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Úvodní slovo
Vánoce. Děti se na ně těšily snad celý rok a teď už se za pár dní rozzáří
stromečky a ten nekonečný den se přehoupne k večeru…
Po vánočním shonu zalistujte ve zpravodaji a podívejte se, co se v naší
obci událo za posledních 5 měsíců a na co se můžeme už teď těšit. Zjistíte,
co se dělo ve škole, u skautů a v některých místních organizacích.
Úvodní stránku tohoto
zpravodaje nám zdobí
adventní
perníkový
svícen, jehož autorkou je
paní Iva Zouharová
z Panské.
Jak
jistě
všichni víte, nejen na
Vánoce peče a zdobí
nejrůznější dekorace a
dárky. Dokonce každý
rok vymyslí pro naše taneční mistry originální poděkování za trpělivost,
kterou s námi, tanečními nedouky, mají. Tímto jí za všechny taneční páry
velmi děkuji a přeji do dalšího tvoření dobré nápady a pevnou ruku.
Přicházející Silvestr vybízí k ohlédnutí se za uplynulým rokem a
hodnocení toho, co se povedlo, i toho, co mohlo být lepší. Dáváme si
předsevzetí, protože chceme něčeho dosáhnout, stát se lepšími, jít si za
svými sny. Přeji všem dostatek odvahy k upřímnému hodnocení, rozvahu
při stanovení reálných cílů a mnoho sil a vůle při jejich plnění.
Za redakční radu přeji všem krásné sváteční dny.
Zita Doleželová
________________________________________________________
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, v závěru roku se krátce ohlédnu zpět. Sportovci se
konečně dočkali víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Umělé
osvětlení hřiště bude dokončeno v nejbližší době. Budova školy a školky
prošla dalšími úpravami. Byla dokončena výstavba sedimentačního stupně
čistírny odpadních vod z Nové Čtvrti.
Máme za sebou polovinu sedmého volebního období, a tak chci také
nastínit problémy, které současné zastupitelstvo řeší. Jedná se především o
výkup nemovitostí.
Již delší dobu je v nabídce dům č.p. 14 u hlavní silnice. Jednáme o
možném společném postupu se spotřebním družstvem Jednota Boskovice.
Podle mého názoru by v případě odkoupení přicházela v úvahu demolice a
odprodej části pozemku spotřebnímu družstvu Jednota Boskovice.
Spotřební družstvo má vážný zájem postavit v naší obci novou prodejnu.
Dále bude zastupitelstvo posuzovat možnost odkoupení a další využití
bývalého zemědělského skladu u Orlovny. Současný majitel nabídl sklad k
odprodeji. Budova je na první pohled neudržovaná a vyžadovala by značné
investice do údržby.
Mimo těchto nabízených nemovitostí by obec měla zájem o prostranství po
nedokončené pekárně vedle hospůdky U Surfu.
Všechny tři nemovitosti se nachází v centru obce a v případě jejich
odkoupení by mohlo zastupitelstvo připravit dlouhodobý plán rozvoje
obce.
Při této příležitosti také oslovíme vlastníka téměř zbouraného domu č.p. 26
na dolním konci (za sběrným místem s velkoobjemovými kontejnery).
________________________________________________________
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Chci také zdůraznit, že trvá zájem obce o odkoupení části pozemků v
okrajové části areálu ve společném vlastnictví zemědělských společnosti
Agris Jedovnice a Sentus Senetářov.
V lednu budeme na zasedání zastupitelstva řešit vytvoření pozemků pro
bytovou výstavbu. Je schválená změna územního plánu obce. Nepodařilo
se nám vykoupit pozemky podle původního záměru, přesto budu
navrhovat zasíťování asi deseti nových stavebních míst.
V závěru této části se zmíním o dvou projektech:
O prvním jsem již psal. Na Zámečku bych rád prosadil co nejrychlejší
výstavbu knihovny s klubovnami pro mládež. Knihovnictví má v naší obci
dlouhodobě vysokou úroveň a vybudováním nové bezbariérové knihovny
by se uvolnily ve škole prostory pro školní družinu a také by se zlepšily
podmínky výuky hry na hudební nástroje. Také skautský oddíl by si
zasloužil lepší podmínky a vlastní klubovnu. Na posledním zasedání
zastupitelstva jsem cítil snahu o pozastavení projektu v souvislosti s již
zmíněnými možnými výkupy nemovitostí. Myslím si, že by nebylo vhodné
spojovat stavbu knihovny se stavbou garáží pro obecní techniku či novou
hasičskou zbrojnicí. Už jen proto, že garáže by měly být mimo obydlenou
část obce.
Druhým projektem, který bych rád prosadil, je vybudování malé vodní
plochy v údolí vedle cyklostezky. Jedná se o okrajovou část katastru a na
otázku, co to přinese naší obci, bych snad odpověděl, že zadržení vody v
krajině je důležité pro přírodu. A naše obec si zaslouží byt v pěkné přírodě.
To by mělo být zájmem nás všech. Asi před dvěma roky jsem uklízel na
štědrý den dopoledne pytle s odpadem na místě stanoviště kontejneru „U
Kanálu“. Možná, že dotyčný občan netušil, že přes zimu jsou kontejnery
________________________________________________________
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mimo provoz. Proto bych chtěl zdůraznit, že na konci listopadu kontejnery
naposledy vyvezeme a znovu je rozmístíme až na jaře dalšího roku.
Pěkná příroda znamená také čisté ovzduší. I když je naše obec
plynofikována, stále hodně domácností používá kotle na pevná paliva. Od
nového roku bude platit novela zákona č. 201/2012. Vlastník kotle na
pevná paliva s výkonem větším jak 10 kW si musí nechat zkontrolovat
kotel oprávněnou osobou. Vzhledem k tomu, že dost často bývá obec
zakouřená, měl by obecní úřad provádět kontroly a na vyžádání bude
muset vlastník nemovitosti doložit doklad o kontrole prokazující, že kotel
je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a
zákonem o ochraně ovzduší.
Závěrem Vám chci všem popřát klidný konec roku, požehnané vánoce a
zdraví do dalších let. Také bych Vás chtěl pozvat na štědrý večer ve 22
hodin k obecnímu úřadu, kde si spolu můžeme zazpívat koledy a pak se
vydat na půlnoční mši do Jedovnic.
Ing. Alois Kunc, starosta obce

________________________________________________________
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Zápisy z jednání zastupitelstva obce
Schůze zastupitelstva konaná dne 24. srpna 2016
Omluveni: L. Straka, J. Zouhar
Před kontrolou úkolů poukázal Ing. Keprt na nutnost opravy cesty za
Novou Čtvrtí do pochůzného stavu. Program jednání byl doplněn o bod
č. 7.
1) Kontrola úkolů


Rozeslat nový jednací řád zastupitelstva obce zastupitelům – úkol
splněn.



