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Úvodní slovo
Úvodník předvánočního zpravodaje si žádá zamyšlení. Tak dobře.
Maminka mi, když jsem byla malá, popisovala děj filmu, který kdysi
dávno dávali v televizi.
Mladí manželé chtěli každý tomu druhému splnit jeho touhu. On si přál
jehlici do kravaty ke svému jedinému obleku, ona sponu do svých krásných
dlouhých vlasů. Jenže byli velmi chudí, takže to byl problém. Pod
stromečkem se nakonec oba dárky ocitly – spona i jehlice. Jenže on prodal
oblek a ona vlasy, aby na dárek pro toho druhého měli…
Poučení si určitě každý najde sám. Redakční rada přeje všem
spoluobčanům poklidný adventní čas, vánoce strávené podle svých
představ a do nového roku mnoho zdraví, energie a vitality.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, i letos chci s Vámi zavzpomínat na události
končícího roku.
Na sníh bohatý leden jsme začali již tradiční tříkrálovou sbírkou, při které
vybrali koledníci celkem 25 954 Kč. Koncem února jsme se pobavili
v orlovně při pochovávání basy. O jarních prázdninách jsme s dětmi jeli
opět do akvaparku v Boskovicích.
V úterý 21. března jsme vzpomněli společně s ženským souborem Píseň
nedožitých devadesátých narozeni našeho významného rodáka, profesora
Zdeňka Zouhara a za pár dnů v sobotu 25. března se opět zaplnila orlovna,
tentokrát u příležitosti padesátého výročí založení místní organizace
Českého zahrádkářského svazu. Oslava byla zakončena řízenou degustací
vín ze Znovinu.
V dubnu přišla k zápisu do první třídy rekordní skupina čítající 15 dětí a
naši divadelníci nám připravili další premiérové představení. V květnu
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pořádali hasiči již tradiční floriánský bál. Škoda jen, že se ho nezúčastnilo
více lidí. Volejbalový turnaj U Brány se tentokrát konal 14 dnů před
hodovými oslavami. Za týden jsme si mohli vychutnat několik vzorků
guláše na Kotvrdovickém kotlíku a koncem června se naše obec bavila na
hodech. Před odchodem na prázdniny se na upraveném školním dvoře
pěkně rozloučili se školkou předškoláci.
V polovině prázdnin se konal na víceúčelovém hřišti první ročník turnaje
v nohejbale jako memoriál Oldy Juřiny. Prázdniny děti zakončily opět u
orlovny.
V září se v orlovně dlabaly dýně. Druhý den jsme si je mohli prohlédnout
při lampionovém průvodu. Začátkem října navštívili zahrádkáři mimo jiné
úžasné muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem.
V sobotu druhého prosince jsme na parkovišti u Surfu zahájili adventní
dobu. Za týden se pro změnu zaplnila orlovna při vystoupení naších dětí
navštěvujících kotvrdovické oddělení základní umělecké školy manželů
Jeřábkových. Advent letos shodou okolností trvá jen 22 dnů. Poslední
čtvrtou adventní neděli bude již štědrý den, na který se jistě všichni moc
těšíme. Po rozbalení dárků si Vás dovoluji opět pozvat ve 22 hodin k
malému vánočnímu stromku u radnice, kde si spolu můžeme zazpívat
koledy a vypít něco na zahřátí.
K napsání těchto řádků mě motivoval nedávný rozhovor s naším
knihovníkem. Řekl mi, že se skoro každý týden zúčastní nějaké akce. Já
zde píši pouze o akcích, kterých jsem osobně zúčastnil. Uskutečnily se i
jiné akce, které by si zasloužily připomenout. Snad to napravím tím, že na
tomto místě poděkuji všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas ve
prospěch nás ostatních.
Závěrem Vám chci popřát požehnané vánoce, pokojné prožití závěru roku
a hlavně mnoho úspěchů, zdraví a štěstí v nadcházejícím roce 2018.
Ing. Alois Kunc
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Zápisy z jednání zastupitelstva obce
Schůze zastupitelstva konaná dne 23. srpna 2017
Omluveni: Jiří Zouhar
1) Kontrola úkolů:


Zajistit 2 + 2 kontejnery – splněno



Zajistit návrh na opravu výpusti vodní plochy na Žlebě – pan
starosta uvedl, že bez úpravy přítoku nemá cenu opravovat hráz.
Na to reagoval Ing. Keprt informací, že dotační tituly na čištění
vodních ploch, opravy břehů a hrází jsou stále otevřené. Zastupitelé
starostovi uložili, aby projednal s majiteli pozemků čištění přítoku
a aby podal žádost o dotaci na opravu hráze vodní plochy na Žlebě.



Svolat schůzku s projektantem za účelem projednání realizační
dokumentace novostavby knihovny – viz bod č. 4.



Připravit návrh projektové dokumentace opravy příjezdové cesty
ke škole – viz bod č. 2.



Svolat místní šetření v Chaloupkách
komunikace – řeší projektant.



Zařadit bod č. 7 z minulého jednání na toto zasedání – viz bod č. 5.



Svolat pracovní jednání s odborníkem na územní plánování – první
jednání bude v září.



