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Úvodní slovo
Dobrý den všem spoluobčanům, v tomto zpravodaji si připomeneme
některé z uskutečněných akcí v obci z první poloviny roku a najdete v něm
i pozvánky na akce nadcházející.
Redakční rada přeje všem krásný zbytek prázdnin, žákům i studentům
šťastné vykročení do nového školního roku a všem pěkné babí léto a
nadcházející podzim.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v příloze tohoto zpravodaje naleznete návratku týkající se zájmu občanů o
kompostéry pro individuální kompostování. V naší obci sice máme
zaveden svoz biologicky rozložitelného odpadu, ale jsme členy
dobrovolného svazku obcí s názvem Spolek pro rozvoj venkova Moravský
kras, který bude žádat o dotaci na nákup kompostérů. V případě, že Spolek
uspěje s žádostí o dotaci, bude zajišťovat nákup kompostérů společně pro
všechny zúčastněné obce. Proto dáváme i Vám možnost projevit zájem o
získání kompostéru o objemu asi 1000 litrů za zvýhodněných podmínek.
Vyplněnou návratku prosím vraťte na obecní úřad (stačí do schránky) do
jednoho týdne.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem, kdo třídí odpad a ukládají
jej tam, kam patří.
Zůstanu nejprve u biologicky rozložitelného odpadu. Celkem se daří
zpracovávat poměrně velké množství tohoto odpadu s pomocí vlastní
techniky (překopávač a traktor). Správně dáváte větší větve vedle
________________________________________________________
3

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE

č. 2/2016

kontejnerů. Pravidelně je odvážíme a štěpkujeme. Usnadní to další
nakládání s tímto odpadem. Stále se však v kontejnerech objevují plasty a
jiné obaly, které pracovník obce musí pracně odstraňovat.
Místa pro ukládání plastů jsou v obci dvě. U parku jsme upravili plochu,
která bude ze tří stran oplocena a nebude zabírána vlastní plocha
parkoviště. Objem odpadu stále stoupá, vývoz se provádí častěji, a přesto
bývá často pohled na tyto kontejnery neradostný. Chtěl bych Vás požádat,
abyste tabulové sklo neukládali vedle kontejnerů, ale odevzdali je ve
čtvrtek nebo v sobotu do velkoobjemového kontejneru, kde upustíme od
vybírání poplatků.
V druhé části svého příspěvku se chci zaměřit na údržbu veřejného
prostranství. V letošním roce se nám nepodařilo získat vhodné pracovníky
na veřejně prospěšné práce a bylo to hned poznat na chodnících a okolí
polních cest. Proto jsme využili zájmu studentů, kteří v průběhu prázdnin
začali dohánět zanedbanou údržbu chodníků a krajnic na místních
komunikacích.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kdo s údržbou veřejných
prostranství pomáhají a požádat i ostatní občany o pomoc při údržbě
veřejných prostranství v blízkosti jejich nemovitostí. Nechci zbavovat
obec povinnosti péče o veřejná prostranství, ale včas provedené očištění
krajnice nebo podezdívky je vekou pomocí.
Ing. Alois Kunc, starosta obce
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Zápisy z jednání zastupitelstva obce
Schůze zastupitelstva konaná dne 11. května 2016
Omluveni: Z. Pernica, L. Straka
1) Kontrola úkolů


Podat zprávu z jednání o stavu příprav rekonstrukce krajské silnice
v obci – pan Pernica podá zprávu dodatečně



Rozeslat zastupitelům obce evidenci docházky dětí do MŠ a DS –
pan starosta splnil



Požádat MěÚ Blansko o výčet služeb poskytovaných v rámci
sociální prevence – splněno. Zájemci se mohou informovat na
stránkách města Blanska: http://www.blansko.cz/meu/odborsocialnich-veci/socialni-sluzby .



Aktualizovat smlouvu s Oblastní charitou Blansko, viz bod č. 5.



Připravit smlouvu na půjčku z FRB – úkol trvá.



Doplnit informace k výstavbě hřiště – viz bod č. 6.



Rozeslat zastupitelům inventarizační zprávu, bylo splněno.
Zastupitelé schválili 11 hlasy zprávu o provedené inventarizaci
majetku a závazků obce za rok 2015.