Zjistit podmínky pro navýšení kapacity školní kuchyně – ředitelka
ZŠ oznámila, že se neuvažuje o rozšíření kapacity počtu vařených
jídel, počet vychází z prostoru a vybavení kuchyně.



Zajistit objednání projekčních příprav na opravu komunikace na
Žlebě a úpravu křižovatky nad Novou Čtvrtí – zpracování
dokumentace bylo objednáno, 8. 7. proběhlo na obou místech
místní šetření.



Pan starosta měl rozeslat zastupitelům podrobnější informace
k vybraným paragrafům rozpočtu – pan starosta oznámil, že
informace jsou k dispozici na vyžádání.



Na toto jednání zastupitelstva obce zařadit do programu projednání
podmínek vaření obědů pro cizí strávníky a zajištění přestupkové
agendy – body č. 2 a 3.

2) Vaření obědů ve školní jídelně pro cizí strávníky – pan starosta rozeslal
zastupitelům plán odběratelů. Celkem 94 obědů odebírá samotná škola
________________________________________________________
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včetně zaměstnanců a 6 obědů je k dispozici pro občany obce, pro další
občany je zajištěn dovoz od jiných dodavatelů. Zastupitelé navrhli, aby
přednost v odebírání měli zdravotně znevýhodnění občané a jednohlasně
odsouhlasili ponechání pravomoci v rozhodování o odběratelích ředitelce
ZŠ. Zastupitelé také 8 hlasy odsouhlasili novou cenu obědů ve výši 60 Kč.
3) Zajištění přestupkové agendy – pan starosta rozeslal zastupitelům znění
nové smlouvy s městem Blanskem a doporučil smlouvu podepsat
vzhledem k nemožnosti řešit tuto agendu vlastními silami. S podpisem
smlouvy souhlasilo 11 zastupitelů.
4) Vysílací věž pro poskytování internetu – pan starosta rozeslal
zastupitelům žádost pana Lebiše o vyjádření obce pro stavební řízení na
výstavbu nové věže u vodojemu na obecním pozemku. Pan starosta navrhl
udělit souhlas pro stavební řízení a zveřejnit záměr na pronájem pozemku.
S návrhem souhlasilo 11 zastupitelů.
5) Informace o průběhu stavebních prací:


Oprava sociálního zařízení v ZŠ – v průběhu akce byly změněny
některé sanitární prvky oproti projektu, cena se zvýšila o
58 000 Kč. T. Pernica upozornil na neshody realizace s projektem,
dle pana starosty nebyla akce zatím zcela uhrazena a je prostor pro
připomínky stavební firmě.



Výměna oken v MŠ – akce byla ukončena. Ze dvora byla okna
instalována v úrovni fasády, počítalo se se zateplením zdi. Pan
starosta již poptal firmy, s nimiž má obec dobré zkušenosti, ale
zastupitelé doporučili zateplení i severní štítové zdi. Zastupitelé
požadovali, aby podobné akce mohli provádět i místní dodavatelé,
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což je dle pana starosty možné po prohlídce místa realizace. U
poptaných dodavatelů zajistí doplnění nabídky.


Víceúčelové hřiště – stavba byla dne 2. 7. dokončena, v průběhu
realizace přibyl požadavek na tenisový kurt, jinou síť, což stavbu
prodražilo oproti projektu o 66 000 Kč, ale méněpráce oproti
projektu byly 35 000 Kč. Oproti původnímu rozpočtu 1 572 000 Kč
stála realizace 1 603 000 Kč, ale navíc jsou připraveny elektrické
rozvody na osvětlení. Dále pan starosta navrhl nechat zpracovat
projekt na úpravu celého prostranství mezi hřištěm a bránou u
silnice. Samotné osvětlení hřiště bude stát cca 100 000 Kč. Proto
pan starosta navrhl z rezervy rozpočtu uvolnit 200 000 Kč na
dokončení sportovního zařízení v majetku obce. S návrhem
souhlasilo všech 11 přítomných zastupitelů.



Stavba ČOV II – stavba bude ukončena na začátku září. Na stavbu
získala obec dotaci ve výši 2 000 000 Kč. Byl změněn projekt,
místo obdélníkové sedimentační jímky byla provedena kruhová
jímka. Po dokončení projektu budou po dobu jednoho roku
sledovány hodnoty a složení vypouštěné vody. Při prvních
měřeních jsou limity dosaženy již v části nad původním
kořenovým polem. V případě, že voda nebude v požadované
kvalitě, bude se budovat nové kořenové pole. Pan starosta
představil přítomným svoji vizi o zbudování biologické stabilizační
nádrže na zadržování vody v krajině pod kořenovým polem. Na
podobné akce jsou průběžně vypisovány dotace.



Na dolním rybníku byla snížena hladina vody, aby bylo možno
odbagrovat sedimenty v oblasti nátoku rybníka.



Byla zpevněna plocha pro kontejnery u parku.

________________________________________________________
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Projekt na bezbariérovou knihovnu je připravován. Paní
Odehnalová poznamenala, že při plánování využití podkrovní části
budovy je nutno pamatovat na skautský oddíl.

6) Zateplení budovy MŠ – informace v bodě č. 5.
7) Cesta za Novou Čtvrtí – pan starosta navrhl cestu upravit svépomocí, Z.
Pernica doporučil místní šetření, které bylo svoláno na 28. 8.
V 19:45 zasedací místnost opustila paní Alexová.
8) Různé:


Ing. Keprt se dotazoval na možnost finanční podpory pro místní
organizaci ČZS, která bude v příštím roce slavit 50. výročí svého
založení.



T. Pernica poukázal na umístění rozvaděčů u cesty v Chaloupkách,
které jsou velmi blízko plánované komunikace a navíc nejsou
s budoucí komunikací souběžné. Pan starosta slíbil, že to bude
vyřešeno při úpravě komunikace, na což ale musí být samostatný
projekt. Zastupitelé proto navrhli, aby byl projekt zpracován.



T. Pernica se dále ptal na opravu hlavní silnice v obci. Pan starosta
informoval, že zatím neobdržel žádné nové pokyny, ani nemá
informace, že by se akce měla v dohledné době realizovat. Oprava
silnice mezi obcemi je reálnější, ale čeká se na vypsané dotace.



Pan starosta informoval přítomné, že Coop Boskovice požádal o
oficiální stanovisko obce, zda obec vlastní vhodný pozemek pro
novou prodejnu. Pan starosta odpoví, že vhodný pozemek obec
nevlastní. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

________________________________________________________
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Pan starosta informoval přítomné, že jeden ze žadatelů o půjčku
z FRB se vzdal čerpání již schválené půjčky, ale žádost podal další
žadatel. Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí půjčky.



Ing. Nesrsta připomněl instalaci zrcadla naproti výjezdu od
bytovek. Také se vyjádřil, že bylo vhodné obnovit jednání
s manželi Vašíčkovými o společných úpravách pozemků u školy.
Zastupitelé pověřili finanční výbor, aby zahájil jednání.