T. Pernica navrhl, aby sběrné místo bylo lépe označeno, na to pan
starosta sdělil, že se místo bude přesouvat. Další připomínka pana
Pernici byla na nedostatečně označené kontejnery, na což pan
starosta slíbil, že jednotlivé kontejnery budou označeny.

k projednání

opravy

2) Úprava přístupu ke škole – pan starosta rozeslal návrh projektanta
zastupitelům. T. Pernica jej předal manželům Vašíčkovým a nyní se čeká
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na jejich písemné vyjádření. Úkol pro Ing. Nesrstu a T. Pernicu – získat
písemné stanovisko manželů Vašíčkových.
3) Prodej pozemku p. č. 303/1 – 12 zastupitelů schválilo prodej pozemku o
výměře 1 m².
4) Informace ke stavbě nové knihovny – projektant dokončuje projekt pro
získání stavebního povolení. Zastupitelé tuto informaci berou na vědomí.
Pan starosta má zastupitelům rozeslat projektovou dokumentaci, aby oni
mohli sepsat případné připomínky.
5) Projektová dokumentace na výstavbu vodní plochy – pan starosta
rozeslal zastupitelům nabídky projektantů a uvedl, že i při stávajícím
suchu je stále v potůčku slabý průtok vody. T. Pernica vyslovil obavu, aby
se při slabém průtoku v letních měsících nezačaly objevovat sinice, které
by se potom vyplavovaly do Olšovce. Pan starosta na to navrhl, aby obec
ještě vyvolala schůzku s projektantem. Ten by provedl studii přítoků
Olšovce, kterou nechal zpracovat městys Jedovnice.
6) Problematika hřbitova – městys Jedovnice prováděl opravy zdi a
vodovodní přípojky na hřbitově a požadují po okolních obcích spoluúčast
na financování, částka 76 000 Kč. Pan starosta navrhl částku uhradit
formou rozpočtového opatření - 11 zastupitelů souhlasilo, Ing. Tesařová se
zdržela hlasování. Samotné rozpočtové opatření schválilo všech 12
přítomných zastupitelů s podmínkou na uzavření písemné dohody o dalším
využívání hřbitova.
7) Různé:


Pitná voda jedovnicko – pan starosta informoval o záměru VAS,
a.s. vybudovat v obecním lese další vodojem (na horizontu u
Kojálu), se záměrem souhlasilo 12 zastupitelů.



J. Šenk připomněl opravu komunikace v Chaloupkách – úkol pro
pana starosty, aby byl do 30. září připraven situační výkres od
projektanta.
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Ing. Tesařová se ptala na personální situaci v MŠ a DS – pan
starosta přítomné informoval o současném stavu, kdy z MŠ odešly
2 učitelky, ale 2 byly přijaty. Z DS odešla také paní učitelka, ale
OÚ eviduje 2 zájemkyně o částečný úvazek v DS.



Pan Zouhar požádal o změnu stávajícího územního plánu –
pozemek p. č. 1241. Zastupitelé berou informaci na vědomí, pan
starosta pošle žádost o změnu na MěÚ Blansko



T. Pernica se zajímal o termín opravy děr na silnici v Čechách. Pan
starosta sdělil, že opravy proběhnou začátkem září.

Jednání trvalo 2 hod a 15 minut, zapsala Zita Doleželová

Schůze zastupitelstva konaná dne 20. září 2017
Omluveni: Ing. Tesařová, Ing. Nesrsta
1) Kontrola úkolů:


Označit kontejnery na biologický odpad – polepy objednány



Připravit podklady a podat žádost o dotaci na opravu hráze vodní
plochy na Žlebě – pan starosta žádost připravuje



Projednat možnost vyčištění přítoku vodní plochy na Žlebě
s vlastníky pozemků – pan starosta zastupitelům rozeslal mapu
vlastníků pozemků kolem přítoku, jinak úkol trvá.



Projednat další postup opravy prostranství u školy – pověřeni byli
Ing. Nesrsta a T. Pernica, po domluvě s manželi Vašíčkovými byly
připomínky zaslány projektantovi, který je zpracovává. Je třeba
ještě upřesnit 2 body zápisu z jednání, jakmile budou připomínky
zapracovány do návrhu, bude svolána schůzka zúčastněných stran.



Rozeslat projektovou dokumentaci stavby knihovny – pan starosta
rozeslal, připomínky mohou zastupitelé zaslat písemně
projektantovi. Není možno měnit vnější vzhled a tvar budovy.
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Svolat jednání s projektantem tzv. bilanční studie přítoků Olšovce
– viz bod č. 4



Zajistit návrh rozšíření komunikace v Chaloupkách – 25. září bude
schůzka s projektantem, úkol trvá.



Projednat nájemní smlouvu na zemědělsky využívané pozemky
obce – cesty za zahradami na Žlebě, které jsou osívány a
k zahradám se nemohou uživatelé dostat. Pan starosta navštívil
Sentus s.r.o., společnost však nemíní pro cesty část pozemků
vyhradit.



Svolat jednání se zástupci obce Krasová k upřesnění záměru
výstavby společného hřbitova – jednání bude 22. září.