2) Rozpočtové opatření bylo rozděleno do dvou částí:
a) zavedení již schválených dotací do rozpočtu obce (ÚP, výstavba ČOV
II, údržba cyklotras, oprava sociálních zařízení ve škole, SDH, projekt na
novou knihovnu) schválilo všech 11 přítomných zastupitelů.
________________________________________________________
5

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE

č. 2/2016

b) Pan starosta navrhl posílení výdajů na kulturu v obci – 20 000 Kč na
zakoupení 4 párů bot ke krojům. Tento návrh podpořilo 10 zastupitelů, pan
T. Pernica se zdržel hlasování.
3) Přijímání dětí do předškolních zařízení – pan starosta podal zprávu o
počtech dětí ve školce a dětské skupině i počtu nově přihlášených dětí.
Obě zařízení budou v příštím školním roce plně obsazena. Zastupitelé
vzali informace na vědomí.
4) Změna ÚP obce – v den konání zastupitelstva obdržela obec vyjádření
z MěÚ Blansko k navrhovaným změnám. Změny Ko2 – Ko5 (bydlení na
východním okraji obce, v lokalitě Dvorce – u hřiště a v západní části obce)
jsou bez připomínek, u změny Ko5 (bydlení v jižní části obce) vydal
Odbor životního prostředí MěÚ Blansko nesouhlasné stanovisko. Proto
z dalších příprav změn ÚP bude změna Ko5 vypuštěna. Projektant nyní
připraví 3 změny a poté proběhne veřejné projednávání změn ÚP.
5) Příspěvek na sociální služby městu Blansko. Pan starosta rozeslal
zastupitelům návrh smlouvy s městem. V rozpočtu obce bylo vyčleněno na
sociální služby pro rok 2016 77 000 Kč, což pokryje potřeby charity a
příspěvek na sociální služby. S podpisem smlouvy souhlasilo 11
zastupitelů. Zastupitelé ještě v této souvislosti uložili panu starostovi, aby
zjistil, kolik občanů obce využívá sociálních služeb v Blansku.
6) Výstavba víceúčelového hřiště – pan J. Šenk podal zprávu o
technologiích provedení povrchů hřišť v okolních obcích. Z diskuze
vyplynulo, že typ povrchu je již zvolen, tedy pan starosta navrhl hlasování
o podpisu smlouvy s firmou JM Dermicarr s.r.o. Podpis schválilo 11
zastupitelů. Dotace z MŠMT na výstavbu tohoto hřiště nám nebyly
přiděleny, rozpočet je 1 572 896 Kč.
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7) Oprava sociálního zařízení v ZŠ – pan starosta oslovil další firmy, které
se mohly zapojit do výběrového řízení, ale kvůli nastavenému termínu
neměla žádná z firem o zadání zakázky zájem. Proto pan starosta rozeslal
zastupitelům návrh smlouvy s firmou Prostas s.r.o. Pan T. Pernica měl
k návrhu připomínky a podněty, které budou zapracovány do předávacího
protokolu. Také chtěl znát položkový rozpočet akce, ten pan starosta
rozešle všem zastupitelům. Pro podpis smlouvy hlasovalo 7 zastupitelů,
hlasování se zdrželi pan Keprt, T. Pernica, J. Šenk a O. Šenk.
8) Výměna oken v MŠ – T. Pernica rozeslal zastupitelům nabídky od 4
firem, parametry a cena zakázky byly velmi podobné. Pan starosta bude
s firmami jednat o zadání zakázky – kritériem bude termín provedení,
který musí být o prázdninách. Pracovní jednání proběhne v následujícím
týdnu.
9) Hospodaření ZŠ – zastupitelé obce berou na vědomí informaci o
skutečných výdajích v roce 2015, kterým odpovídá částka vyčleněná na
rok 2016 – 1 700 000 Kč.
10) Dotace TJ Rakovec – s podpisem smlouvy na dotaci ve výši 150 000
Kč souhlasilo 8 zastupitelů, T. Pernica, J. Šenk a O. Šenk se zdrželi
hlasování.
11) Místo pro přecházení u Surfu – na místě proběhlo místní šetření za
přítomnosti zástupců dopravního odboru PČR. Poloha místa byla určena,
bylo zadáno zpracování projektové dokumentace.
12) Různé:


T. Pernica navrhl změnu jednacího řádu, návrh znění slíbil rozeslat
ostatním zastupitelům s tím, že případná změna bude předmětem
dalších jednání zastupitelstva.
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T. Pernica se dotázal na odkup pozemků vedle ulice u hřiště
směrem k průmyslové zóně. Pan starosta přítomné informoval, že
návrh rozdělení pozemku na stavební parcely připravuje projektant.
Pokud bude plán na rozdělení reálně proveditelný, bude následovat
odkup pozemků od majitelů, v roce 2017 připojení sítí, potom
teprve bude zveřejněn záměr o prodeji stavebních pozemků.



T. Pernica se dále ptal na možnost odbahnění spodního rybníka,
k čemuž pan starosta uvedl, že je letos v plánu provést odbahnění
nátoku.



