vejde do stávající zbrojnice
v přízemí budovy obecního úřadu. Chtěl bych na tomto místě poděkovat
členu zastupitelstva obce panu Strakovi, který si vzal zajištění nákupu
požárního vozidla za úkol.
Psal jsem také o probíhajících jednáních v souvislosti s provozováním
vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod. Vodovod provozuje
vodárenská společnost. Kanalizaci a čistírnu odpadních vod bude i nadále
provozovat sama obec. Na následujícím zasedání zastupitelstva bude
projednána výše stočného. Je předpoklad, že i v příštím roce bude stočné
hradit za občany obec z vlastního rozpočtu. Tato situace je však do
budoucna neudržitelná, a proto se budeme zabývat postupným zaváděním
stočného i v naší obci. Jsme si vědomi toho, že nemáme splaškovou
kanalizaci, a proto případná výše stočného bude tuto nevýhodu
zohledňovat.
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Závěrem vám chci všem popřát požehnané svátky vánoční a pokojný
konec roku.
V novém roce bych si přál, abychom zvládli všechny problémy, které nám
současná doba přináší, a mohli žít nejen v míru, ale také v naději, že i naše
děti budou moci žít ve svobodné Evropě s křesťankou tradicí.
Ing. Alois Kunc

Zápisy z jednání zastupitelstva obce
Schůze zastupitelstva konaná dne 26. srpna 2015
Omluven: Zdeněk Pernica
1) Kontrola úkolů:


Pan starosta měl svolat jednání k problematice výstavby hřbitova
za účasti zástupců obcí Krasová, Vilémovice a městyse Jedovnice.
Zástupci obce Vilémovice nemají potřebu řešit hřbitov, se
zástupcem obce Krasová jednání proběhlo a bylo domluveno, že po
jednání zastupitelstva v Krasové zahájí oba starostové jednání
s Jedovnicemi. Je třeba zjistit současnou kapacitu hřbitova
v Jedovnicích a případně hledat vhodné místo pro hřbitov pro obce
Krasová a Kotvrdovice.



Dopis od paní Staňkové se žádostí o pronajmutí obecního bytu:
zastupitelé se dohodli na odpovědi, v případě uvolnění bytu bude
zveřejněn záměr obce o pronajmutí.



Pan Oros Vasil požádal v dopise adresovaném zastupitelstvu o
koupi nebo pronajmutí pozemků parcelních čísel 229 a 850. Při
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diskuzi se zastupitelé shodli, že pozemky by měly sloužit spíše
jako zelená plocha, případně pro stavbu budovy občanské
vybavenosti. Ponechat pozemky pro využití obce odsouhlasilo 11
zastupitelů, pan Jiří Zouhar byl proti návrhu.
2) Rozpočtové opatření č. 4/2015: pan starosta podal návrh na uvolnění
800 000 Kč na nákup požárního vozidla pro jednotku požární ochrany
(JSDH). Zároveň oznámil, že požádal žádost o dotaci ve výši 300 000 Kč,
investice obce bude tedy 500 000 Kč. Po diskuzi o typu vozidla bylo
schváleno uvolnění částky na nákup s tím, že typ vozidla se bude ještě řešit
na dalším jednání zastupitelstva. Pro uvolnění hlasovalo 7 zastupitelů, pan
Straka a pan Keprt se hlasování zdrželi, Ing. Burda, O. Šenk a J. Šenk byli
proti návrhu.
3) Koupě pozemku u hřiště od TJ Rakovec: jedná se o pozemek parcelní
číslo 238/41 o výměře 1835 m2 mezi hřištěm a Orlovnou. Všech
přítomných 12 zastupitelů souhlasilo, aby pan starosta podepsal smlouvu
s TJ Rakovec. Odkupní cena byla stanovena na 50 Kč/m2.
4) Koupi pozemku v nové ulici u hřiště parcelní číslo 234/102 o výměře 23
m2 v ceně 200 Kč/m2 odsouhlasilo 11 zastupitelů, pan starosta se zdržel
hlasování.
5) Informace o provozování vodovodu, kanalizace a ČOV v obci:


Vodovod je majetkem obce Svazek vodovodů a kanalizací s ním
pouze hospodaří. Naše obec nemůže vodovod nikdy samostatně
provozovat, protože jsou na něj napojeny vodovody dalších obcí a
nelze jej vyčlenit z celého systému dopravy vody v okolních
obcích. Pan starosta navrhl bezúplatný převod na Svazek, což by
bylo jednodušší i kvůli evidenci a odpisům. Do příštího jednání
zastupitelstva připraví pan starosta podklady pro případnou
smlouvu na prodej vodovodu.
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Kanalizaci provozuje obec na vlastní náklady prozatím bez
vybírání stočného od obyvatelů obce. Pan starosta navrhl, aby
kanalizační síť byla provozována jako doposud (obec rozšiřuje,
opravuje, provozuje zařízení, VAS Boskovice odebírá pravidelně
vzorky vypouštěné vody) nebo alespoň do doby, než bude
dokončena ČOV II. Zastupitelé mají za úkol promyslet další vývoj
nakládání s těmito odpady (vybírání stočného).

6) Další postup zpracování schválených změn územního plánu obce: pan
starosta shrnul současný stav a navrhl, že smlouvu na zpracování uzavře
s dosavadním zpracovatelem a bude vyjednávat o ceně. Celkem se jedná o
4 změny, změna manželů Ševčíkových není prozatím dořešena, ale na
dalším jednání zastupitelstva bude o této změně ještě jednáno. Všichni
zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy na zpracování 4 změn
v územním plánu obce.
7) Projednání výše úplaty v mateřské škole a dětské skupině: školku
navštěvuje 25 dětí (jedno další začne navštěvovat školku v průběhu roku),
v dětské skupině je 14 dětí. Pan starosta navrhl neměnit výši úplaty za
využívání předškolního zařízení. 11 zastupitelů hlasovalo pro návrh, Ing.
Tesařová se zdržela hlasování.
8) Různé:


Pan starosta informoval, že nechal zpracovat nezávaznou cenovou
nabídku na zpracování dokumentace na rekonstrukci veřejného
osvětlení.