2) Územní plán obce – pan starosta navštívil JMK, kde mu bylo
doporučeno, aby obec nejprve začala řešit strategický plán rozvoje obce –
kam by měla obec v budoucnu směřovat, zda se bude rozrůstat, jaké by
mělo být v obci občanské vybavení atd. Nad plánem se rozvinula diskuze,
ve které zastupitelé panu starostovi uložili, aby oslovil vlastníky pozemků
za Novou Čtvrtí a pod hřištěm, zda by pozemky prodali obci. Zatím nebyl
sestaven konkrétní plán, zastupitelé mají průběžně podávat návrhy, jak by
si představovali budoucí rozvoj obce.
3) Problematika hřbitova – pan starosta na mapě ukázal možnosti, kde by
budoucí hřbitov mohl být vystavěn, další vývoj bude záležet na jednáních
s Krasovou.
4) Problematika čištění odpadních vod – pan starosta přítomným sdělil, že
obec naší velikosti nemá zákonnou povinnost sledovat množství fosforu ve
vypouštěné odpadní vodě, nicméně naše obec hodnoty sleduje.
Dlouhodobě jsou výsledky pod povolenou hranicí u obou ČOV. Dále
podal zprávu o funkčnosti obou staveb – ČOV II je před dokončením (ještě
proběhnou terénní úpravy) a plně funkční, pod ČOV I je třeba posílit
kořenové pole, proto pozemek pod rybníkem bude vyjmut z nájemní
_________________________________________________________
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smlouvy se Sentusem a bude na něm zbudováno mokřadní pole. Schůzka
s projektantem, který zpracoval bilanční studii Olšovce, proběhne na
začátku října.
5) Prodej obecních pozemků:


Manželé Sehnalovi požádali o koupi části pozemku p. č. 1362, 11
zastupitelů schválilo kupní smlouvu a smlouvu o zřízení
předkupního práva (s doplněním na základě připomínek
zastupitelů). Dále se zastupitelstvo dohodlo, že smlouvy o
smlouvách budoucích na odkup ostatních částí pozemku budou
podepsány do 30. listopadu 2017.



Některé zahrady u bytovek zasahují i na pozemky státu i obce. 11
zastupitelů schválilo prodej části pozemku p. č. 234/35, který je již
oplocen a v užívání vlivem nedokonalého měření před digitalizací.

6) Úprava parkoviště u Surfu – PČR nedala souhlas ke zbudování místa
pro přecházení. Pan starosta navrhuje, aby byl chodník kolem parkoviště
zatravněn.
7) Plán zimní údržby – pan starosta připomněl, že obec má povinnost
udržovat místní komunikace, kdežto účelové komunikace se ošetřují dle
možností. Poslal zastupitelům plán údržby a sdělil, že pozve k jednání
zástupce firem v průmyslové zóně, aby společně navrhli způsob zimní
údržby a uzavřeli dohodu o provádění návrhu. O. Šenk navrhl, že na
společném jednání by se mohl ještě projednat jednotný systém značení –
směrovky k firmám.
8) Různé


O. Šenk navrhl, aby se obec připravovala na případnou opravu
státní silnice a opravila havarijní stav kanalizace pod kaplí. Pan
starosta slíbil, že nechá připravit projekt na opravu.



J. Šenk připomněl, že je třeba nakoupit do zásoby sůl na posyp
komunikací a koupit nový břit na radlici u traktoru. Také se ptal na
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hydrant, který má být zřízen u parketu pro přípravu ledu, pan
starosta odpověděl, že projekt je na schválení v Jedovnicích a do
zimy by měl být hydrant s vodoměrem zhotoven. Dalším námětem
do diskuze bylo pouliční osvětlení – opět několik světel nesvítí,
některá delší dobu. Pan starosta o problémových tělesech ví,
postupně budou měněna za nová.


Pan starosta informoval, že OSIN již neprovádí sdružený nákup
energií pro obce, ale tuto službu nabídla obec Blatnička.
Zastupitelé pověřili pana starostu podpisem smlouvy ve spolupráci
s panem Strakou, a to 9 hlasy, T. Pernica a L. Straka se hlasování
zdrželi.



Pan starosta všechny přítomné pozval na slavnostní zahájení
adventní doby v obci, které se bude konat 2. prosince odpoledne
v parku.



Pan Zouhar upozornil na přestárlé topoly u rybníku na Žlebě, které
ničí hráz.

Jednání trvalo 2 hod, zapsala Zita Doleželová

Schůze zastupitelstva konaná dne 1. listopadu 2017
Omluveni: M. Alexová, Ing. Keprt, Ing. Nesrsta
1) V úvodu jednání vystoupila se svou nabídkou přítomná senátorka Ing.
Jaromíra Vítková. Zastupitele informovala o výsledcích své práce v
pomoci občanům i zastupitelům, vyslechla připomínky zastupitelů
k fungování např. sociálních služeb seniorům nebo z oblasti školství a
nabídla pomoc, pokud řeší obec (nebo v budoucnu bude řešit) nějaký
problém nebo situaci, se kterými nelze ve vztahu k vyšším institucím
pohnout dále. Zastupitelé poděkovali paní senátorce za nabídku a
návštěvu.
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Dále T. Pernica požádal o doplnění programu o bod, ve kterém bude
řešena úprava prostranství u školy. Program byl tedy o 2 body rozšířen.
2) Kontrola úkolů


Zapracovat připomínky manželů Vašíčkových k návrhu úprav
prostranství u školy – pan starosta připomínky projektantovi zaslal,
více v bodu č. 9



Projednat se stavebníky v Chaloupkách návrh rekonstrukce místní
komunikace – schůzka proběhla, pan starosta předal požadavky na
přeložení na E.ON a RWE



Oslovit vlastníky pozemků za Novou Čtvrtí a pod hřištěm s žádostí
o jejich vyjádření k možnému odprodeji obci – pan starosta rozeslal
vlastníkům dopisy, odpovědí zatím moc nepřišlo, někteří majitelé
jsou ochotni o prodeji pozemků jednat. Úkol dále trvá.