Další dotaz T. Pernica směřoval na opravu kanalizace pod
kapličkou. Pan starosta sdělil, že tato akce není prozatím
připravena, ale v případě, že by mělo dojít na opravu silnice,
musela by se tato část kanalizace rekonstruovat.



Pan starosta informoval přítomné, že prozatím je připravena
smlouva pouze pro jednoho pracovníka na obci v rámci veřejně
prospěšných prací, u dalších dvou se čeká na schválení ÚP
Blansko.



Všichni zastupitelé odsouhlasili odkup pozemku 725/2. Vlastníkem
okolních pozemků je obec. V plánu je zbudovat cestu za zástavbou,
součástí které bude terénní val, který pomůže odvádět přívalové
vody z polí za Žlebem.



Paní Odehnalová pozvala přítomné na hodové oslavy.

Jednání trvalo 2 hodiny a 20 minut, zapsala Zita Doleželová
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Schůze zastupitelstva konaná dne 22. června 2016
Omluveni: Ing. Keprt, Ing. Tesařová a M. Kovář přišli později
1) Kontrola úkolů


Pan starosta elektronicky
sociálních služeb.



Položkový rozpočet na opravu sociálního zařízení ve škole se
nepodařilo rozeslat (pro svoji velikost se soubor neodeslal)



Upřesnit uvolnění pozastávky 5 % z částky za opravu sociálního
zařízení v předávacím protokolu při nalezených nedodělcích –
splněno.



Svolat pracovní jednání k výměně oken v MŠ – proběhlo.



Zařadit na příští jednání zastupitelstva bod o změně jednacího řádu
– viz bod 3.



Pan starosta informoval zastupitele, že na základě písemné stížnosti
manželů Varnerových na přístup ZŠ a MŠ Kotvrdovice bude
inicializovat změnu školního řádu.

rozeslal

přehled

poskytovaných

2) Rozpočtové opatření – na výměnu oken a dveří v MŠ bylo
vyčleněno 270 000 Kč. Přijetí dotace na provoz DS 20 000 Kč.
S opatřeními souhlasilo 10 zastupitelů.
V 18 hodin a 24 minut se dostavila Ing. Tesařová
3) Jednací řád zastupitelstva obce – k návrhu pana T. Pernici pan
starosta přidal další aktualizace. Znění nového jednacího řádu rozeslal
pan starosta zastupitelům, s novým řádem souhlasilo 11 zastupitelů.
4) Doplnění finančního výboru – pan Straka navrhl jako člena
finančního výboru pana T. Pernicu. S návrhem souhlasilo 10
zastupitelů, T. Pernica se zdržel hlasování.
_________________________________________________________
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V 18 hodin a 30 minut se dostavil pan Kovář
5) Závěrečný účet obce za rok 2015 – podklady pan starosta
zastupitelům rozeslal včetně výhrady podrobně popsané na webu:
(http://www.kotvrdovice.cz/soubory/uredni-deska/audit-2015.pdf).
Závěrečný účet s výhradou odsouhlasilo 12 zastupitelů.
6) Účetní uzávěrku za rok 2015 schválilo 11 zastupitelů, pan Zouhar se
zdržel hlasování.
7) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kotvrdovice – z roku
2015 zbylo 254 640 Kč. Z toho 50 000 Kč bude převedeno do fondu
odměn, zbytek do fondu rezerv. Rozdělení hospodářského výsledku a
účetní uzávěrku příspěvkové organizace schválilo 12 zastupitelů.
8) Hospodaření v obecním lese – zprávu o hospodaření rozeslal pan
starosta zastupitelům, zastupitelé ji berou na vědomí. 12 hlasy
odsouhlaseno, že výsledek hospodaření bude ponechán na účtu této
vedlejší hospodářské činnosti.
9) Projekt Pošta Partner – Česká Pošta oslovila obec, zda nemá zájem
o provozování pobočky v obci. Pan starosta navrhl, aby odpověď byla
zamítavá. 12 zastupitelů odsouhlasilo, že obec nemá zájem vstoupit do
projektu Partner.
10) Výkon přestupkové agendy – pan starosta přítomné informoval, že
vstoupil v platnost nový zákon, který zvýší náklady na výkon
přestupkové komise. Dosud město Blansko požadovalo úplatu 8 000
Kč, v roce 2017 bude úhrada vyšší. Zastupitelé berou informaci na
vědomí.
11) Smlouva o zřízení věcného břemene – u domu pana Kašpárka
v nové ulici byla smlouva o smlouvě budoucí, 12 zastupitelů souhlasí
s podpisem smlouvy o zřízení.