Pan starosta připomněl, že účetnictví obce stále provádí cizí firma
v Blansku, což znamená, že dokumenty často nemáme dlouhou
dobu k dispozici. Zároveň navrhl, aby byl navýšen počet
pracovníků OÚ po dobu nemoci paní účetní na 3 pracovní místa.
10 zastupitelů odsouhlasilo navýšení na 3 pracovníky OÚ +
starosta a místostarosta.

Jednání trvalo 2 hodiny a 25 minut, zapsala Zita Doleželová

Schůze zastupitelstva konaná dne 19. září 2016
Omluvena: Ing. Tesařová
1) Kontrola úkolů


Svolat pracovní jednání k problematice dořešení úpravy přístupové
cesty k č.p. 332 – místní šetření proběhlo, povrch bude zpevněn
frézovanou drtí nebo kamenivem



Objednat projektovou dokumentaci na rekonstrukci cesty
v Chaloupkách – pan starosta uvedl, že oslovil projektanty, ale
obdržel pouze jednu nabídku (a to na 39 000 Kč). Pan starosta
navrhl uzavření smlouvy. J. Šenk doporučil zapracovat do projektu
přeložení rozvodných skříní.

________________________________________________________
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Na příští jednání zastupitelstva zařadit projednání zateplení budovy
MŠ – bod č. 2.



Projednat s manželi Vašíčkovými opravy prostranství u školy –
Ing. Nesrsta informoval o probíhajících jednáních.



Do 30. září zajistit označení kontejnerů na bio odpad – úkol trvá.

2) Zateplení budovy MŠ – nabídky budou hodnoceny 26. září.
3) Provoz víceúčelového hřiště – TJ Rakovec prostřednictví J. Zouhara
navrhl vstup bez poplatku, alespoň na zkušební provoz, což všichni
zastupitelé odsouhlasili. Z diskuze vzešly úkoly: pan Zouhar instaluje
branku do volného vstupu vedle oplocení, elektronicky pošle panu
starostovi koncept podmínek užívání a rezervací, pan starosta zajistí
dokončení osvětlení a navýšení sítě ve směru od fotbalového hřiště.
4) Projekt nové knihovny – zastupitelé obdrželi první návrhy stavby, nad
kterými započala diskuze. Pan starosta nechal hlasovat o tom, kdo souhlasí
s pokračováním projektu výstavby knihovny na dané parcele – 10
zastupitelů souhlasilo, O. Šenk a T. Pernica byli proti pokračování. Pan
starosta uzavřel diskuzi s návrhem, že požádá o vypracování vizualizace
jednotlivých variant.
5) Informace o stavbě ČOV II – pan starosta rozeslal zastupitelům
informace o dokončení stavby a zkušebním provozu. Pan Straka navrhl
zveřejňovat výsledky rozborů vody z odtoku na stránkách obce, abychom
zamezili pomluvám ze strany obyvatelů okolních obcí o znečišťování
krajiny.
V 19:45 zasedací místnost opustila paní Alexová.
6) Záměr vybudovat novou vodní plochu – pan starosta oznámil, že na
místě byli projektanti a zastupitelé 11 hlasy souhlasili s objednávkou
studie proveditelnosti vodní nádrže.
7) Různé:
_________________________________________________________
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Pan starosta navrhl podepsat další smlouvu se společností
OSIN na nákup energií. Vyúčtování za rok zatím není
k dispozici, ale smlouva byla sepsána s úsporou oproti
předchozímu roku. 11 zastupitelů souhlasilo s podpisem
smlouvy na rok 2017.



Pan starosta informoval, že pan Soldán požádal obec o souhlas
se záměrem zřídit pneuservis a pan starosta odeslal stanovisko,
že obec není proti záměru.



Pan starosta požádal zastupitele o souhlas s přijetím finančních
darů pro ZŠ a mladé hasiče od Ing. Nesrsty – 10 zastupitelů
souhlasilo, Ing. Nesrsta se hlasování zdržel.



Pan starosta poděkoval T. Pernicovi za aktivní zájem o akci
v ZŠ, připomínky byly dodavatelem dořešeny.



Pan starosta oznámil datum veřejného projednávání územního
plánu – 25. října.



Ing. Keprt se ptal na opravu hlavní komunikace v obci a pan
starosta potvrdil, že má být oznámeno jednání v Blansku.

Jednání trvalo hodinu a 50 minut, zapsala Zita Doleželová

Schůze zastupitelstva konaná dne 9. listopadu 2016
Omluveni: Ing. Keprt, Ing. Nesrsta
1) Kontrola úkolů


Doložit zápis z jednání o úpravě přístupu ke škole s manželi
Vašíčkovými – Ing. Nesrsta rozeslal zápis zastupitelům.



Vyzvat uchazeče o zateplení budovy MŠ k doplnění nabídek a
svolat pracovní jednání finančního výboru k projednání těchto
nabídek – proběhlo, dodavatelem se stala firma Benestav, realizace
je před dokončením.

_________________________________________________________
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Zpracovat návrh provozního řádu víceúčelového hřiště a rozeslat
zastupitelům – rozesláno.



Požádat o další alternativy čelního pohledu v projektu Knihovna –
úkol trvá.



Zveřejnit na webových stránkách obce rozbory odpadních vod
včetně limitů znečištění – splněno.



Svolat jednání finančního výboru (FV) k přípravě návrhu rozpočtu
obce na rok 2017 – návrh rozeslán zastupitelům.



Předat požadavek J. Šenka projektantovi na přemístění přípojek
v Chaloupkách – provedeno.



V rámci tohoto bodu požádal T. Pernica, aby studie proveditelnost
realizace vodní plochy byla předložena zastupitelům před
schvalováním zadání projektové dokumentace.



Pan starosta navrhl navýšení odměny T. Pernicovi (stal se členem
FV) na 300 Kč měsíčně. S návrhem souhlasilo 12 zastupitelů, pan
Pernica se zdržel hlasování.



20. října obdržel OÚ informaci, že územní rozhodnutí o stavbě
skladu u firmy Ševčík-vodohospodářská zařízení, s.r.o. nabylo
právní moci.



Coop Boskovice má zájem o pozemek pro stavbu nové prodejny.
Pan starosta Coop informoval, že v obci se nachází nemovitost č.p.
14 s velkým pozemkem. Na jednání zastupitelstva podal návrh, zda
by obec měla koupit celý pozemek pro obecní potřeby a část prodat
Coopu. Po diskuzi zastupitelé uložili panu starostovi úkol, aby
připravil dopis pro Coop, ve kterém se dotáže, zda by podobná
koupě pro něj byla realizovatelná.



V reakci na dotazy občanů na provádění revizí kotlů bude vydán
informační leták a roznesen do všech domácností.