Jednání trvalo 2,5 hod, zapsala Zita Doleželová

Schůze zastupitelstva konaná dne 30. září 2015
Omluveni: O. Šenk, Ing. Keprt přišel později
1) kontrola úkolů:
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Pan starosta odpověděl na žádost pronajmutí obecního bytu,
v současné době je vyhlášen záměr obce o pronajmutí, zájemci
mohou zasílat své žádosti písemně, Ing. Tesařová navrhla, aby se
záměr obce ještě vyhlásil v obecním rozhlase. Zastupitelé vzali
informaci na vědomí.



Zastupitelům rozeslány informace o provozu vodovodu v obci



Na MěÚ Blansko odeslán dopis s předběžným nesouhlasem se
změnou podanou manželi Ševčíkovými na změnu územního plánu



Zastupitelé uložili panu starostovi, aby s paní Kalábovou uzavřel
smlouvu o smlouvě budoucí na nákup pozemků vedle ulice u hřiště

2) Smlouva o poskytnutí dotace z JMK na nákup požárního vozidla:
dotace ve výši 300 000 Kč byla přidělena, s podpisem smlouvy na přijetí
dotace souhlasilo 9 zastupitelů, Ing. Burda a J. Šenk se zdrželi hlasování.
3) Koupě požárního vozidla: pan starosta rozeslal zastupitelům materiály
poskytnuté členy JSDH (koncepci SDH a JSDH a podrobnosti o vybraném
vozidle), po diskuzi hlasovali zastupitelé o tom, zda má obec podniknout
kroky k zakoupení vozidla značky DAF. 10 zastupitelů souhlasilo
s návrhem, Ing. Burda byl proti návrhu. Pan Straka nabídl součinnost při
dovozu vozidla ze zahraničí a zajištění legislativních povinností pro
užívání vozidla.
4) Žádost obce o realizaci společných zařízení po pozemkových úpravách:
prioritou je vybudování polní cesty P2 (zkratky k průmyslové zóně).
Výběrové řízení zadá Pozemkový úřad. S návrhem souhlasilo všech 11
přítomných zastupitelů.
5) Informace o pasportu místních komunikací a plán zimní údržby na
zimní období: zastupitelé vzali informace na vědomí.
_________________________________________________________
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6) Žádost o změnu územního plánu obce podaná manželi Ševčíkovými:
zastupitelé 11 hlasy zamítli požadavek na zpracování změny územního
plánu.
7) Příprava investičních akcí na rok 2016:


Pan starosta navrhl zahájit projekční přípravu na víceúčelové hřiště



Paní Odehnalová navrhla dokončení silnice na Žlebě včetně točny
a úpravu stanovišť kontejnerů na biologický odpad

Další návrhy mají zastupitelé zasílat předsedovi finančního výboru Ing.
Nesrstovi.
8) Různé:


Přijetí daru pro ZŠ od firmy Tauro, s.r.o. ve výši 5 500 Kč
schválilo 10 zastupitelů, Ing. Nesrsta se zdržel hlasování



Pan starosta informoval, že do parku a na hřiště u Brány bude
instalováno po jednom hracím prvku



Ing. Tesařová navrhla mimořádnou finanční odměnu učitelkám
v DS



Paní Odehnalová se dotazovala na pokračování jednání o hřbitovu,
pan starosta slíbil, že jednání se starostou obce Krasová brzy zahájí

Jednání trvalo 1,5 hod, zapsala Zita Doleželová

Schůze zastupitelstva konaná dne 4. listopadu 2015
Omluveni: Ing. Burda, Ing. Keprt, Ing. Nesrsta
Pan starosta navrhl doplnění programu o body č. 8 Schválení doplněné
účetní uzávěrky školy a č. 9 Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2018.
Doplnění programu odsouhlasili všichni zastupitelé.
1) Kontrola úkolů:
_________________________________________________________
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Zveřejněn záměr obce na pronájem obecního bytu



Příprava smlouvy o smlouvě budoucí s paní Kalábovou: dostačující
je zápis z jednání mezi oběma stranami



Na hřišti u Brány budou hrací prvky instalovány až na jaře roku
2016

2) Rozpočtové opatření 5/2015:


Nákup pozemku od TJ Rakovec: celkem 92 000 Kč



Provoz dětské skupiny: 120 000 Kč



Příjem 300 000 Kč jako dotace na nákup požárního vozidla



Příspěvky na narozené děti: 16 000 Kč

Zastupitelé hlasovali o opatření jako o celku a jednohlasně jej 10 hlasy
schválili.
3) Výběr žadatele o přidělení obecního bytu: tajným hlasováním byla jako
nová nájemkyně bytu č. 331 zvolena paní Radka Staňková.
4) Smlouva o převodu vodovodu na Svazek vodovodů a kanalizací:
s podpisem smlouvy souhlasilo všech 10 přítomných zastupitelů.
5) Plán financování obnovy kanalizace a ČOV:


V příštím roce opravit kanalizaci v úseku od kaple po dům č. 39



Projekčně připravit odbahnění dolního rybníka, který je součástí
ČOV

S výše uvedenými body souhlasilo 10 zastupitelů. Pan J. Šenk v diskuzi
uvedl, že by se mohlo stočné vybírat co nejdříve, i když ne v plné obvyklé
výši, aby se začal tvořit fond na opravy kanalizace.
_________________________________________________________
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6) Návrh rozpočtu obce na rok 2016: návrh byl rozeslán zastupitelům. Pan
O. Šenk navrhl úpravu pozemní komunikace v místě, kde se z Nové Čtvrti
odbočuje na spojku k ulici Čechy. Návrh rozpočtu bude zveřejněn,
zastupitelé jej berou na vědomí.
7) Plán inventarizace majetku obce k 31. prosinci 2015: byly sestaveny
inventarizační komise s datovým plánem inventur. Plán odsouhlasilo všech
10 zastupitelů.
8) Schválení upravené účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Kotvrdovice: schválilo 10
zastupitelů.
9) Rozpočtový výhled na roky 2016-2018: zastupitelé mohou navrhovat
investiční akce, které by se mohly realizovat v nadcházejících 3 letech.
Poté bude sestaven rozpočtový výhled, který bude předložen na některém
z následujících jednání zastupitelstva.
10) Různé:


Jiří Šenk se zajímal o stav situace nákupu požárního vozidla. Pan
starosta informoval, že čeká na vyjádření Okresního ředitelství
hasičů o tom, zda bude vozidlo zařazeno do IZS.