Vyzvat zájemce o stavební pozemky p. č. 1362 k podpisu smlouvy
o smlouvě budoucí – úkol trvá.



Pozvat zástupce firem v průmyslové zóně k projednání zimní
údržby a informačního systému – schůzka proběhla, domluva o
výpomoci v jednotlivých úsecích účelové komunikace.



Zajistit opravu veřejného osvětlení – některá světla po výměně
žárovek, úkol nadále trvá.



Odzkoušet aplikaci posypové soli při zimní údržbě na ulici
Zámeček – úkol trvá



Objednat projekt na opravu kanalizace v chodníku podél kaple –
objednán.



Projednat možnost vyčištění a úprav přítoku rybníku na Žlebě –
jeden z majitelů souhlasí s čištěním, ale pod podmínkou zákazu
kácení dřevin, druhý majitel nesouhlasí se žádnými úpravami.
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3) IS v nové lokalitě u hřiště – byla schválena smlouva o připojení, je třeba
podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (nová
trafostanice), se kterou souhlasilo 10 zastupitelů. Realizace začne v jarních
měsících roku 2018. RWE umožní, abychom se napojili na stávající síť,
následně bude obec plynovod pronajímat. Se smlouvou o podmínkách
provozování souhlasilo 10 zastupitelů.
4) Problematika hřbitova – s veřejnoprávní smlouvou na příspěvek
městyse Jedovnice (viz minulé jednání zastupitelstva) souhlasilo 9
zastupitelů, Ing. Tesařová se zdržela hlasování. Pan starosta ještě zmínil,
že rozeslal dopisy vlastníkům pozemků mezi obcemi Kotvrdovice a
Krasová s dotazem na odkoupení pozemků. K datu tohoto jednání zatím
neodpověděli všichni dotazovaní. Z. Pernica navrhl obnovit jednání o
lokalitě za Žlebem a zároveň pokračovat v jednání s lokalitou u Krasové.
5) Komunitní kompostování – na základě anonymního oznámení proběhla
kontrola způsobu komunitního kompostování. Závažné problémy nebyly
shledány, ale připomínkován byl materiál, který na kompostišti nemá co
dělat. Materiál byl odstraněn, pokuta udělena nebyla.
6) Prodej obecních pozemků


10 zastupitelů souhlasilo s prodejem dvou pozemků z p. č. 1362
budoucím majitelům.



Pan Kunc, č. 33 podal žádost o koupi obecního pozemku 1/26.
obec zveřejní záměr o prodeji obecního pozemku.

7) Rozpočtová opatření:


Uvolnění financí na odkup domu č. 14 – 3 000 000 Kč



24 000 Kč na volby – do příjmů i do výdajů



+ 60 000 Kč zúčtování záloh na energie a nájmů z obecních bytů



+ 655 000 Kč za prodej pozemků



+ 150 000 Kč dotace na opravu podlah ve škole
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- 431 465 Kč za kompostéry a štěpkovač, 85 % vrátí MAS



20 000 Kč daň z hazardu do příjmů, ale i do výdajů



- 20 000 Kč navýšení dotace pro JPO

S rozpočtovým opatřením jako celkem souhlasilo 10 zastupitelů.
V 19:35 odešla Ing. Tesařová z jednání
8) Půjčky z FRB – další půjčka ve výši 200 000 Kč schválena 8 hlasy
9) Úprava prostranství u školy – obec předložila manželům Vašíčkovým 2
varianty. T. Pernica projedná s projektantem další úpravy a dne
15. listopadu 2017 proběhne společné jednání. Zastupitelé pověřili T.
Pernicu k jednání s projektantem 8 hlasy, volený se zdržel hlasování.
6) Různé


T. Pernica se ptal na situaci v Chaloupkách – pan starosta upřesnil,
že podal žádost o přeložku na E.ON a ten připravuje projekt a
nabídku. S RWE zatím pouze telefonické jednání a čekáme na
vyjádření. Také se informoval na chybějící sloupy na spojce mezi
Novou Čtvrtí a Čechami, pan starosta uvedl, že 3 chybějící tělesa
budou doplněna po dokončení výtlaku ze Senetářova.



O. Šenk podal návrh na objednání projektu na úpravu špice v horní
části Nové Čtvrti (kde se odbočuje na spojku). Návrh byl schválen
8 hlasy, pan starosta se zdržel hlasování.



T. Pernica oznámil, že obdržel cenovou nabídku na materiál na
zateplení stropu ZŠ. Jedná se o částku kolem 30 000 Kč. Bylo
dohodnuto, že materiál bude objednán z Rudice, pokládku pak
zvládneme svépomocí.



Paní Odehnalová připomněla, že se blíží termín inventur, proto
byly stanoveny inventarizační komise.

Jednání trvalo 2 hod a 5 min, zapsala Zita Doleželová
_________________________________________________________
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Schůze zastupitelstva konaná dne 6. prosince 2017
Omluveni: Ing. Tesařová, Ing. Keprt, L. Straka, M. Kovář přišel později
1) Kontrola úkolů


Objednat projekt na úpravu místní komunikace v místní části
propojka Čechy/Nová Čtvrt – dosud se nepodařilo sehnat
projektanta, který by projekt připravil v blízké době. Situaci
komplikuje množství sítí v zemi, projektant osloví jejich vlastníky.