_________________________________________________________
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2) Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2016 – dotace na volby do kraje a do
senátu – 27 000 Kč, je nutno posílit rozpočet školství o 100 000 Kč na
zateplení budovy MŠ a na přípravu realizace knihovny 50 000 Kč. Všichni
přítomní zastupitelé schválili opatření č. 5 ve všech třech částech. T.
Pernica upozornil, že na budově školky není zateplen sokl, pan starosta
slíbil, že to bude připomínkovat realizační firmě.
3) Rozpočtový výhled obce do roku 2019 – pan starosta jej rozeslal
zastupitelům, po diskuzi s jeho zněním souhlasilo všech 11 zastupitelů.
4) Návrh rozpočtu obce na rok 2017 – finanční výbor sdružil podněty
k investicím na rok 2017. J. Šenk připomněl záměr vybírat stočné a
vybrané finanční prostředky shromažďovat do fondu na opravy kanalizací.
T. Pernica navrhl znovu otevřít jednání o koupi budovy pod Orlovnou a
zastupitelé uložili panu starostovi, aby připravil dopis majiteli budovy
s dotazem na případný prodej. Po další diskuzi zastupitelé souhlasili, aby
po sestavení byl návrh rozpočtu vložen na webové stránky obce.
5) Rozpočet fondu rozvoje bydlení (FRB) – v letošním roce ještě stále ve
fondu zbývá 300 000 Kč. Při plánovaném splácení bude na příští rok
občanům k dispozici celkem 500 000 Kč. S rozpočtem fondu na rok 2017
souhlasilo všech 11 přítomných zastupitelů.
6) Místní poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2017 – pan starosta
navrhl ponechat poplatek v aktuální výši 450 Kč na osobu a zachovat
zvýhodnění dle současného stavu. S návrhem souhlasilo 11 zastupitelů.
7) Výkup pozemků – pan starosta informoval přítomné, že byla dokončena
digitalizace obce, což mimo jiné znamená, že jsou přesně stanoveny
hranice pozemků. Obec již vykoupila nebo vyměnila několik pozemků, ale
ostatní se musí dořešit. Některé pozemky soukromých vlastníků nebo
jejich části jsou užívány veřejností (cesty, chodníky) a tato místa je třeba
odkoupit.
8) Návrh OZV o nočním klidu – pan starosta rozeslal návrh obecně
závazné vyhlášky, která stanoví podmínky konání veřejných a soukromých
_________________________________________________________
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akcí v nočních hodinách. Pan starosta navrhl časově neomezovat soukromé
akce, ale pořádání veřejných akcí upravit takto: akce ohlašovat obecnímu
úřadu nejpozději 21 dní před konáním (akce bude zveřejněna na stránkách
obce), noční klid v době konání bude zkrácen na dobu od 2 do 6 hodin
následujícího dne, pouze v případě plesů a hodových oslav na dobu od 3
do 6 hodin následujícího dne. Návrh vyhlášky pošle pan starosta na
krajský úřad ke schválení znění.
9) Různé:


Paní Odehnalová se ptala na průběh inventur – byla sestavena
inventurní komise, OÚ připraví podklady k fyzickým
inventurám do 25. listopadu 2016.



Pan starosta informoval o kulturních akcích v adventní době –
27. listopadu rozsvícení adventního věnce u kapličky, mezi 9. a
11. prosincem rozsvícení vánočního stromu, 10. prosince
Vánoční těšení na Orlovně.



Řešil se provozní řád hřiště, pan starosta oznámil, že pro
webové stránky obce je připraven program na rezervaci hřiště.
O. Šenk navrhl, že je třeba myslet i na ty, kdo nemají možnost
rezervovat si návštěvu na stránkách – na provozním řádu hřiště
má být uvedeno telefonní číslo na správce. Další diskuze se
vedla kolem podmínek užívání.

Jednání trvalo 2 hodiny a 10 minut, zapsala Zita Doleželová

Schůze zastupitelstva konaná dne 7. prosince 2016
Omluveny: M. Alexová, Ing. Tesařová, L. Odehnalová přišla v průběhu
jednání
1) Kontrola úkolů


Zadat vypracování studie proveditelnosti vodní plochy na pozemku
p. č. 1461 – pan starosta navrhl, aby se místo studie objednal přímo
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projekt pro územní řízení. Po diskuzi, vzhledem k pochybnostem o
vydatnosti přítoku, se zastupitelé přiklonili k objednání studie
proveditelnosti. Úkol tedy nadále trvá.


Připravit dopisy pro spotřební družstvo Coop Boskovice a pana
Holuba, vlastníka budovy bývalého zemědělského skladu. Pan
starosta dopisy připravil a rozeslal zastupitelům a po doplnění o
připomínky je rozeslal adresátům. Spotřební družstvo má zájem o
nákup části pozemku u domu č.p. 14 a pan Holub podal nabídku na
odkup budovy za 1 950 000 Kč. Následovat budou prohlídky
objektů a pozemků. Zastupitelé doporučili opět kontaktovat také
majitele nemovitosti č.p. 26, s nímž byla v minulosti jednání o
odkupu bez odezvy.



Projednat s dodavatelem technické provedení zateplení soklu
budovy MŠ – bude se realizovat až v jarním období.



Připravit podklady pro provedení inventarizace majetku obce –
připraveno.



Manželé Vágnerovi podali žádost o projednání zrušení
předkupního práva na jejich pozemek v Chaloupkách z důvodu
žádosti o úvěr u banky. S podpisem smlouvy souhlasilo 10
přítomných zastupitelů.