Pan Kovář informoval zastupitele o výsledcích jednání školské
rady. Mimo jiné přednesl námět: zpřístupnit upravený školní dvůr
přímo z budovy školy. Pan starosta uvedl, že je to momentálně
technicky nerealizovatelné, snad v budoucnu při rekonstrukci
kotelny.



Pan Kovář dále informoval zastupitele o problematice chybějících
prostor pro výuku ZŠ, která nyní probíhá částečně v jídelně školy,
což je nevyhovující. Dělené hodiny by bylo možno vyučovat
v místnosti, kde se skladují obecní kroje, pokud by je bylo kam
přesunout (v této místnosti už probíhá výuka SZUŠ).

Jednání trvalo 2 hod, zapsala Zita Doleželová
_________________________________________________________
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Sportovně kulturní komise
Dámy a pánové,
ani jsme se nenadáli a advent je tady. Přála bych nám všem, abychom se
naučili zvolnit a užít si tento krásný předvánoční čas v klidu a pohodě.
Mně osobně se to zatím moc nedaří, ale každý rok se poctivě snažím.
V sobotu 6. února 2016 nás čeká krásný veselý den – Masopust. Těšíme se
na setkání v průvodu a doufáme, že nás opět přivítáte u svých domů. Večer
bude masopustní veselice i s pochováváním basy. Letos máme připraveno
i malé překvapení! Další podrobnosti opět zveřejníme včas.
Ještě jednou Vám přeji klidný advent, Vánoce prožité podle vašich
představ a nejpozději na Masopustu na viděnou.
Lenka Odehnalová

Příspěvky spolků a organizací
Zahrádkáři
Vážení spoluobčané, s blížícím se podzimem ovoce na stromech začalo
dozrávat. Moštovalo se každý pátek od 16 hodin celé září a říjen.
Zpravidla se začalo již dříve než v 16 hodin, ale i tak se tvořila fronta,
protože o moštování byl velký zájem.
V sobotu 12. září se uskutečnil zájezd se zahrádkářskou tematikou na
Opavsko. Snažíme se zařadit do každého zájezdu návštěvu některého
zahradního centra. Tentokrát to bylo v Olomouci Florcenter s.r.o., další
zastávkou bylo arboretum Nový dvůr s nově rekonstruovaným skleníkem.
V Opavě jsme měli volno na prohlídku města s možností oběda. Ve
_________________________________________________________
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Velkých Hošticích jsme se účastnili 20. výstavy Hroznů Slezska a
dožínkových slavností. Byl ke zhlédnutí kulturní program např. lidový
vypravěč František Uher. Na zpáteční cestě jsme byli na společné večeři
v Drnovicích v Restauraci Sport.

Naše nové členky pod vedením paní Průchové připravily v pátek 25. září
již 2. ročník vyřezávání dýní v Orlovně. Vyřezávali děti i rodiče. Bylo
možno ochutnat i různé pokrmy z dýní. Výbor zajistil na tuto akci ovocný
mošt pro děti a dospělí si měli možnost zakoupit burčák. Celá akce
vyvrcholila v sobotu podvečer 26. září lampionovým průvodem z Orlovny
v čele se Svatým Václavem na koni a jeho družinou. Vyřezávané
prosvětlené dýně zdobily okraj cesty od lesa (od brány) až k orlovně. Rádi
bychom poděkovali všem, kteří se na této akci podíleli.
Pro zahrádkáře nebyl tento rok příliš dobrý. Teplé a suché léto se
podepsalo na kvalitě některých plodin. Věříme, že příští rok bude pro
zahrádky lepší. Přejeme do příštího roku všem členům i spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí a mnoho pěstitelských úspěchů.
Výbor ZO ČZS Kotvrdovice

_________________________________________________________
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Tělovýchovná jednota Rakovec Kotvrdovice
Velkým krokem pro fotbal v Kotvrdovicích se stala navázaná spolupráce
s Jedovnicemi. Již rok trénovaly děti ve věku přípravky pod vedením
rodičů, bylo je potřeba posunout dál a zařadit do soutěže. Naši žáci hráli
minulou sezónu jako starší žáci, ale věkově od těch osmiletých až po
patnáctileté a to napříč hřiště v rozestavení 7+1. Dva kluci z Jedovnic byli
u nás na hostování. Kdo zápasy navštěvoval, poznal, že starší žáci patří na
velké hřiště a ti mladší by měli hrát a trénovat ve své věkové kategorii.
Kluci ve druhém stupni školní docházky se navíc znají i ze školy, protože
většina společně navštěvuje základní školu v Jedovnicích. Dorost hrál pod
hlavičkou Rakovce a měl ve svých řadách větší polovinu hráčů na
hostování z Jedovnic a dva na hostování z Rudice. Výbor TJ Rakovec
Kotvrdovice s přihlédnutím k těmto okolnostem navázal dlouholetou
spolupráci s oddílem SK Jedovnice a spojil mládež. Bez tohoto kroku by
fotbal v naší obci neměl budoucnost. Jedovnice mají v této sezóně
přihlášená družstva ve všech mládežnických kategoriích a my v každém
máme svého zástupce (i díky třem novým fotbalistům ze Senetářova).
Přípravky a mladší žáci hrají pod hlavičkou Jedovnic, starší žáci pod
názvem Jedovnice-Kotvrdovice. Rakovec má u starších žáků jednoho ze
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dvou trenérů. Všechny mládežnické kategorie trénují a hrají společně na
hřišti v Jedovnicích. Jediný dorost pod názvem Kotvrdovice-Jedovnice,
trénuje a hraje v Kotvrdovicích. Máme domluvu s výborem SK Jedovnice,
že v jarní části ročníku 2015/2016 budou trénovat a hrát starší žáci
v Kotvrdovicích a dorost naopak v Jedovnicích. Fotbalový oddíl žen myslí
také na budoucnost a účastní se turnajů juniorek, kde se hraje 5+1, hráčky
ve věkové kategorii 12-18 let.
Mladší přípravka Jedovnice (trenér Adrian Hrivik)
Naši hráči: Vojtěch Hloušek, Robin Přikryl, Ondřej Štěpánek, Štěpán
Vintr, Radim Worbis a Jan Zouhar.
Díky třem tatínkům z „Nové ulice“, kteří minimálně rok chodili s malými
dětmi na hřiště a učili je základům fotbalu, máme v této kategorii šest
našich hráčů. Patří jim za to velké poděkování. Další zájemci z řad nejen
rodičů – kontaktujte pana Štěpánka, Šenkýře, nebo Přikryla.
Starší přípravka Jedovnice (trenér Kamil Hégr)
Hráči Rakovce: Jakub Rybář, Vít Šebela
Mladší žáci 7+1 Jedovnice (trenér Jan Borek)
Hráči Rakovce: Filip Formánek
Starší žáci 8+1 Jedovnice-Kotvrdovice (trenéři: Tomáš Doležal,
Michal Válek).
Hráči Rakovce: Martin Hradil, Matouš Hradil, Petr Sedlák, Jan Šebela,
Vojtěch Šebela a David Válek. Jaroslav Kunc byl v podzimní části na
hostování v FK Blansko.