_________________________________________________________
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12) Různé:


T. Pernica se dotázal, zda pokročila nějakým způsobem jednání
o realizaci hřbitova. Pan starosta upozornil, že územní plán
bude platit do roku 2020, tedy v roce 2018 by se měly zahájit
práce na novém plánu, který by potřebu hřbitova měl zohlednit.



O. Šenk se ptal na prázdninový provoz v MŠ, který má být prý
zrušen. Pan starosta uvedl, že provoz v prvních dvou týdnech
bude zajištěn.



Pan starosta informoval zastupitele, že od září bude zase vyšší
počet dětí v DS, MŠ a ZŠ a nebude tedy možné prodávat obědy
cizím strávníkům v takové míře a za takových podmínek, jako
dosud. Zastupitelé vzali informaci na vědomí a uložili úkol paní
ředitelce ZŠ a MŠ, aby zjistila podmínky pro navýšení kapacity
školní kuchyně



Paní Odehnalová se zajímala o úpravu silnice na Žlebě. Pan
starosta navrhl, aby obec zadala zpracování projektové
dokumentace. S návrhem souhlasilo 11 zastupitelů, paní
Odehnalová se hlasování zdržela. Projekt má být připraven do
1. 9. 2016.



O. Šenk připomněl, že stejně tak je třeba řešit prudkou zatáčku
na spojku v horní části Nové čtvrti. I na tuto část komunikace
bude připraven projekt na úpravu.

Jednání trvalo 2 hodiny a 20 minut, zapsala Zita Doleželová

_________________________________________________________
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Příspěvky spolků a organizací
Zahrádkáři
V polovině měsíce září bude zahájeno moštování ovoce. Moštovat se bude
tradičně každý pátek od 16:30 hodin. Přesný termín zahájení moštování
bude upřesněn v místním rozhlase.
Výbor základní organizace odsouhlasil nové ceny za moštování, pro členy
1 Kč za litr moštu, pro nečleny a obyvatelé Kotvrdovic 2 Kč/l moštu, pro
ostatní 3 Kč/l moštu.
Dále připravujeme na sobotu 8. října. 2016 jednodenní zájezd na výstavu
Zahrada východních Čech ve výstavním areálu v Častolovicích. Na
výstavě bude přehlídka výpěstků z celých východních Čech, ovoce
z ovocnářských a šlechtitelských výzkumných ústavů, starých odrůd
jablek, expozice hroznového vína, paprik, ořechů, bylinek, zeleniny,
venkovních a pokojových květin, ukázky chovatelů, zahrádkářské
gastronomie, stánkový prodej stromků a všeho co zahrádkář potřebuje.
Program zájezdu:
6:00

odjezd od Jednoty Kotvrdovice

9:30

návštěva Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném

11:30 prohlídka Rychnova nad Kněžnou, oběd
14:00 návštěva výstavy v Častolovicích
19:00 večeře v Restauraci Lažánky - U Veverek
21:00 návrat do Kotvrdovic
Cena 200 Kč na osobu. Na zájezd Vás zve Výbor ČZS Kotvrdovice.
_________________________________________________________
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Zhodnocení turistických seniorských vycházek za I. pololetí roku 2016
Od 11. ledna do 20. června jsme uspořádali celkem 12 vycházek. Vesměs
byly organizovány v místech nedaleko od Kotvrdovic. Ve čtyřech
případech jsme využili částečně k nástupnímu místu nebo cíli vycházky
místní autobusové dopravy.
Za nejúspěšnější považujeme vycházku do Moravského krasu spojenou
s návštěvou Muzea Moravského krasu a vycházku do Brna spojenou
s prohlídkou hradu Špilberk (kasemat, nádvoří se zvonkohrou a hradní
rozhledny).

Průměrná účast byla 8 seniorů. Při vycházkách absolvovaly účastnice na
trasách celkem 105 – 140 km.
Jaroslav Pernica
_________________________________________________________
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Orelská jednota
Dobrý den vážení spoluobčané,
velmi v krátkosti bych vás rád informoval o plánovaných akcí v Orlovně.
V pátek 26. srpna se bude konat tradiční rozloučení s prázdninami. Je to
akce, kterou děláme již dlouho, a doufáme, že nám opět vyjde počasí.
Těšíme se na účast dětí i rodičů.
Dále se do konce roku uskuteční Taneční kurzy, Dýňobraní, dětský
karneval, vánoční besídka a tři taneční zábavy. O akcích připravovaných
na Orlovně budete vždy včas informováni prostřednictvím veřejného
rozhlasu a na plakátech.
Přeji krásný zbytek léta!
Jindřich Kocour

SDH Kotvrdovice
Dobrý den,
dovolte, abych vás informoval o činnosti SDH a JSDH naší obce. Rád
bych poděkoval členům za přípravu okrskové soutěže, která proběhla v
květnu na tréninkovém hřišti. Tuto soutěž jsme letos připravovali poprvé.
Bylo to velice náročné na čas a na náš sbor padla velká odpovědnost.
Všichni členové, kteří se zapojili do přípravy této náročné soutěže, byli
opravdu disciplinovaní a přípravu zvládli na jedničku. Děkuji všem
aktivním členům sboru, kteří se do přípravy obětavě zapojili.