V 18:35 přišla paní Odehnalová.
2) Rozpočet obce na rok 2017 – návrh rozpočtu obdrželi zastupitelé již
před jednáním. Pan Kovář předložil žádost o dotaci 60 000 Kč od
ochotnického divadla Srdcem. Ochotníci žádají o nákup technického
vybavení (osvětlení), jež bude majetkem obce a bude moci sloužit nejen
při představeních souboru. S poskytnutím dotace souhlasilo 10 zastupitelů,
pan Kovář se zdržel hlasování.
Pan T. Pernica doporučuje provést izolaci stropu budovy ZŠ. Pan starosta
navrhl vytvořit pracovní skupinu, která vytvoří zadání pro cenové nabídky
_________________________________________________________
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firem. Do skupiny se přihlásili Ing. Keprt, pan starosta a T. Pernica,
skupina připraví zadání do 21. prosince. Na tuto akci prozatím nebyly
uvolněny finanční prostředky.
Rozpočet byl schválen 11 hlasy zastupitelů dle původního návrhu s dotací
pro divadlo Srdcem. Rozpočet bude brzy vložen na webové stránky obce.
3) Změny územního plánu obce – pan starosta doporučil schválit 3
projednávané změny (změna na plochy pro výstavbu na východním okraji
obce, lokalitě Dvorce a v západní části obce) bez ohledu na skutečnost, že
majitelka části pozemku pro výstavbu další ulice vedle ulice u hřiště
změnila svůj záměr o prodeji tohoto pozemku obci. Změny odsouhlasilo
10 zastupitelů, O. Šenk se zdržel hlasování.
4) Poskytování poštovních služeb v obci – Česká pošta s. p. chce mít
služby v naší obci provozované třetí osobou – tzv. Pošta Partner (více
informací na http://www.partnercp.cz/ ). Dle dosavadní smlouvy musí
Česká pošta s. p. nabídnout provozování obci, teprve pokud nebude mít
obec zájem, může oslovit další osoby (Coop Boskovice, jiné firmy). Pan
starosta zastupitelům rozeslal smlouvu, kterou obec obdržela a která
upravuje podmínky provozování. Zastupitelé se shodli, že o provoz
poštovních služeb nemá obec zájem, smlouvu nemá pan starosta
podepisovat a České poště má odepsat, že obec jedná s Coop Boskovice o
pozemcích a možné výstavbě nové prodejny, kde by pro Poštu Partner
mohly být prostory. S návrhem souhlasilo 11 zastupitelů.
5) Projekt bezbariérové knihovny – projekt pro územní rozhodnutí rozeslal
pan starosta zastupitelům. Pan Straka podotkl, že potřeby a stavby budov
by se měly řešit dlouhodobě komplexněji, nestavět jednotlivé budovy, ale
spíše soustředit potřeby do jedné věší budovy. T. Pernica navrhl, že
v případě, že se uskuteční odkup pozemku s budovou č.p. 14 a Coop
Boskovice postaví v přední části novou prodejnu, pak další prostor vybízí
k postavení budovy, kde se může nacházet například garáž pro traktor,
hasičská zbrojnice, knihovna, klubovny pro skautské oddíly a případně
další zájmové spolky. Po diskuzi pan starosta oznámil zastupitelům, že
_________________________________________________________
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podá žádost o územní rozhodnutí ke stavbě knihovny na Zámečku.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
6) Rozpočtové opatření – úhrada Svazku vodovodů a kanalizací byla
odsouhlasena ve výši 80 000 Kč. Skutečně obec zaplatila 42 800 Kč. Pan
starosta navrhuje zbytek financí přesunout do rezervy rozpočtu. Do 31.
prosince 2016 pověřují zastupitelé starostu obce k navýšení nutných
nákladů na zabezpečení provozu a chodu obce v případě potřeby. S oběma
částmi opatření souhlasilo 11 zastupitelů.
7) Různé:


O. Šenk se dotázal na pokračování projektu na rekonstrukci
veřejného osvětlení v obci. Pan starosta sdělil, že projekt je ve
fázi, kdy jsou s firmou E.ON Energie, a.s. dojednány podmínky
využití sloupů, ale s digitalizací obce se projekt protáhne do
doby, než budou vyřešeny všechny majetkové vztahy
k pozemkům. Potom teprve může začít jednání s majiteli
pozemků o případné rekonstrukci osvětlení. V současné době
projekční kancelář na projektu nepracuje pro nevyřešené
majetkové vztahy.



Pan starosta poděkoval T. Pernicovi za podněty k úpravě
směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Upravenou směrnici již rozeslal zastupitelům, kteří 11 hlasy
odsouhlasili nové znění.



Pan starosta připomněl, že obec má zpracován plán zimní
údržby komunikací, který řadí dle zákona komunikace v obci
(mimo hlavní silnici) na komunikace 2. a 3. kategorie, přičemž
na komunikacích 2. kategorie je obec povinna odstranit závady
v nesjízdnosti do 12 hodin a na komunikacích 3. kategorie do
48 hodin.

_________________________________________________________
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O. Šenk upozornil na černé skládky na místech, kde od jara do
podzimu stávají kontejnery, především U kanálu. Pan starosta
slíbil, že ve zpravodaji se o problému zmíní ve svém příspěvku.



Z hostů se do jednání přihlásil pan Radek Ševčík s dotazem,
zda obec neuvažuje o nákupu příslušenství k traktoru, kterým
by bylo možno sekat meze kolem místních komunikací. Pan
starosta poděkoval za podnětný návrh a slíbil, že poptá možná
zařízení a jejich ceny.

Jednání trvalo hodinu a 50 minut, zapsala Zita Doleželová

_________________________________________________________
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Příspěvky spolků a organizací
Sportovně kulturní komise
Dámy a pánové,
dovolte, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se během roku podíleli
jakýmkoli způsobem na organizaci kulturních akcí.
Stojí je to nemalé úsilí a čas, dělají to však s radostí a entuziasmem.
Současně mě velmi těší, že se zmíněných akcí účastníte v tak hojném
počtu. Věřte mi, je to velké zadostiučinění, když člověk vidí spokojené
účastníky jím pořádané akce. A já s hrdostí vykládám všem, kdo jsou
ochotni poslouchat, že v Kotvrdovicích máme masopust, hody trvající tři
dny, svatováclavský průvod, dlabání dýní a další báječné akce.
Již nyní si, prosím, poznačte ve svých kalendářích datum 25. února 2017,
kdy projde vesnicí masopustní průvod a večer bude masopustní veselice
s již tradičním pochováváním basy. Zveme všechny do průvodu i večer do
Orlovny.
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví,
spokojenost v osobním životě a ať Vás provází radost a štěstí.
Lenka Odehnalová

_________________________________________________________
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Zahrádkáři
Vážení spoluobčané, blíží se nám závěr letošního roku a s tím přichází
ohlédnutí za tím, jaký byl tento rok pro zahrádkaře.
Celý rok jsme se potýkali s nedostatkem vodních srážek a tento stav nutně
ovlivnil pěstitelské výsledky i na našich zahradách. Modrého ovoce
většina z nás sklidila dostatek, tak ho bylo dost i na pálení. V jádrovinách
to bylo slabší, což se odrazilo i v moštování. Moštovalo se každý pátek od
16. září do 4. listopadu.
Naše mladé členky připravily na úterní odpoledne 27. září vyřezávání dýní
pro děti v Orlovně. Na státní svátek sv. Václava se konal oblíbený
lampionový průvod v čele se sv. Václavem na koni v doprovodu jeho
družiny.
8. října vyrazili zahrádkáři na jednodenní zájezd na výstavu Zahrada
Východních Čech do Častolovic. Navštívili také Rychnov nad Kněžnou a
Museum turistiky, zimních sportů a řemesel v Deštné v Orlických horách.
Příští rok místní zahrádkáři oslaví 50 roků od znovu založení ZO. Hlavní
oslavy proběhnou 25. března v místní Orlovně. V 16 hodin proběhne
slavnostní členská schůze a na 18 hodin je připravena řízená degustace vín
z jižní Moravy, která je určena pro členy naší ZO i ostatní spoluobčany a
zájemce. K poslechu a tanci bude hrát Cimbálová muzika a celá akce se
jistě protáhne do pozdních večerních hodin.
Na závěr bychom chtěli popřát do nového roku všem našim členům i
ostatním spoluobčanům mnoho zdraví, štěstí, a pěkné pěstitelské výsledky.
Výbor ZO ČZS Kotvrdovice