_________________________________________________________
15

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE

č. 3/2015

Velké poděkování patří dlouholetému trenérovi Pavlovi Hanuškovi, který
vedl a trénoval kluky od přípravky až do starších žáků. Velkým
pomocníkem a kolegou mu byl po většinu času Jarek Kunc.
Dorost Kotvrdovice-Jedovnice (trenéři Jan Skoták, Petr Skoták)
Hráči Rakovce: Radek Doležel, David Kocman, Jindřich Kocour, Vojtěch
Kocour, Jan Krátký, Pavel Kratochvíl, Lukáš Nečas, Luboš Straka, Tomáš
Vančura a Matěj Vošček.
Velké poděkování patří dlouholetému trenérovi dorostu Janu Skotákovi,
kterému v současnosti s trénováním a chodem dorostu pomáhá bratr Petr.
Navštivte webové stránky:
Rakovec Kotvrdovice - http://fcrakoveckotvrdovice.webgarden.cz/
SK Jedovnice - http://www.skjedovnice.cz/
Fotbalový oddíl žen – http://www.fotbalistkykotasy.cz
Tomáš Musil

Zprávy ze 7. skautského oddílu
Drakiáda 18. října 2015
Být drakiáda o týden dříve, uletěli bychom možná i s draky. V tuto neděli
však foukalo opravdu jen trošku. Ale i tak většina draků vzlétla a ani jeden
z nich nebyl sestřelen jednotkou, která na začátku drakiády byla vycvičena
k obraně vzdušného prostoru nad kotvrdovickým letištěm. Následně si
ostatní děti mohly jednotlivé disciplíny vyzkoušet a občerstvit se u ohně.

_________________________________________________________
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Útěk ze Sibiře – Klučičí skautská výprava 2015
27. až 29. listopadu 2015 jsme se s 18člennou výpravou 7. skautského
oddílu Senetářov vydali za dobrodružstvím na Junáckou chatu poblíž
Drnovic u Blanska. Společně jsme se nechali inspirovat filmem Útěk ze
Sibiře a v tomto duchu se nesl celý náš víkend.
V pátek jsme se podívali na krátkou ukázku z výše jmenovaného filmu,
načež jsme se vydali do drnovických ulic zahrát si noční hru na motivy
ukázky z filmu. Děti měly za úkol získat jídlo na útěk, přičemž je chytali
vedoucí představující sovětské hlídače v sibiřském gulagu. Děti se úkolu
zhostily skvěle, takže jsme se hned následujícího rána již dobře zásobení
mohli pokusit o útěk.

V sobotu ráno jsme vyrazili na nebezpečnou cestu přes Sibiř. Na cestě
jsme museli překonat nejednu obtíž a překážku. Slaňovali jsme kopec,
vyráběli z kůry brýle proti sněžné slepotě, určovali světové strany a naučili
se mnoho dalších užitečných dovedností. Během našeho útěku jsme neměli
čas vařit si složitá jídla a tak jsme vzali za vděk alespoň pečenými hady (z
jednoduchého těsta) nad ohněm. Před koncem naší cesty jsme ještě na
kladce překonali hlubokou strž a byli jsme u cíle naší cesty – v Indii.
_________________________________________________________
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Večer jsme “už ve svobodné zemi“ na chatě zpívali u kytary a hráli
deskové hry.
Za 7. skautský oddíl Senetářov Ladislav Zouhar
V laserové aréně
Jednoho sychravého listopadového rána čekám na zastávce autobusu U
Topolů v Senetářově. Kolem mě se hlučně baví asi patnáct skautů, vlčat a
světlušek z družiny Bizonů a Berušek. Za několik málo minut odtud máme
vyrazit do Brna zahrát si laserové hry. Uvidíme, jak to všechno dopadne,
říkám si v duchu. To tu ještě nebylo. Dlouhá cesta autobusem se mi zdá
díky hovoru s vlčaty mnohem kratší než obvykle.
Zvenčí nepříliš vzhledná budova nás uvítá chladnou a šedavou chodbou.
Jakmile však vystoupáme do druhého patra a projdeme širokými dveřmi,
uvítá nás úplně jiný svět. Vyhřátá a světlem překypující místnost, sloužící
jako recepce a čekací hala zároveň, na nás rozpřáhne svou náruč. Pohodlně
se uvelebujeme na sedačkách a čekáme na vyřízení několika formalit.
Za několik okamžiků poté už sedíme v neony ozářené místnosti a
posloucháme krátkou instruktáž týkající se pravidel a používání našich
laserových zbraní. Následně se vydáváme se svítícím brněním na sobě a se
_________________________________________________________
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zbraněmi v rukou do temné místnosti spoře osvětlené blikajícími světly,
lasery a neony. Teď začíná ta pravá legrace, říkám si.
Skryté reproduktory se rozezvučely akční hudbou. Dva týmy, modří a
červení, se vydávají proti sobě. Kryji se za překážkami a kontroluji svoji
laserovou zbraň, zda funguje jak má. To už ale vidím nepřátelský modrý
tým, ve tmě lehce spatřitelný, jak se blíží k našim pozicím. Mířím a
střílím, bohužel vedle. Přebíhám od překážky k překážce, taktizuji se členy
svého týmu a pronikám do týlu nepřítele. Začíná nám všem být horko, ale
to nás neodradí od dalších soubojů. Skóre roste. Díky své výhodné pozici
máme chvilku převahu, ale pak si nás modří začínají více všímat a situace
se vyrovnává. Promícháváme se a nebýt barevných světýlek na brnění,
nikdo by za chvíli nevěděl, s kým a proti komu hraje. Pobíháme po aréně a
užíváme si každou minutu. Zbraně při výstřelu vydávají zvuk, znějící jako
z nějakého sci-fi filmu, což se nám velice líbí – dodává to tu správnou
atmosféru. Pak však zazní zvuk signalizující konec kola. Měníme se
s holčičí družinou a čekáme na další hru. Ta je stejně povedená jako ta
první.