Zařadit na příští zasedání Návrh rozpočtu na rok 2018 – bod č. 2.



Z dřívějších zasedání byl úkol zkontrolovat smlouvy o smlouvách
budoucích na stavební pozemky vedle nové ulice – všichni budoucí
majitelé mají již smlouvy podepsány.



Z předminulého zasedání je otevřený úkol projednat vyčištění
přítoku rybníčku na Žlebě – jeden z majitelů pozemků se zatím
definitivně nevyjádřil.



Na únorovém zasedání zadán úkol připravit návrh rekonstrukce
topného systému ve škole – dle projektanta není zatím
rekonstrukce nutná, nicméně pan starosta navrhl, aby v případě
vypsání vhodného dotačního titulu byla rekonstrukce provedena –
časový horizont nebyl uveden.



Úkol z lednového jednání zastupitelstva – zřídit vodovodní
přípojku u parketu byl splněn a úkol zřízení osvětlení ledové
plochy bude splněn během prosince letošního roku.
V 18:35 přišel pan Kovář

2) Rozpočet obce na rok 2018 – zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu
předem, v tomto bodě diskutovali o některých položkách a pan starosta
odpovídal, co je zahrnuto v jednotlivých paragrafech. Pro kontrolu čerpání
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rozpočtu bude pan starosta zastupitelům čtvrtletně rozesílat sestavu FIN
12. S návrhem rozpočtu souhlasilo všech 10 přítomných zastupitelů.
3) Rozpočtový výhled obce – uložen úkol finančnímu výboru, aby do
příštího jednání zastupitelstva připravil rozpočtový výhled do roku 2020.
4) Odměny zastupitelů – od 1. ledna 2018 vstoupí v platnost zákon řešící
odměny zastupitelům. Pan starosta navrhl, aby odměny zůstaly ve stejné
výši, jaké byly vypláceny dosud. Všichni zastupitelé s návrhem souhlasili.
5) Smlouva o poskytnutí dotace z JMK – je možno získat 50 000 Kč na
projekt výstavby vodní plochy u cyklostezky. Obec zatím uhradila 20 000
Kč za studii a nabídka na projekt je 150 000 Kč. S přijetím dotace
souhlasilo 7 zastupitelů, J. Šenk a T. Pernica se hlasování zdrželi a O.
Šenk byl proti. Odsouhlasení přijetí dotace ještě neznamená, že projekt
bude objednán.
6) Rozpočtové opatření


Dotace z předchozího bodu – s přijetím částky do rozpočtu
souhlasilo 7 zastupitelů, J. Šenk a T. Pernica se hlasování zdrželi a
O. Šenk byl proti.



Zastupitelé pověřili pana starostu zajištěním řádného chodu obce
do konce roku 2017 – v případě nutnosti může samostatně přijmout
rozpočtové opatření na nejnutnější výdaje. 9 zastupitelů
s pověřením souhlasilo, pan starosta se zdržel hlasování.

7) Poplatek za provoz systému sběru odpadů – zatím není známa konečná
kalkulace nákladů za provoz, ale pan starosta předpokládá, že konečné
vyúčtování bude velmi podobné loňskému. Proto navrhl ponechat výši
příspěvku občanů (450 Kč/osoba) i systém úlev. S návrhem souhlasili
všichni zastupitelé. Obec na sběr odpadů doplácí ročně kolem 100 000 Kč.
8) Smlouva o zřízení věcného břemene – u budoucí knihovny na zámečku
na přípojku elektřiny – souhlasilo 10 zastupitelů.
_________________________________________________________
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9) Přijetí sponzorského daru – zastupitelé odsouhlasili přijetí daru pro ZŠ a
MŠ Kotvrdovice od firmy Tauro a. s. ve výši 5 000 Kč.
10) Různé


T. Pernica se ptal, jak má škola řešit drobné opravy a údržbu
v budově. Pan starosta připomněl, že škola má finanční prostředky
na zajištění těchto služeb.



Pan starosta informoval přítomné o realizaci nové lyžařské stezky u
Kojálu – proč byla zbudována, kolik akce stála a že byl na akci
získán dotační titul. O. Šenk požádal zapsat do zápisu z jednání, že
nesouhlasí se způsobem využití veřejných prostředků na tuto trasu.
Výše příspěvku obce zatím nezazněla, dotace není vyúčtována.



Hosté vyvolali diskuzi o uložení sítí v Chaloupkách, mimo již
řešeného NN a plynu je nebezpečí zamrznutí vedení vody. Na
místě je třeba zjistit stav a navrhnout řešení.



Pan starosta přítomné informoval, že koncem roku vyprší smlouva
o pronájmu hřiště U Brány s Lesy ČR. Navrhl uzavřít smlouvu na
příští rok a během roku 2018 řešit další dlouhodobý pronájem.
S návrhem souhlasilo 10 zastupitelů.



Dále pan starosta informoval, že příští rok bude obec opět moci
poskytovat půjčky z FRB. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.



Pan starosta dále informoval, že připraví a zastupitelům rozešle text
plánovací smlouvy na úpravu cesty k domu č. 115.



Na závěr jednání vystoupil host Radek Ševčík a přednesl
informace, které zjistil o novém průtahu obcí (silnice č. 379), o
fungování ČOV a nových zákonech pro jejich provoz a o získání
případných dotací na zbudování nové kanalizace.