_________________________________________________________
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Informace ze Základní školy
Zahájení školního roku 2016/2017 předcházela velká rekonstrukce
sociálního zařízení v 1. patře, která byla započata už první týden před
letními prázdninami. Byly změněny dispozice velikosti dívčích,
chlapeckých i učitelských toalet a úklidové místnosti, instalováno veškeré
nové sanitární vybavení. Místnosti jsou obloženy novou dlažbou a
barevnými obklady. Dále byla vymalována horní chodba, schodiště a část
dolní chodby.
Po náročném úklidu, za který je nutno poděkovat školnicím ze ZŠ a MŠ,
paní Andree Pernicové a paní Lence Pernicové, proběhlo ve čtvrtek 1. září
ve školní tělocvičně slavnostní zahájení nového školního roku 2016.
Bylo přivítáno 10 prvňáčků: Radka Kleiblová, Anastázie Chrástecká,
Aneta Jelínková, Karolína Fojtová, Anna Šenková, Valérie Zouharová,
Sabina Koutná, Filip Švancara, David Šenkýř a Alex Jarůšek.
_________________________________________________________
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Symbolicky jsme se také loučili slavnostním rozdáním památných triček s
žáky 5. ročníku. Jsou jimi: Petra Kupková, Natálie Švancarová, Denisa
Sáňková, Eliška Fleková, Hana Málková a Petr Odehnal
Hned od druhého zářijového týdne probíhal v rámci hodin tělesné výchovy
každý pátek plavecký výcvik v krytém bazénu v Blansku, který byl
zakončen desátou lekcí 25. listopadu.

Vyučování probíhá podle platného RVP. Žáci se zapojují do rozmanitých
vědomostních, uměleckých i sportovních soutěží. Během školního roku
jsou zařazeny do programu školy mimovýukové aktivity.
Absolvovali jsme cvičení v přírodě, navštívili divadelní představení Jája a
Pája v brněnském divadle Radost, žáci se ve školní tělocvičně zúčastnili
programu ČČK, kde se učili zásady poskytnutí první pomoci a také shlédli
zajímavý hudební program věnovaný Bedřichu Smetanovi.

_________________________________________________________
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Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol,
Recyklohraní.
Ve škole odpoledne probíhá výuka soukromé ZUŠ Blansko, kterou
v několika oborech navštěvuje většina našich žáků.
Každé první pondělí v měsíci probíhá ve školním dvoře od 15 hodin sběr
starého papíru. Za peníze získané tímto sběrem jsou částečně hrazeny
výlety a vstupenky.
Informace o dění ve škole můžete nalézt na našich webových stránkách
www.zskotvrdovice.webnode.cz
Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Zpracovala H. Vaňourková

Divadlo Radost

_________________________________________________________
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Nácvik první pomoci

Zahájení školního roku 2016/2017 v mateřské škole
Opět jsme se sešli v hojném počtu. Paní učitelka Klára Havlinová odešla
na rodičovskou dovolenou a nyní máme slečnu učitelku Kateřinu
Kašpárkovou, DiS.
16. září byl zahájen plavecký výcvik předškolních dětí. Děti jezdily
společně s žáky ZŠ do Plavecké školy v Blansku a zúčastnily se 10 lekcí.
Většinou se děti do plavání těšily, vody se nebály, a snažily se s ní
skamarádit.
5. října k nám přijel pan Hruška z Brna s pohádkou „Žabí princ“. Bylo to
veselé představení, děti se aktivně zapojovaly a pomáhaly panu Hruškovi
hrát divadlo. Pohádku s námi sledovali kamarádi z dětské skupiny, dále
MŠ Senetářov a MŠ Krasová.
_________________________________________________________
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2. listopadu se děti zúčastnily výchovně vzdělávacího programu
zaměřeného na poskytování první pomoci.
8. listopadu jsme jeli linkovým autobusem do Senetářova na představení
divadla „Kača a Kača“ s názvem „Dračí zpívání“. Představení se dětem
velmi líbilo. Děti poznávaly povahové vlastnosti draků, aktivně se zapojily
do programu pohybovým vyjádřením a zazpívaly si.
30. listopadu se konala v naší mateřské škole adventní slavnost s rodiči.
Děti připravily program z básniček, písniček a tanečních her, které se učily
od začátku školního roku. Po vystoupení děti všem nabídly sladké
občerstvení - perníkové kuličky s ořechy, které ve školce připravily.
Přejeme všem krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2017.
Zaměstnanci mateřské školy

Adventní odpoledne

_________________________________________________________
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Dračí zpívání

Knihovna
Vážení spoluobčané, není určitě na škodu si připomenout, že
v Kotvrdovicích máme knihovnu. Knihovnu, ve které najdete knihy určené
všem věkovým kategoriím. Těší nás zájem lidiček o tištěnou knihu a
pochopitelně nejsme knihovna pouze pro místní občany, máme i několik
přespolních čtenářů.
Knihovní fond naší knihovny je průběžně doplňován. V současnosti máme
v regálech okolo 8 000 titulů od pohádek až po naučnou literaturu. Díky
možnosti využívat výměnný fond knih z regionálního centra na okrese
Blansko jsou také k dispozici tři stovky dalších knih.