_________________________________________________________
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Květen a začátek června bylo pro SDH opravdu hodně náročné období, po
vatře jsme začali připravovat soutěž a hody, zároveň probíhaly soutěže
jarního kola hry Plamen. Všechno jsme však zvládli bez nějakých velkých
problémů.
Chtěl bych zde vyzvednout jednotku JSDH, která se pilně připravuje
tréninkem a seznamováním se s novým vozidlem na svoje povinnosti. K
přípravě patří i dozor při pálení trávy, na které naše jednotka dohlížela v
Rakoveckém údolí.
Naše jednotka se postupně dovybavuje potřebným vybavením tak, aby ji v
budoucnu nic nepřekvapilo.
_________________________________________________________
15

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE

č. 2/2016

/
_________________________________________________________
16

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE

č. 2/2016

Okrsková soutěž v Kotvrdovicích – na obrázku náš A tým mužů
Našim občanům můžeme nově nabídnout pomoc s nebezpečným hmyzem:
pokud vás budou ohrožovat vosy nebo sršni, volejte na obecní úřad a
hasiči vám přispěchají na pomoc. Jsme totiž vybaveni speciálním
ochranným oblekem a účinným postřikem. Dále si zajisté všímáte, že se
často v ulicích naší obce pohybuje naše požární vozidlo. Ano, projíždíme
ulice, kontrolujeme hydranty a průjezdnost cest.
Chtěl bych vás všechny poprosit, abyste byli ohleduplní a parkovali ve
svých průjezdech. Když to už přeci zaparkujete na komunikaci, mějte na
paměti, že může projíždět ulicí vozidlo IZS, které se potřebuje co
nejrychleji dostat na místo určení. Usnadněním projíždění pomůžete svým
spoluobčanům v nouzi. Děkujeme.
Jindřich Kocour - SDH Kotvrdovice
_________________________________________________________
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Skauti vyměnili lilii za šerifskou hvězdu
3. července začalo vyvrcholení celého skautského roku – tábor. Po
několika letech jsme se opět vrátili na naše staré tábořiště v Rakoveckém
údolí, na místo, ke kterému nás vážou nezapomenutelné zážitky a prožitá
dobrodružství.
Tentokrát jsme s dětmi vyrazili daleko na Divoký západ. Přenesli jsme se
do městečka Wahpeton, které sice leželo na zlaté žíle, ale pranic z ní
nemělo, protože bylo sužováno vychytralými desperáty, kteří si říkali
Supové. Tito bandité totiž nebohé občany okrádali o každičký gram zlata.
Avšak jakmile se v městečku objevili noví osadníci (účastníci tábora), věci
se daly do pohybu. Noví osadníci rozběhli rozsáhlé pátrání, které dovedli
až do zdárného konce.
Vyšetřování ale stálo v cestě nemálo nástrah. Na každém rohu číhali ukrytí
Supové, kteří mařili práci šerifa, jak se jen dalo. K nim se přidal i
nečekaný útok indiánů a o problémy bylo rázem postaráno. Osadníci se
však ničeho nezalekli. Pomalu rozkrývali síť mazaných banditů a vězení se
postupně plnilo dalšími a dalšími zločinci. Pro nejednoho z nich si posléze
došel i soudce „Lynch“, u kterého není nikdy nouze o konopný provaz a
větev se také vždy našla. Osadníci postupně za pomocí nalezených stop a
důkazů vypátrali i legendárního vůdce Supů Jacka McBridea. Ten však
měl svou tajnou skrýš ve skalách, kam nebylo snadné se dostat. Ani po
dlouhé přestřelce se ho však osadníkům nepodařilo dopadnout, nakonec se
sám odpálil dynamitem. Nalezli jsme po něm jen jeho ohořelou košili,
klobouk a výbuchem rozmetané dolary, které si nakradl. A tak neslavně
skončil slavný desperát.
Ani mimo vyšetřování osadníci nelenili. Železnicí propojili celý nový
kontinent od Atlantiku po Pacifik, takže železný oř mohl vesele běhat po
_________________________________________________________
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celých Spojených státech. Ale ani to nebylo vše. Jelikož v údolí byl
dostatek zlata, bystré oči osadníků rychle vypátraly nejedno naleziště
zlatých valounů v potoce i jeho okolí.
Nalezené poklady si osadníci směňovali za dolary. Peníze potom mohli
využít buď k budování železnice, nebo je „zainvenstovat“ v místním
kasinu. Tam je však o ně mnohdy obral místní hazardní hráč a pistolník
Eso Brentt, jež se na konci ukázal jako lump a podvodník, který nadto
spolupracoval se Supy a tak skončil v chládku. Jakmile byli bandité pod
zámkem, rozběhly se naplno oslavy. A opravdu bylo co slavit. Město
mohlo opět začít normálně fungovat a lidé už nemuseli žít ve strachu,
jelikož opět zavládlo právo a pořádek.
Závěrečným ohněm jsme se rozloučili s táborem, v našich vzpomínkách
však krásné chvíle a nová přátelství zůstanou navždy.
Za 7. Skautský oddíl Ampetu-wi Laďa Zouhar