Jednání trvalo 2 hod a 55 min a diskuze probíhala ještě po
odsouhlasení usnesení, zapsala Zita Doleželová
_________________________________________________________
16

Příspěvky spolků a organizací
Sportovně kulturní komise
Dámy a pánové,
každý rok před Vánoci si říkám, že není možné, že je tu opět konec roku.
Chodím kontrolovat kalendář, je-li tomu opravdu tak. Bohužel je. A když
se ohlédnu za tím rokem, tak mě napadá, to všechno jsme stihli? A kdy? A
jak?
Opět chci srdečně poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách
veškerých kulturních a sportovních akcí a popřát jim v dalším roce mnoho
nápadů, nevyčerpatelnou energii a vysokou účast našich spoluobčanů.
Současně bych Vás ráda seznámila s termíny akcí v příštím roce.


10. února 2018 projde naší vesnicí masopustní průvod. Večer bude
veselice a pochování basy.



8. až 10. června 2018 budou hody. V pátek se pobavíme na zábavě,
v sobotu zatancujeme při cimbále a v neděli se sejdeme v kapličce
při slavnostní mši (to vše s krojovanou chasou).

V příštím roce by nás také měly navštívit bytosti z pohádek, pozvánky
jsem jim již rozeslala, tak věřím, že koncem května přijdou pobavit naše
děti.
Klidný advent, požehnané Vánoce, veselý Silvestr a v roce 2018 pevné
zdraví a vše dobré Vám přeje a na setkání s Vámi se těší
Lenka Odehnalová

_________________________________________________________
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Základní škola
Zahájení školního roku 2017/2018 proběhlo v pondělí 4. září ve školní
tělocvičně. Do 1. ročníku nastoupilo 17 žáků, kteří jsou v samostatné třídě.
Ve II. třídě je 10 druháků a 8 třeťáků, ve III. třídě je 9 čtvrťáků a 7 páťáků.
Celkový počet žáků naší školy je tedy 51.
Hned v září jsme začali jezdit do blanenského bazénu, kde děti
absolvovaly v rámci tělesné výchovy 10 hodinových lekcí plaveckého
výcviku. Poslední lekce proběhla 1. prosince. Nyní děti čekají hodiny
tělocviku v naší tělocvičně a bude-li přát počasí, snad i na ledu a sněhu.
Během tohoto školního roku se budou žáci účastnit lekcí 1. pomoci, které
zajišťuje pracovnice ČČK. V září proběhla její 1. část, v listopadu pak 2.
část.
Škola pokračuje v projektu Recyklohraní. Čtvrťáci a páťáci splnili první
letošní úkol. Měli zjistit výhody nabíjecích baterií a uvědomit si, že lidé
mohou používat i mechanické přístroje, kde nejsou baterie potřeba, a šetřit
tak životní prostředí.
Stejní žáci se postarali o organizaci Halloweenského dne ve škole.
Vyrobili ozdoby a nazdobili chodby, převlékli se do masek a rozdávali
sladké drobnosti nejen mladším spolužákům, ale i dětem v mateřské škole
a dětské skupině.
Škola je i nadále sběrným místem použitých tonerů do tiskáren a kopírek.
Můžete je k nám přinášet a podpořit tak děti v získávání bodů
Recyklohraní.
Dětem se blíží vánoční prázdniny a Vám vánoční svátky. Všem přejeme
jejich klidné prožití a do nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody.
Hana Vaňourková

_________________________________________________________
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Zahrádkáři
Vážení spoluobčané, blíží se závěr letošního roku a to je čas bilancování.
Klademe si tradiční otázku, jaký byl zahrádkářský rok 2017.
Již třetí rok přetrvává větší deficit vodních srážek a to se projevuje na
stavu spodních vod. Mírné zimy s nedostatkem sněhu způsobuji, že stromy
se brzy probouzejí ze zimního spánku a začnou rašit. Takto narašené
stromy poškodily letos jarní mrazíky, které přišly ve dvou vlnách. Co
nezničil mráz, to pomlátily červencové kroupy, které poničily stromy,
rostliny, ale i skleníky. Sklizeň z našich zahrad byla slabá, proto se
moštovalo jen třikrát. Ani v pěstitelských pálenicích nejsou žádné fronty,
z tohoto hlediska byl letošní rok velice špatný.
Kotvrdovičtí zahrádkáři v letošním roce slaví 50 roků od znovu založení
naší základní organizace, měli jsme členskou schůzi spojenou s kulturním
programem. V duchu oslav proběhl i čtvrtý ročník vyřezávání dýní
_________________________________________________________
21

spojený s lampionovým
Sv. Václava.