_________________________________________________________
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Zpocení, ale plní dojmů a zážitků se vracíme domů. Na tuhle akci budeme
ještě dlouho vzpomínat. Skauti zpravidla používají při hrách jako střelivo
papírové koule, ale tyhle laserové hračky nás všechny opravdu nadchly.
Nejlepší bylo, že jsme si všichni hry užili společně jako parta.
Za 7. Skautský oddíl Senetářov Ladislav Zouhar
Legenda tvorby slavného obrazu Leonarda da Vinci
V době adventní přikládáme poslední roky vždy nějaké povídání z kulturní
historie naší civilizace. Nedávno mě zaujal příběh o věčném boji dobra se
zlem v lidské duši. Přejeme Vám, ať v době adventní, v době naděje a
očekávání, každý nalézáme sílu bojovat proti zlému. Radujme se ze všeho
dobrého kolem nás a z Toho, kdo se před více než dvěma tisíci lety pro nás
v Betlémě narodil.
Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve
model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházely a
nabízely své tváře očím mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a
ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně
vhodný model.
Šest měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších
šesti let nalezl postupně jedenáct mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení
jedenácti apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné: tvář Jidáše.
Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou
pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu
schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech se
da Vinci dozvěděl, že v Římě byl k trestu smrti odsouzen mnohonásobný
zločinec. Mistr hned odjel do Říma a vyhledal vězení, v němž se onen muž
_________________________________________________________
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nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho
tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu.
Dlouhé rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se
zločinem vepsaly do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy.
Šest týdnů maloval da Vinci třináctou postavu Poslední večeře. Když
obraz konečně dokončil a strážní odváděli odsouzence, ten se najednou
otočil a zvolal:
„Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem?“
„Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl,“ odpověděl mistr.
Tázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě
jednou obrátil, pohlédl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptaly:
„Vždyť podle mne jste před šesti lety maloval Krista.“

_________________________________________________________
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SDH Kotvrdovice
Dobrý den, vážení spoluobčané, adventní doba je mimo jiné také časem ke
zhodnocení uplynulého roku a připomenutí toho, co se nám podařilo
zvládnout.
V prvé řadě se ohlédneme za akcemi, které jsme připravili: Floriánský bál,
vatra, hodové oslavy, Bezpečně na prázdniny a první ročník Memoriálu
Jana Doležela. Dále společně s Orlem se podílíme na dalších akcích
pořádané v naší obci. Součástí našich povinností je také dohlížet na
protipožární zabezpečení při pořádaných akcích a tuto činnost jsme v
letošním roce zahájili. Dohlížíme při průvodech, zábavách a dalších
akcích. V příštím roce 2016 se chceme více věnovat dětem, pro které
připravujeme kroužek SDH Kotvrdovice. V něm se děti naučí vázání uzlů,
zdravovědu, topografické značky a požární sport.
Naši mladší žáci se letos na okrsku umístili na krásném 7. místě, za což
jim gratulujeme a těšíme se, že počet příznivců o požární sport v naší obci
vzroste. Děkujeme všem členům SDH, kteří se účastní soutěží a
reprezentují SDH a naši obec.
Chceme také poděkovat obci za její dosavadní podporu a za to, že na
zastupitelstvo obce v letošním roce odsouhlasilo nákup vozidla pro JSDH.
V letošním roce JSDH vyjelo ke dvěma hlášeným požárům: požáru udírny
a požáru lesa, kde naše jednotka JSDH držela hlídku až do rána.
Při vánočních tradicích dbejte na požární bezpečnost a zapálené svíčky
nenechávejte bez dohledu. Vaše JSDH je připravena v případě nouze vám
kdykoli přijít na pomoc.
SDH a JSDH Kotvrdovice vám přeje požehnané svátky vánoční a v novém
roce jen to nejlepší.
_________________________________________________________
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SDH Kotvrdovice

1. Memoriál Jana Doležela

Orel jednota Kotvrdovice
Dobrý den vážení občané,
letos se nám podařilo navázat velice dobrou spolupráci s naším sborem
dobrovolných hasičů a také s TJ Rakovcem. Samozřejmě i s obcí již
několik let je spolupráce na velmi dobré úrovni a společně koordinujeme
připravované akce, které se konají tak, aby se akce nekřížily. Docela se
nám to daří a pevně věříme, že se vám akce líbí a že jsou obohacením
našeho každodenního života. Děkujeme za podporu z obecního úřadu, bez
které bychom akce organizovali jen velice obtížně.
Orel jednota Kotvrdovice společně s ostatními nadšenci či sdruženími v
obci v letošním roce uspořádala tyto akce: Orelský ples, Masopustní
průvod, Pochovávání basy, Velikonoční taneční zábavu, Den matek,
Kotvrdovický kotlík, Rozloučení s prázdninami, Dýňobraní,
Svatováclavský průvod, Karneval pro děti, Vázání adventních věnců,
Vánoční besídku, Martinskou taneční zábavu, Mikulášskou taneční
zábavu, Štěpánskou taneční zábavu.
_________________________________________________________
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Dále jsme v orlovně prováděli svépomocí různé opravy a starali se o
budovu. Na balkóně jsou nové radiátory, TJ Rakovec nyní má své
prostory, divadelníci mají svoji šatnu a začátkem roku 2016 se bude dělat
nová kotelna (na úpravy a výměnu obou kotlů jsme dostali dotaci z JMK
ve výši 200 000 Kč). Nadále se tak budeme snažit budovu orlovny
zvelebovat. Chtěl bych také velmi poděkovat všem, kteří se podílejí na
přípravách a pořádání akcí.
Přeji Vám klidné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví,
lásky, spokojenosti a Božího požehnání.
Jindřich Kocour - starosta Orel jednota Kotvrdovice