_________________________________________________________
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Nová divadelní sezóna Divadla SDRCEM
Na podzim letošního roku soubor Divadlo SRDCEM vstoupí již do své
čtvrté sezóny. Rádi bychom touto cestou již tradičně oslovili všechny
případné zájemce, kteří by se k nám chtěli přidat, aby o sobě dali vědět.

První organizační setkání proběhne v úterý 6. září v 18:30 v Orlovně. Další
podrobnosti o našem fungování se dozvíte přímo na místě a budete si tak
moci v klidu rozmyslet, zda je divadelní setkávání pro vás to pravé.
Těšíme se na vás.
Za celý soubor Jana Varnerová

Stav obyvatel za 1. pololetí 2016
Narození:
Kubičíková Klára č. p. 198
Klimeš Jonáš č. p. 309
Kovář Kristián č. p. 58
Kelnarová Laura č. p. 270
_________________________________________________________
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Chrástecká Irena č. p. 57
Zouharová Emma č. p. 314
Keprt Michal č. p. 332
Alexová Magdaléna č. p. 202

Přihlášení k pobytu:
Hájek Jiří s manželkou Barborou a dcerou Amélií do č. p. 37
Prášek Lukáš a Pelikánová Kateřina se synem Matyášem do č. p. 76
Hasalová Hana do č. p. 232
Švajdleníková Eva do č. p. 314

Odhlášení:
Kraváček Miloš z č. p. 18
Vintrová Marie z č. p. 75
Hanuška Pavel s dcerou Zuzanou a synem Jakubem z č. p. 76

Úmrtí:
Kakáčová Martina z č. p. 65
Hégrová Eva z č. p. 236
Vágner Miloš z č. p. 240
Kosík Aleš z č. p. 226
_________________________________________________________
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Příspěvky občanů, zajímavosti
Záhady
Nedávno mi e-mailem
přišla
"Neuvěřitelná
záhada
z
říše
matematiky". Spočívala
v tom, že pomocí
velikosti svých bot
vypočítáte, kolik je
Vám let:
"Vezměte číslo svých
bot, toto číslo násobte
5, výsledek vynásobte
20, k výsledku přičtěte současný rok a od výsledku odečtěte rok vašeho
narození. Poslední dvě čísla výsledku určují váš věk, první dvě velikost
vašich bot."
Odesílatel ještě přidal komentář: "To je mi teda záhada, že i Hurvínek by
z ní byl nadšený! Ono to fakt funguje."
Samozřejmě, že to funguje. Když vynásobím jakékoli číslo (bot, domu,
poštovní směrovací nebo telefonní) stem (5x20), získám dvě nuly na konci
a ty pak v uvedeném příkladu nahradí věk vypočítaný přičtením rozdílu
aktuálního letopočtu a roku narození. Nic záhadného a neuvěřitelného.
Samozřejmě se předpokládá, že se do počítání nepustí někdo ve věku 100
a více let, tomu by vyšel o sto let nižší věk a o číslo větší boty.