průvodem

u

příležitosti

státního

svátku

Letos uplynulo krásných 60 let od ustavujícího sjezdu svazu, který se
konal v Praze. Hlavní akce k výročí 60 let ČZS se konala v Olomouci na
Flóře, kde proběhla výstava Europom. Na tuto akci jsme uspořádali 7. října
zájezd. Dopoledne jsme se stavili v Čechách pod Kosířem, kde jsme
navštívili Museum historických kočárů. Tímto museem nás se zajímavým
výkladem provedl ředitel Václav Obr. Hned v sousedství jsme navštívili
Hasičské muzeum. Společná večeře byla v Drnovicích v Restauraci Sport.
Zájezd se účastníkům velice líbil.
Od letošního roku se můžete dozvědět i bližší informace o naší základní
organizaci na internetových stránkách: www.zahradkari.kotvrdovice.cz
Na závěr chceme popřát všem našim členům, ale i všem ostatním
spoluobčanům prožití pěkných svátků vánočních, a také šťastný nový rok.
Výbor ZO ČZS Kotvrdovice
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Knihovna
V letošním roce jsme se potkali v knihovně v lednu a březnu na třech
Stolních hrách, kterých se celkem zúčastnilo 43 dětí a dospělých.
11. března byly nabízeny v Orlovně vyřazené knihy a to jsme si
zopakovali v rámci podzimního Dýňobraní.
1. dubna se již po šesté uskutečnila celosvětová akce Noc s Andersenem
pro děti z místní základní školy, tentokrát na téma Harry Potter.
Velmi zajímavou přednášku o Číně si pro nás připravil 5. září Jiří Kovář,
který v říši středu studuje již několikátým rokem.
Přejeme Všem bohatého Ježíška a klidné prožití vánočních svátků.
Vstup do nového roku si můžete přijít zpříjemnit třeba k nám do knihovny,
kde se v sobotních termínech 13. a 27. ledna 2018 a 17. února 2018 konají
další stolní hry.
kotvrdovičtí knihovníci