Knihovna Kotvrdovice
Obecní knihovna v Kotvrdovicích, která je organizační složkou obce, má
ročně registrovaných asi sto čtenářů všech věkových kategorií. Čtenáři si
mohou v současnosti vybrat z necelých osmi tisíc knižních titulů různých
žánrů. Roční přírůstek se pohybuje okolo sto padesáti knih. Díky
výměnnému fondu z regionální knihovny pod vedením Moravské zemské
knihovny mají čtenáři ještě větší možnost výběru. K dispozici je také jeden
počítač s přístupem na internet a rozmanité časopisy.
Na chodbě před místností knihovny jsou nabízeny zdarma knihy vyřazené
nebo pro knihovnu nevhodné. Knihovna má vlastní internetové stránky
(http://knihovnakotvrdovice.webk.cz/), kde je mimo jiné k dispozici online
katalog a nabídka novinek.
O čtenáře se starají knihovnice Monika Musilová a knihovník Tomáš
Musil. Knihovna je k půjčování knih otevřena v úterý (od 18 do 19 hod) a
pátek (od 17 do 19 hod). Dále zaměstnanci knihovny pořádají výstavy,
Odpoledne stolních her a Noci s Andersenem. V letošním roce tomu
_________________________________________________________
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nebylo jinak. Celkem třikrát (v lednu a únoru) se přišlo pobavit u hraní
stolních her 62 zájemců z řad dětí i dospělých. Knihovnice Monika
zorganizovala 27. března u našich školních dětí velmi oblíbenou Noc
s Andersenem, tentokrát na téma klasické české pohádky. Všech 29 dětí si
podvečer plný her a spaní ve škole velmi užilo.
V knihovně mělo Divadlo SRDCEM několik zkoušek na divadelní
představení Noc na Karlštejně. Od nového školního roku jsou knihovna a
bývalá výstavní místnost využívány k výuce hraní na hudebních nástrojích.
V pátek 6. listopadu přišlo dvanáct zájemců do knihovny na biometrické
vážení, které zorganizovala Zuzana Fojtová.
Největší akcí, která se v podkrovních prostorách knihovny pořádala, byla
výstava Po Kotvrdovicích nejen 20. století. Zahájena byla jejím tvůrcem
Tomášek Musilem 7. března 2014 a ukončena 28. února 2015. Od
slavnostního zahájení výstavy a zároveň otevření výstavní místnosti si
přišlo prohlédnout výstavu a zavzpomínat na časy minulé 120 návštěvníků
nejen z Kotvrdovic. Je určitě škoda, že umístění knihovny je v patře a
nemohlo se přijít podívat více starších občanů. Poděkování patří obci
Kotvrdovice, organizacím i občanům, kteří na výstavu zapůjčili fotografie,
předměty a další materiály. Během zimního období budou vráceny
zapůjčené věci jejich majitelům. Materiály, které se podařilo na výstavu
získat darem, zachováme pro budoucí generace.
Pokud dojde k vybudování nové bezbariérové knihovny v Kotvrdovicích,
měla by si zde historie naší obce najít své místo. Jak je známo, současné
prostory budovy školy nestačí na všechny potřeby a aktivity našich žáků.
Zastupitelstvo obce bude v brzké budoucnosti řešit tento problém. Pěvně
věřím, že vybudování nové bezbariérové knihovny bude chápáno jako
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další zlepšení občanské vybavenosti pro občany všech věkových kategorií,
které bude mít dlouhodobý a důležitý význam.
Na závěr vás chceme pozvat na další Odpoledne stolních her v sobotu
9. ledna 2016. Pokud bude zájem, můžeme si ho zopakovat 30. ledna a
27. února.
Tomáš Musil