_________________________________________________________
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Zajímavější otázkou je, proč vůbec vypočítávat čísla,
dříve, než jsme začali počítat. Může to být jen hraní
zábavě počítajícího. Možná se více baví ten, kdo tuhle
Možná mu dělá dobře, když se jí lidé diví. Možná také
stačí k tomu, aby lidé přestali používat selský rozum.

která jsme znali
s čísly určené k
hříčku vymyslel.
zkouší, jak málo

Není jediný, kdo takto manipuluje s lidmi. Někdy k tomu stačí předstírat,
že rozumím věcem, kterým jiní nerozumějí, nebo hojně užívat cizích slov
a odborných výrazů. Složité věci v nás budí jakousi úctu, kterou přenášíme
i na ty, kteří je dokážou rozplést. A pak, aniž bychom si toho byli vědomi,
zaměříme svou pozornost tam, kam dotyčný chce, a nevidíme věci, které
dotyčný potřebuje skrýt.
Na začátku Bible čteme o tom, jak ďábel poměrně snadno a rychle odvedl
myšlenky prvních lidí od otázky "Co je zlo?" k představě, že mohou mít
stejnou moc jako Bůh (nešlo tam o jablka!). S toutéž fintou se setkáváme i
dnes. Když nám někdo z vlastní iniciativy volá a nabízí výhodný tarif nebo
úžasné podmínky pro řešení finančních záležitostí, dělá to proto, že mu na
mně záleží nebo sleduje své obchodní záležitosti? Stejné je to
s předvolebními sliby, reklamami a jiným pěkným prozpěvováním
lapaným ptáčkům.
Četl jsem článek o rozdílu mezi malířským a fotografickým portrétem.
Kromě konstatování, že fotografie je moc rychlá na to, aby byla schopna
zachytit všechno to, co do obrazu vloží malíř během mnohahodinového
malování, mě zaujala zkušenost autorky článku:
"Jako modelka vím z vlastní zkušenosti, že stejné místo, stejná pozice,
stejné nastavení světel, stejné nastavení stejného fotoaparátu a expozice ze
stejného místa přinese rozdílné fotografické obrazy, když spoušť zmáčknou
dva různí fotografové."
_________________________________________________________
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Skoro to vypadá jako další záhada, pokud budeme vnímat jen tu dokonalou
techniku a zapomeneme, že hlavní roli hrají lidé na obou stranách
objektivu. Fotograf může jednat s modelkou jako s technikou nebo jako s
člověkem. To je ten rozdíl ve výsledné fotografii, buď je na ní robot, živá
figurína nebo živý člověk. Modelka, která se při vytváření katalogu
svatebních šatů musela stokrát převlékat, bude na fotkách z vlastní svatby
vypadat úplně jinak než v katalogu, i když bude fotografována v tomtéž
atelieru toutéž technikou a možná i stejným fotografem.
Jednou z manipulací naší doby je vzbuzování dojmu, že věda a technika
všechno vyřeší. Lidé si pak přejí dobrý den přes oblíbené rádio, maminka
se těší, až ji při uspávání dítka nahradí dokonale programovatelná dětská
postýlka, aby mohla na internetu v klidu zkoumat, jak se má nejlépe
postarat o své dítě. Na každou bolístku bychom chtěli pilulku, která ji
během několika vteřin odstraní…
Místo dalších příkladů jen připomenu, že to podstatné pro to, aby nám bylo
co nejlépe, známe. Jen se od toho necháváme odvádět kdejakými
senzacemi.
Václav Trmač, farář

Informace o výuce SZUŠ
Drazí spoluobčané,
kotvrdovická pobočka SZUŠ Blansko otevírá zápis žáků pro školní rok
2016/2017.
Proč vlastně studovat na ZUŠ? Systém uměleckého
vzdělávání, jak jej poskytují základní umělecké školy v České Republice,
je ve světě poměrně unikátní (a kdejaké státy nám ho závidí). Kultivace
hudebnosti má pozitivní vliv na rozvoj celé řady vlastností, zejména na
paměť, prostorovou představivost, matematickou představivost, rozvíjí i
_________________________________________________________
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dovednosti motorické a také správné fungování dýchacího aparátu při hře
na dechové nástroje a zpěvu. Aktivním vystupováním se děti učí radovat z
výsledků vlastní práce, sebevyjádření, důležitému odbourání trémy a při
hře ve skupině i týmové spolupráci. ¨

Studium na ZUŠ se stále těší velkému zájmu, možná i proto dodnes stále
platí pořekadlo "Co Čech, to muzikant!" Hudební vzdělání otevírá dětem
bránu do nádherného světa umění, přináší potěšení z muzicírování sobě,
rodině i přátelům a v neposlední řadě také přispívá ke kulturnímu dění v
obci.
V Kotvrdovicích mohou děti vybírat z nabídky dvou oborů – tanečního
(rytmika) a hudebního. V hudebním oboru bude nadále pokračovat výuka
ve hře na flétnu, klavír a kytaru a výuka sólového zpěvu. Pokud by se v
naší obci našel dostatek zájemců, bude naše pobočka rozšířena o výuku
hry na housle (podmínkou je zájem alespoň 4 žáků). Do přípravných
ročníků tanečního i hudebního oboru je možno přihlašovat vyspělé děti již
v předškolním věku, výjimečně i mladší.