_________________________________________________________
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A jaké knihy u nás vlastně máme? Není nic jednoduššího, než navštívit
naše internetové stránky www.knihovnakotvrdovice.webk.cz a použít náš
on-line katalog nebo přijít osobně.
Otevřeno máme každé úterý od 18 do 19 hodin a každý pátek od 17 do 19
hodin.
V letošním roce 2016 jsme třikrát pořádali oblíbené Odpoledne stolních
her. Zájem dětí i dospělých přijít si zahrát různé stolní hry stále přetrvává.
Průměrně přišlo na jedny stolní hry 18 lidiček.
A i proto se v roce 2017 zase sejdeme v knihovně a budeme si hrát .
Zatím máme naplánované dvě soboty – 14. ledna a 28. ledna 2017. Už se
na vás moc těšíme.
_________________________________________________________
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Noc s Andersenem pod organizační taktovkou Moniky měla opět velký
úspěch u našich dětí ze základní školy. Toto pásmo her, kvízů, zábavy s
přespání mimo domov prožili školáci poprvé v místní Orlovně. A nejinak
tomu bude i letos, již pošesté a téma bude na motivy knihy J. K.
Rowlingové – Harry Potter.
Poslední informace se týká vyřazených knih. Během zimy budeme
vyřazovat zastaralé a opotřebované tituly v naší knihovně. Včas Vás
budeme informovat, kdy a kde Vám nabídneme tyto vyřazené knihy za
symbolickou cenu.
Klidné vánoce a hodně dobrých knih v novém roce 2017 Vám přejí
kotvrdovičtí knihovníci
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Zprávy ze 7. skautského oddílu Ampetu-wi
Chlapecká výprava na Bukovou
Dne 25. listopadu 2016 navečer vyrazilo 11 kluků a dva vedoucí z našeho
oddílu na podzimní víkendovou výpravu. Po hodině a půl jsme zdárně
dojeli na chalupu v Bukové, kde jsme před tím ještě nikdy nebyli.
Čekal na nás vymrzlý dům. Hned jsme zatopili ve starých kachlových
kamnech a šli jsme hrát noční běhací hru cvičící paměť a skautské
dovednosti. Hra nám přiblížila situaci skautských oddílů za komunistů,
kdy bylo celé skautské hnutí zakázáno a skauti byli za své aktivity stíháni.
Po hře jsme se vrátili do pěkně vyhřátého domečku.
Druhý den ráno jsme vyrazili na celodenní pochod listopadovou přírodou
v mlze a mrholení. Dorazili jsme na tábořiště v Kořenci, kde jsme v létě
před několika roky po dva skvělé týdny tábořili. Skoro nikdo však místo
nepoznával. Loučka v lese byla přeorána divočáky k nepoznání. „U
divočáků“ jsme si uvařili v kotlíku na ohni špagety. Všichni jsme si museli
nožem ze dřeva vyrobit nástroje k jídlu. Některé vidličky byly povedené,
ale asi největší úspěch sklidily čínské hůlky. Daly se velice snadno vyrobit
a přitom se s nimi dobře jedlo.
Po obědě za námi přijel náš bývalý hlavní vedoucí Sardin. Natáhl nám
mezi stromy lano na provazochodectví. Pak nám ukázal, jak nejefektivněji
lézt přes příkopy a propasti s batohem na zádech po laně. Naučil se to od
Beara Grillse  a my si to samozřejmě taky museli vyzkoušet. Poté se
strhla velká šišková bitva a šlo se zase zpět. Večer jsme na chatě hráli hry
a scénky, takže se nám ani nechtělo jít spát.
Vojta Šebela
_________________________________________________________
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Dívčí výprava do Vilémovic
O víkendu 11. až 13. listopadu 2016 se uskutečnila výprava světlušek a
skautek ze Senetářova a Kotvrdovic. Vypravily jsme se do nedalekých
Vilémovic. Po příjezdu jsme se přenesly do kouzelného šmoulího světa,
ale hned jsme narazily na jeden velký problém – nikde nebyli žádní
šmoulové.
Našly jsme pouze malého Šmoulíčka, od nějž jsme se dozvěděly, že zlý
Gargamel všechny ostatní šmouly zaklel. Bylo nám tedy všem jasné, že
musíme šmoulům pomoci a vysvobodit je ze zakletí. Večer jsme ve
Vilémovicích hledaly mapu, abychom věděly, kam se máme v sobotu
vydat, abychom zachránily šmouly.
_________________________________________________________
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V sobotu už mohla velká záchranná akce s názvem Mise formule začít!
Vydaly jsme se na dlouhou a strastiplnou cestu, při které jsme podstoupily
různé zkoušky a musely prokázat různé vědomosti i dovednosti. Nakonec
se vše podařilo a za skvělé zvládnutí všech úkolů jsme získaly
zašifrovanou zprávu, ve které byla formule na vysvobození šmoulů. To se
povedlo a mohla začít velká oslava, na kterou nás zachránění a šťastní
šmoulové pozvali. Po celý víkend jsme také mohly sbírat šmoříky, což byli
takoví šmoulí bobříci. To se nám dařilo skvěle, takže na konci víkendu
jsme měly skoro všechny splněné.
Výprava se nám vydařila a už se těšíme na další.
Jája Zouharová
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SDH Kotvrdovice
Vážení spoluobčané, přiblížil se nám konec roku a čeká nás svolání valné
hromady sboru, kde zhodnotíme uplynulý rok a schválíme plán práce na
rok 2017. Tak jako letos i příští rok zajistíme již tradiční akce, zase nás
budete vídat téměř na každé společenské, kulturní i sportovní akci v obci.
Příští rok si připomeneme 115. výročí založení hasičského sboru
v Kotvrdovicích. Chtěli bychom připravit prezentační materiál sboru, ale
velmi nám chybí kronika sboru ze 70. a 80. let minulého století. Proto
prosím všechny, kdo by mohli podat jakékoli zprávy o její existenci, aby
kontaktovali kteréhokoli člena sboru a o kronice ho informoval.
Vyjmenovávat zde všechny akce, které členové sboru organizovali nebo se
na nich podíleli, zde nebudu, byl by to dlouhý seznam. S jednou se však
pochlubím: sbor hostil 26. listopadu v místní Orlovně shromáždění
_________________________________________________________
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starostů sborů z celého okresu Blansko. Pro náš sbor i obec to byla
významná událost, kterou jsme zajistili vlastními silami a starostům i
výkonnému výboru se u nás velmi líbilo.
Mezi běžné a přitom velmi důležité činnosti sboru patří výchova mládeže.
Mladí hasiči mají konečně klubovnu, takže pravidelné páteční schůzky
mohou pokračovat i v zimním období. A tak nezahálíme, děti pilují práci s
hadicemi, učí se teorii a mají i pohybové aktivity. Připravují se na jarní
období, kdy budeme zase trénovat útoky, připravovat štafety a hlavně
jezdit na závody.
V loňském roce se členská základna poněkud rozšířila, takže na konci jarní
sezóny začalo závodit druhé družstvo složené především z mladších dětí.
Pro matení nepřítele je to družstvo „A“, kdežto ostřílení závodníci jsou
družstvo „B“. Obě družstva ale závodila v kategorii mladších žáků, což se
v roce 2017 změní a za Kotvrdovice bude závodit družstvo mladších žáků
a družstvo starších žáků.
Dne 18. listopadu se děti zúčastnily ukončení sezóny s vyhlášením
výsledků v závodech v rámci našeho okrsku. Družstvo „B“ se umístilo na
8. místě ze 14 družstev, což považujeme za velmi dobrý výsledek.
Družstvo „A“ se dostalo na 11. místo a i to je ale velký úspěch, protože
dosud startovalo pouze na dvou závodech.
Na další sezónu se všichni moc těšíme, protože věříme, že budeme ještě
lepší. A také proto, že díky našim sponzorům budou děti závodit v úplně
nových dresech, které se všem moc líbí. Bonusem je to, že dresů je dost
pro obě družstva a děti už si nebudou muset trička půjčovat. Velké díky
patří firmě Koplast spol. s r.o., firmě Tauro a.s., a náměstkovi sboru
Jindřichu Kocourovi. Dokonce nám nějaké peníze ještě zbyly, takže
obnovíme některé kousky technické výbavy na požární útoky žáků.
_________________________________________________________
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Nové členy do kolektivu mladých hasičů přijímáme průběžně během
celého roku, takže se klidně mezi nás přijďte podívat se svými dětmi. Nyní
v zimě nás najdete v klubovně v Orlovně a od jara zase budeme řádit na
tréninkovém hřišti.
Za celý sbor přeji všem spoluobčanům krásné Vánoce (bez hořících
stromků a svícnů), příjemné prožití odpočinkového týdne a Silvestra podle
vlastních představ. Do nového roku naberte hodně sil a vykročte tou
správnou nohou. Bratrům a sestrám ve sboru přeji sportovní úspěchy a
mnoho sil do práce ve sboru. Všem mladým hasičům přeji, aby pod
stromečkem našli svůj vysněný dárek a do další sezóny radost z dobrých
výsledků obou družstev.
Za SDH Kotvrdovice Zita Doleželová