Divadlo děkuje
Děkujeme za přízeň našemu publiku, které nás přišlo v letošním roce
aktivně podpořit na některé z našich představení. V tuto chvíli již pilně
pracujeme na novince v našem repertoáru, která by měla mít premiéru na
jaře 2016.
Protože se členská základna souboru opět rozrostla a v tuto chvíli máme
oficiálně již 14 členů (6 hereček, 7 herců a režisérku), mohli jsme letos
zvolit nastudování dnes již klasické komedie Světáci, jejímiž autory jsou
Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský a Jiří Vobecký. Doufáme, že pod
vedením Jany Varnerové, která se po roční pauze vrátila na post režisérky,
se nám povede připravit další pěkné představení, které vás pobaví a potěší.
Pokud byste se chtěli zapojit do technického zabezpečení představení,
dejte nám vědět. Za každým vystoupením je kus „neviditelné“ práce na
kulisách, kostýmech, rekvizitách. Spolehlivých lidí, kteří jsou ochotni nám
pomoci, není nikdy dost.
Naše poděkování patří také Orlu jednotě Kotvrdovice, díky kterému
můžeme nově využívat jednu místnost jako šatnu a zázemí divadla.
Těšíme se na setkání s vámi v dalším roce.
Divadlo SRDCEM
_________________________________________________________
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Sbor pro občanské záležitosti
Setkání jubilantů z II. pololetí 2015
Svatý Martin má sice přijet na bílém koni, letošní 11. listopad nás však
vítal počasím téměř letním. A tak naši kotvrdovičtí jubilanti, kteří svá
životní výročí oslavili ve druhém pololetí roku 2015, měli cestu do horního
pohostinství na celkově již šesté setkání jubilantů zalitou hřejivými
slunečními paprsky.
Letos jsme gratulovali naší nejstarší oslavenkyni – paní Boženě
Zřídkaveselé ke skutečně významnému jubileu (95. narozeniny). Ta přijala
naše přání v obdivuhodné svěžesti stejně jako paní Věra Martínková
z Panské (92. narozeniny).
Dalšími oslavenci byli pánové: Václav Pernica (86) z Nové čtvrti č. p. 215,
Jan Ševčík (81) – u pošty č. p. 172, Antonín Pernica (75) z Panské č.
p. 149 a Jaroslav Muselík (70) ze Žleba č. p. 22. Vždycky uvítáme, když
manželé využijí příležitost přijít na oslavu společně, takže jsme rádi
přivítali jubilanty pana Jaroslava Pernicu (81) – nad radnicí č. p. 218 a
Josefa Ševčíka (70) – U Křížku č. p. 278 společně s jejich manželkami.
Další přání mířila k našim jubilantkám – k půlkulatým 85. narozeninám
paní Anežce Kakáčové z Čech, k 83. narozeninám paní Boženě Šebelové
(U Křížku č. p. 162) i Ludmile Zítkové (Žleb č. p. 21) a k 82. narozeninám
paní Arnoště Kuncové z Nové čtvrti č. p. 203. Paní Jiřina Burdová z Nové
čtvrti č. p. 221 a paní Růžena Musilová z Panské č. p. 70 s námi oslavily
své krásné 81. narozeniny.
Ke kulaté osmdesátce přijímala gratulaci paní Anna Skácelová ze Žleba, č.
p. 220. Početná byla skupina 75. narozenin - Anna Musilová ze Žleba č. p.
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196, Milada Švehlová z Dolního konce č. p. 130 a Františka Čtvrtníčková
z Chaloupek č. p. 7.
Jubilantům, kterým zdravotní stav nedovolil se zúčastnit, jsme blahopřáli v
jejich domovech – paní Růženě Zouharové (81) na Žlebě a paní Růženě
Juřinové (86) U Křížku.
U zbývajících oslavenců tohoto pololetí jsme připomněli jejich výročí a
alespoň jim poslali „pozdrav s přáním na dálku“.
Hana Šenkýřová
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Příspěvky občanů, zajímavosti
Nezvaní hosté našich zahrad
Jistě nebude pro nikoho v naší obci překvapením, že během posledních pár
let došlo k rapidnímu přemnožení slimáků (správné druhové označení je
Plzák španělský). Lidé proti nim na svých zahradách používají různé
zbraně, nedá se však říct, že by jich ubývalo. Spíše naopak.
Moje babička, Zdeňka Kocmanová, proti nim bojuje už druhým rokem.
Pokoušela se jich zbavit pomocí granulí a dokonce jsme jí pořídili i párek
Indických běžců, které lidově nazýváme kačeny rychloběžky. Všechny
pokusy byly marné, proto se babička rozhodla spolehnout se na vlastní
síly. Každý letní večer po setmění procházela zahradu s baterkou a sklenicí
se solí a sbírala do ní jednoho slimáka po druhém. Většinou nasbírala
kolem 200 až 400 slimáků denně. Jestliže jeden den vynechala, druhý jich
nasbírala jednou tolik.
Rekordem bylo neuvěřitelných 1005 slimáků v jednom dni, kdy babička
kromě večera sbírala ještě v poledne po dešti. Každý den od 5. května do
4. srpna si poctivě do kalendáře zapisovala počet nasbíraných slimáků.
Sečteno a podtrženo, celkové množství v tomto časovém úseku bylo
17 065 kusů. Po čtvrtém srpnu, kdy slimáků začalo ubývat, babička
přerušila každodenní statistiku. Neznamená to však, že docela zmizeli, při
práci na zahradě jich občas ještě pár sebrala.
To jen tak pro představu, kolik se těch nevítaných škůdců během jednoho
léta objeví na jedné jediné zahradě.
Nikola Fránková
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Druhé dýňobraní v Kotvrdovicích
Svátek sv. Václava jsme v Kotvrdovicích i letos oslavili dýňobraním.
Dlabání dýní proběhlo v pátek 25. září v budově Orlovny, kde se opět,
stejně jako loni, sešlo velké množství „dlabačů“.
Atmosféra byla opět úžasná. Na této akci bylo nejkrásnější to nadšení
nejen u dětí, ale i u jejich rodičů, prarodičů a „radičů“, kteří radili a
pomáhali všemi způsoby. Návštěvníci měli mj. možnost ochutnat různé
dýňové dobroty a poznat, že dýně může být velmi chutná. Pro děti byly
připravené vitamíny v podobě moštu. Plnoletí návštěvníci se zase mohli
občerstvit burčákem.
Následující den, v sobotu 26. září, v podvečer jsme se sešli
k lampionovému průvodu, který vedl sv. Václav na koni v doprovodu své
družiny. Na cestu nám svítila nejen družina samotného Václava, ale také
lampiony dětí a vydlabané dýně lemující cestu.

Druhé vázání adventních věnců v Kotvrdovicích
Dvojku tu máme ještě jednou, tentokrát v sobotu 28. listopadu. V Orlovně
provoněné vůní svařáku a perníčků jsme při vázání věnců vstoupili do
_________________________________________________________
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krásného období adventu. Tato akce se konala už podruhé a přesto, že si
někteří svůj věneček uvázali už doma, byla tu i spousta těch, co si adventní
či vánoční dekoraci rádi vyrobili v příjemné společnosti přátel, sousedů a
spoluobčanů.