_________________________________________________________
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Další informace ohledně naší školy naleznete na webových stránkách
www.szus-blansko.cz, případné dotazy můžete směřovat na e-mailovou
adresu školy info@szus-blansko.cz. Přihlášky ke studiu je možno podávat
již nyní elektronicky prostřednictvím webových stránek, zápis nových
žáků a případná domluva rozvrhu proběhnou v prvním týdnu nového
školního roku.
Dovolte mi na závěr tohoto příspěvku poděkovat za podporu a spolupráci
vedení obce a vedení místní knihovny (která nám uvolnila prostory k
výuce). Ne každá obec naší velikosti má takové možnosti uměleckého
vzdělávání v místě bydliště.
Za SZUŠ Blansko přeji dětem pěkný zbytek prázdninových dní a rodičům
příjemnou dovolenou. Těším se na shledanou v září!
Martin Kovář

Pozvánka na taneční pro dospělé
Na podzim se v naší obci opět uskuteční páteční lekce tanečních pro
dospělé pod vedením učitelů tance a společenské výchovy manželů
Míšenských.
První kurz začne na sále Orlovny již 23. září a bude vhodný jak pro úplné
začátečníky, tak pro všechny další zájemce, kteří si chtějí zopakovat a
upevnit základní kroky ke standardním a latinskoamerickým tancům (jive,
chacha, waltz, tango, polka, valčík). Na základní kurz budou navazovat
pokračovací lekce pro mírně pokročilé tanečníky, ve kterých si rozšíříme
naše taneční obzory o nové kroky, figury a tance.

_________________________________________________________
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Kurzovné činí 1000 Kč za taneční pár za kurz, platit bude možné na místě.
Přihlášky tanečních párů prosím posílejte na e-mail kovarmat@seznam.cz
Předpokládané termíny jsou následující:


Základní lekce tanečních: 23. září, 30. září, 7. října, 15. října
(závěrečná 21. října)



Pokračovací lekce tanečních: 4. listopadu, 11. listopadu, 18.
listopadu, 25. listopadu (závěrečná 2. prosince).

Srdečně zve pořádající Jednota Orel Kotvrdovice a manželé Míšenští

Volební Místnost opět doma!
Místní undergroundové hudební seskupení Volební Místnost zve všechny
bývalé, stálé i budoucí fanoušky na koncert, který se uskuteční v sobotu
3. září ve večerních hodinách v Hospodě u Pásků.

_________________________________________________________
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Kromě našeho tradičního repertoáru složeného z romantických balad,
které na základě osobních výpovědí pravidelných návštěvníků
restauračních zařízení a tanečních zábav popisují období strastí dospívání
na počátku třetího milénia a drsný život na vesnici, doplní kulisu
příjemného večera i další hudební mimokotvrdovičtí hosté.

Klasický výběr zlatavých moků standardní kvality a solidní sortiment
jemných dámských likérů slíbil personál hospody rozšířit pro účely tohoto
večera o řadu rozmanitých míchaných nápojů, koktejlů a dalších
lahodných pochutin, které snad uspokojí i toho nejnáročnějšího posluchače
natolik, aby neodešel ještě před začátkem hudební produkce.
Vstupné dobrovolné, tak přijďte, my přijdem!

_________________________________________________________
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Obecní úřad děkuje Všem občanům za splnění poplatkové povinnosti dle
OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Po upozornění na nedoplatky některým opozdilcům, nebylo v letošním
roce nutné přistoupit ke správnímu řízení a následnému exekučnímu řízení
ve věci vymáhání poplatku.
Zároveň upozorňujeme občany, že je nutné ihned nahlásit jakékoliv změny
při pořízení popřípadě odhlášení psa.
Rovněž o vrácení poplatku v případě odhlášení nebo úmrtí občana je nutné
písemně požádat do 1 měsíce od vzniklé události.
Děkujeme.

Uzávěrka tohoto čísla: 10. 8. 2016
Uzávěrka čísla 3/2016: 15. 11. 2016
Zpravodaj je vydáván pouze pro potřebu obce Kotvrdovice.
Redakční rada: Jana Buchtová, Zita Doleželová, Tomáš Musil, David Varner.
Příspěvky, dotazy, nápady nebo kritiku posílejte na e-mail:zpravodaj@kotvrdovice.cz
Zpravodaj je vydáván v nákladu 300 kusů a distribuci zajišťuje Obecní úřad Kotvrdovice.
Zveřejněné názory se nemusí shodovat se stanoviskem redakce.
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