Noční soutěž v Senetářově
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Vyhodnocení roku v nových dresech

Vítání občánků
V neděli 2. října 2016 se v naší škole uskutečnilo druhé letošní slavnostní
vítání 8 nových kotvrdovických občánků. I tentokrát jsme neporušili
tradici, a vzhledem k tomu, že bychom se díky velkému počtu najednou
nevešli, rozdělili jsme se na polovinu, a přivítali celkem 3 chlapce a 5
děvčat.
V první skupině se sešli noví občánci z horního konce. Poprvé jsme na
slavnostní vítání zvali manžele Janu a Michala Keprtovi z č.p. 332 s jejich
prvorozeným synkem Michalem a také Lucii Buchtovou a Davida Kelnara
z Nové čtvrti č.p. 270 s dceruškou Laurou. Naši noví spoluobčané manželé
Jana a Petr Latnerovi z nové ulice U brány č.p. 322 přišli slavnostně zapsat
do kroniky obce svou nejmladší dcerušku Barboru. A tentokrát z druhé
strany si vyzkoušela vítání i naše předsedkyně Sboru pro občanské
_________________________________________________________
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záležitosti Marie Alexová, která si společně se svým manželem Jaroslavem
a dvěma staršími dětmi užívala uvítání své nejmenší dcerušky Magdalény.
Druhá skupina našich nových občánků byla z dolního konce, konkrétně
dva jsou z Nové ulice - poprvé si atmosféru vítání občánků užívali Eva
Švajdleníková a Vladimír Zouhar se svojí dceruškou Emmou a podruhé
manželé Kamila a Miloš Klimešovi s druhorozeným synkem Jonášem,
kterého doprovodil i starší bráška Jáchym. Rovněž podruhé jsme rádi
uvítali manžele Kovářovi z č.p. 58, kteří po prvním synkovi Matyášovi
přišli zapsat synka Kristiána. Ze všech nejpočetnější doprovod měla naše
poslední holčička Irena Chrástecká z č.p. 57, kterou s maminkou Marií a
tatínkem Jaroslavem doprovodili její starší sourozenci Florián, Amálka a
Stázka.
Za SPOZ Hana Šenkýřová
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Setkání jubilantů v roce 2016
I v letošním roce 2016 připravil Sbor pro občanské záležitosti 2 setkání
kotvrdovických jubilantů, která se konala 25. května a 12. října. Po obě
odpoledne se sešli oslavenci – 70, 75, 80 let a dále všichni, kteří slavili
více než 80 roků. Zatímco v minulých ročnících se rozdělili jubilanti podle
data narození v I. a potom ve II. pololetí, letos se společně setkali podle
ročníků narození.
V květnu se sešli ke společné oslavě hlavně sedmdesátníci, kterých jsme
přivítali celkem 9 - z Dolního konce pan Miroslav Flek z č. 35, paní
Ludmila Konečná a Miroslav Šlof z č.p. 134 a ze Žleba paní Alenka
Muselíková a Karel Tomášek. Do horního pohostinství to neměli daleko
paní Ludmila Pokludová z č.p. 71 ani paní Helena Ševčíková z č.p. 278 a
Marie Kuncová z č.p. 189 – obě z ulice pod poštou a pan Zdeněk Grim
z Nové čtvrti č.p. 213.
Na květnovém setkání byla nejstarší oslavenkyní stále svěží a s dobrou
náladou paní Marie Pytelová (91) z Nové čtvrti. Málokdy se nám stává, že
mezi jubilanty se setká matka s dcerou, jako tomu bylo v případě paní
Pytelové a Ševčíkové (70). Všichni ostatní jubilanti přišli z Nové čtvrti paní Anděla Pražáková (84) z č.p. 256, paní Arnošta Kuncová (83) z č.p.
203, paní Jiřina Burdová z č.p. 221 a manželé Marie (81) a Jaroslav (82)
Kuncovi z č.p. 224.
Na říjnové setkání z celkem 11 kotvrdovických pětasedmdesátníků přijali
naše pozvání čtyři – z Čech paní Marie Horáčková č.p. 231 a pan Oldřich
Zouhar z č.p. 170, z Panské č.p. 90 pan Jaroslav Štěpánek a ze Žleba č.p.
20 pan Václav Zouhar. Čtveřici nejmladších jubilantů doplnila paní Věra
Šíblová (70) z Nové čtvrti č.p. 225.
_________________________________________________________
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Nejstarším oslavencem druhého letošního setkání byl pan Václav Pernica
(87) z Nové čtvrti č.p. 215, kterému jsme rádi blahopřáli stejně jako jeho
bratrovi Vojtěchovi Pernicovi (80) z Čech č.p. 166 a dalšímu
osmdesátníkovi panu Hynku Bayerovi z Chaloupek č.p. 36.
Čtyřem spoluobčanům jsme popřáli k 82. narozeninám – Jaroslavu
Pernicovi (u radnice č.p. 218), Janu Ševčíkovi (u pošty č.p. 172), Marii
Buchtové z Čech 180 a Jarmile Mokré ze Žleba č.p. 183, odkud byly
rovněž dvě naše další jubilantky – paní Anna Skácelová (81) z č.p. 220 a
Ludmila Zítková (84) z č.p. 21. Poslední oslavenkyně byly z horního
konce – paní Božena Hlaváčková (83) z Nové čtvrti č.p. 206, paní Anežka
Kakáčová (86) z Čech č.p. 107 a paní Božena Šebelová (84) – u pošty č.p.
162.
Všem jubilantům jsme jménem všech spoluobčanů popřáli hlavně hodně a
hodně zdraví a životní pohody a těšíme se na další společné oslavy v roce
2017.
Za SPOZ Hana Šenkýřová
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Příspěvky občanů, zajímavosti
Nabízím: Podnikání jako hlavní
činnost nebo vedlejší činnost při
zaměstnání na 2-3 hodiny denně,
příjem 8-12 000 Kč měsíčně. Náplň
práce: jednání s klienty, rozvoj a
organizace obchodu. Práci je
možné provádět částečně z domova
na PC. Vzdělání: SŠ/výuční list.
Více informací rád poskytnu na mobilním telefonu 728 108 527 nebo na
e-mailu michal.senk@centrum.cz
Michal Šenk
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Uzávěrka tohoto čísla: 14. 12. 2016
Uzávěrka čísla 1/2017: 15. 4. 2017
Zpravodaj je vydáván pouze pro potřebu obce Kotvrdovice.
Redakční rada: Jana Buchtová, Zita Doleželová, David Varner.
Příspěvky, dotazy, nápady nebo kritiku posílejte na email: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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