Velký zájem byl také o zdobení perníčků pod vedením Ivy Zouharové,
která jich pro tuto příležitost také hodně napekla. Vypadaly i chutnaly
úžasně. Zejména děti měly radost, že
si perníčky pod odborným dohledem
mohly samy nazdobit.
Bylo úžasné sledovat, jak pod rukama
šikovné
Ivy
vzniká
nádherná
perníková
krajka
a
jiné
pozoruhodnosti. Ivě patří velký dík za
ochotu podělit se o své dovednosti a
zkušenosti při zdobení perníčků. Děti měly také možnost malého
výtvarného tvoření s vánoční tematikou.
Přeji Vám a Vašim nejbližším pohodové prožití adventního období,
bohatého Ježíška a těším se na setkání s Vámi v příštím roce.
Za ZO ČZS Kotvrdovice Veronika Průchová
_________________________________________________________
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Naši spoluobčané – pokračování po 3 letech
Letos v létě jsme se s manželem vypravili na malý hudební motosraz do
nedalekých Voděrad. Moc jsme se těšili, seznam kapel a doprovodný
program dával tušit pěkný víkend a nám zrovna začínala dovolená. Na
plakátu jsem navíc zahlédla logo Stihl Timbersport a doufala, že to není
sponzor, ale že konečně uvidím to, o čem mi Jarek Gottvald kdysi tak
nadšeně a zajímavě povídal. Vzpomínáte na rozhovor o sportovním
dřevorubectví, který vyšel ve zpravodaji před třemi roky?
O samotném motosrazu nelze napsat jednu nebo dvě věty – to by bylo na
samostatný článek, tak se nám tam líbilo, že příští rok pojedeme určitě
zase. O hudebních zážitcích a perfektní organizaci s charitativním účelem
tedy někdy jindy. Tentokrát si budeme povídat o sportu.
V sobotu kolem poledne začala na voděradském hřišti růst kovová
konstrukce a to už jsme věděli, že uvidíme Timbersport naživo. Sledovali
jsme přípravy a potom závodníky, jak si vybalovali a kontrolovali nářadí.
A jak správně tušíte, jedním z nich byl Jarek.
Celá exhibice probíhala jako závod dvou závodníků, kteří předvedli všech
6 disciplín, a byla komentována moderátorem, který vysvětloval pravidla a
vtipně celé zajímavé a strhující vystoupení glosoval. Dozvěděli jsme se, že
v tomto sportu se soutěží každý rok nejprve v kvalifikačních kolech, po
jarní části je finále, letos bylo ve Frenštátě pod Radhoštěm a po
podzimních kvalifikačních kolech je Mistrovství ČR. Závodníci, kterých je
něco přes 20, sbírají během sezóny body, aby se dostali na mistrovství.
Samozřejmě mě zajímalo, jak si Jarek letos vede a po vystoupení a sbalení
jsem ho hned začala zpovídat.
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Rozhovor s Jarkem byl uveřejněn na začátku roku 2013. V tom roce se na
mistrovství umístil na celkovém 12. místě a v roce 2014 se v jednotlivých
kvalifikačních kolech pohyboval mezi 8. a 12. místem. Na mistrovství se
v roce 2014 kvalifikovalo pouze nejlepších 5 závodníků.

V roce 2015 měl Jarek dle svých slov „vlažný“ začátek sezony, když
z jarní části postoupil na 9. místě. Když jsem si uvědomila, že tito kluci
mají svoje civilní zaměstnání, každý týden jsou buď na závodech, nebo
exhibicích, počet hodin za volantem při cestování na akce nebude
zanedbatelný a jak je Timbersport fyzicky náročný, řekla bych, že je to
výborný výsledek a Jarek může být na sebe pyšný.
Po zbytek odpoledne jsme si ještě povídali o podmínkách v tomto
sportovním odvětví. Dozvěděla jsem se, že v Timbersportu se u nás závodí
11. sezónu, Jarek se závodů účastní 10. sezónu s výjimkou 2 let, kdy mu
úraz nedovolil startovat. Také jsem zjistila, že sekera, kterou kluci
používají, stojí bez násady 20 000 korun i více, je ostrá tak, že by se s ní
mohl oholit (to Jarek nepraktikuje) a jeden nápřah na sekání špalku trvá asi
jednu vteřinu. Závodníci v první desítce dosahují velmi vyrovnaných časů
a o pořadí rozhodují desetinky vteřin. Cenné vteřiny se prý dají „nahnat“
_________________________________________________________
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kvalitním nářadím, které si ale někteří závodníci nemohou dovolit, proto si
hledají sponzory. Jarek žádného nemá, a tak používá nářadí střední třídy. I
tak je to velmi drahý koníček. Zajímavé je, že v tomto sportu nejsou
určeny věkové ani jiné kategorie, takže dvacetiletí nováčci závodí
s ostřílenými mazáky a Jarek nám prozradil, že mezi pravidelnými
účastníky závodů je druhý nejstarší muž. Ženy u nás nezávodí.
Než jsme se rozloučili, popřála jsem Jarkovi hodně štěstí, přesné údery a
pevné nervy do konce sezóny 2015 i v budoucnu. Vypadá to, že s tímto
zajímavým koníčkem nehodlá prozatím končit.
A jak mu dopadla letošní sezóna? Na finále v Plzni, které se letos poprvé
uskutečnilo podle vzoru MS (všech 12 soutěžících se utká ve třech
disciplínách, postoupí jich 8 a na závěrečný Hot saw nastoupí nejlepších
6), se Jarek umístil na 8. místě. V disciplíně Stock Saw (řezání dvou
kotoučů motorovou pilou) měl dokonce druhý nejlepší čas ze všech. Na
MS nakonec postoupil zakladatel Timbersportu u nás Martin Komárek,
který vybojoval celkové 4. místo mezi světovými špičkami.

Pokud vás Timbersport zaujal, můžete se podívat na web, kde naleznete
více informací a fotografií: http://www.stihl.cz/timbersports.aspx
Zita Doleželová
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Uzávěrka tohoto čísla: 6. 12. 2015
Uzávěrka čísla 1/2016: 15. 3. 2016
Zpravodaj je vydáván pouze pro potřebu obce Kotvrdovice.
Zpravodaj je vydáván v nákladu 270 kusů a distribuci zajišťuje Obecní úřad Kotvrdovice.
Redakční rada: Jana Buchtová, Zita Doleželová, Tomáš Musil, David Varner.
Příspěvky, dotazy, nápady i kritiku posílejte na email: zpravodaj@kotvrdovice.cz
Články ve zpravodaji procházejí jazykovou a redakční úpravou.
Zveřejněné názory se nemusí shodovat se stanoviskem redakce.
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