Hasiči a Orel
Dobrý den vážení spoluobčané, členové a kamarádi,
toto je poslední letošní číslo obecního zpravodaje. Pokusím se tedy v
krátkosti shrnout naši činnost za tento rok.
Jak jste si mohli všimnout již v nadpisu, píši za dva spolky a to z toho
důvodu, že v obou zastávám nějakou funkci. Jsem velice rád, že se nám
daří vzájemná spolupráce, a to i s ostatními spolky, což zde v obci nebylo
vždy běžné. V naší krásné a milované obci působí několik spolků:
TJ Rakovec, Orel, SDH, Zahrádkáři, KČT, Krojovaná mládež a skauti.
Pokud jsem na některý spolek zapomněl, tak se moc omlouvám. Rozhodně
to nebyl úmysl. Obec žije bohatým kulturně-společenským životem a
aktivním spolkům se za posledních šest let podařila spousta věcí.
_________________________________________________________
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Hasiči a Orel se do dění na obci zapojují takto:
Zaprvé se nám podařilo obnovit krásnou tradici masopustního průvodu s
pochovávání basy. Domnívám se, že tuto tradici je třeba zachovat a
vylepšovat. Je naprosto super, že naši občané jsou připraveni na
masopustní rej, který prochází obcí a je řádně přikrmován a napájen. Na
závěr tohoto veselého dne se takřka celá naše obec setká v orlovně na
smutečném obřadu a rozloučí se s obdobím hojnosti a radovánek. Tento
den je pro účastníky průvodu opravdu velice náročný. Projít bez úhony
naši obec není vůbec jednoduchý úkol a málokomu se podaří bez poskvrny
dojít do cíle. Párkrát jsem si to zkusil, ale teď už raději uvařím guláš,
vypravím průvod a popřeji všem šťastný návrat. Vždy se moc těším na
večer: „Nezapomeňte se napít!“. Díky patří Jarkovi (ministrant), Zitě
(rychtářka), Lence (organizace a každý rok nový originální převlek), Nikči
(básnické pásmo), harmonikáři, zpěvákům, maskám, prostě všem, kdo se
na masopustu podílejí. Za průvod prosím všechny spoluobčany, aby nám
zachovali přízeň a i v roce 2018 nás uvítali u svých domovů a měli pro nás
třeba i trošičku pochopení, když na nás padá únava. Kdo má zájem se do
průvodu připojit, neváhejte, den je náročný, ale užijeme si vždy mnoho
legrace.
Další kulturní akcí v naší obci je ples. V posledních letech byl pořádán
společně Orlem a TJ Rakovec a za tuto spolupráci jsem velice rád. Další
ples se bude konat 20. února 2018. Všechny Vás srdečně zveme a budeme
se těšit na vaši účast.
Tradicí se stal už i Floriánský bál, který hasiči pořádají k oslavě svátku
Sv. Floriána. Více méně je to takové pohodové posezení s hasiči a živou
hudbou, tombolou a občerstvením. Bohužel mnoho lidí na tento bál
nechodí a myslím si, že je to škoda. Je to super akce, kde se můžeme
všichni potkat a svoji útratou podpořit hasiče, protože nevíme, kdy je
můžeme potřebovat. Bál je sice ještě daleko, ale už nyní Vás na něj zvu,
bude někdy na konci dubna nebo začátku května.
_________________________________________________________
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Velmi úspěšnou akcí je oslava dne maminek. Každou druhou květnovou
neděli se sejde v orlovně 100 - 130 maminek, které si zaslouží naši
pozornost a poděkování za svou lásku, výchovu a porozumění. Děkuji
všem maminkám za jejich účast a také vystupujícím dětem, které si vždy
připraví pod vedením svých učitelů ze soukromé umělecké školy manželů
Jeřábkových hodinové vystoupení. Ještě jednou děkuji a těšíme se na příští
rok.
Vatra a hody – to prostě bez hasičů nejde. I když to kolikrát nemají lehké pivo je někdy teplé a někdy se dělají fronty, ale to k tomu patří a děkujeme
za toleranci, kterou k nám chováte. Je fajn, že mladí stále drží tradici
stavění a hlídání máje. Další díky patří manželům Chrásteckým, kteří
připravují chasu na hody včetně sestavení choreografií tanců. Celá ta
příprava je časově náročná, vystoupení je náročné fyzicky, a tak patří dík i
tanečníkům, kteří se dobrovolně přihlásí. Ukončením hodových oslav je
nedělní program – ranní průvod, v čele i na konci hasiči, chasa a občané.
Po průvodu mše svatá v naší krásné kapli Božského Srdce. A následuje
odpolední program na parketě. Děkuji všem, kteří se svoji účastí podílí na
oslavách. Děkuji obci za organizaci hodů.
Už několik let pořádáme rozloučení s prázdninami, v posledních letech ve
spolupráci: Orel, SDH, TJ Rakovec a několik dalších dobrovolníků. Každý
rok se snažíme vymyslet tematické hry pro děti. Loni to byli hasiči, letos
jsme se soustředili na trénování postřehu a šikovnosti dětí. Děkujeme za
účast a těšíme se na Vás zase v příštím roce.
Divadlo srdcem: Krásný název skupiny lidí, kteří se věnují herecké
činnosti v naší obci a minimálně 3 x ročně nás potěší svým představením,
které je vždy vyprodáno. To svědčí o tom, že jsou opravdu moc dobří.
Jsem velice rád, že Orel je vzal pod svá křídla a poskytnul jim patřičné
zázemí. Děkuji paní Varnerové, Martinu Kovářovi a ostatním hercům,
zvukařům a fotografům. Děkuji divadlu Srdcem za kulturní zážitky.
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Soutěž ve vaření guláše „kotvrdovský kotlík” pořádá Michal Válek se
členy TJ Rakovec a Orel. Perfektní akce, super kuchaři a lidi. V příštím
roce se určitě znovu roztopí pod kotlíky před orlovnou, takže se budeme
těšit!
Hej, hej, hej, hasiči Koťase jsou nej! Křičí mladí hasiči občas před
zbrojnicí. 25 mladých aktivních sportovců, kteří se scházejí každý pátek a
v sezóně každou sobotu jezdí na závody – to je pro nás závazek,
odpovědnost, ale hlavně velká radost. Je vidět, že děti ta hasičina velice
baví a respektují své vedoucí. Mnohokrát jsem se svou ženou byl na
soutěžích s dětmi a musím ocenit jejich odhodlanost, píli, ale také férovost
a pěkné chování v kolektivu. Poděkování a pochvala patří také rodičům,
kteří pomáhají s přepravou dětí a výzbroje, fandí dětem a pomáhají s
dozorem.
Ne, že bychom tu měli jen ty mladé hasiče. Máme tu muže družstva A,
kteří se v letošním roce zapojili do soutěže VCB (Velká cena Blanenska).
S novou mašinou PS 1.8 a novými sportovními hadicemi se jim vede
velice dobře. Jako člen výboru SDH Kotvrdovice jsem na kluky moc
pyšný. Udělali kus práce a jsou perfektní tým. Kluci, díky za reprezentaci
SDH a naší obce. Moc vám fandíme a budeme vás jezdit i nadále
podporovat na soutěžích. Držíme vám palce a věříme, že příští rok to bude
pod 18 sekund. Tak už se těším na příští rok!
Další družstvo hasičů B (Rakváči), to je družstvo snů. To nejlepší z
Kotvrdovic! Jsme to my starší hasiči, kteří však ještě nepatří do starého
železa. Letos jsme se účastnili jen dvou závodů a to v Kotvrdovicích a
v Habrůvce. My nemáme ambice vyhrávat, ale rádi se občas sejdeme,
zavzpomínáme na staré časy a cinkot hadicových spojek nás vrátí do
mladších let. Děkuji všem Rakváčům za jejich účast na závodech a pivní
štafetě v Habrůvce, kde jsme sestavili neporazitelný tým. Prostě i toto
umíme! Tak se těším na bále, kde budeme moci předvést naše schopnosti.
Těším se na vaši účast.
_________________________________________________________
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Další činnost v naší obci vykonává JSDH. To jsou ti borci v hasičském
autě, kteří, jakmile zazní siréna, řítí se našimi ulicemi rychlostí světla do
zbrojnice, aby co nejrychleji mohli poskytnout pomoc našim občanům v
nouzi. Ať je to požár nebo spadený strom, jsou naši kluci připraveni
pomoci. Děkuji všem členům JSDH za jejich aktivitu a připravenost.
SDH se pravidelně zapojuje do celostátní akce Ukliďme Česko. V
letošním roce jsme se zapojili i do pravidelné údržby zeleně v naší obci a
okolí, 2 x ročně sbíráme železný odpad. Náš sbor je připraven a velice rád
pomůže všude tam, kde je třeba. Děkuji všem dobrovolníkům za jejich
práci.
Pomáháme s organizací Dýňobraní. Tuto akci pořádají zahrádkáři,
spolupracují hasiči a Orel. Je to perfektní akce, kde si každý občan může
vyrobit svoji dýni a potom ji v sobotu vystavit do průvodu. Stávají se i
nemilé věci, jako letos, kdy parta chlapců odcizila jednu dýni, na které
Monika Sehnalová pracovala 7 hodin. To se přece kluci nedělá, ničit
majetek a především umělecké dílo! Pevně věřím, že se tato situace
nebude opakovat, ale pro jistotu sestavíme hlídky z hasičů, aby vaše
výtvory byly v bezpečí. Mnohokrát děkuji všem organizátorům a všem
účastníkům průvodu.
Také pomáháme při nové akci Pálení čarodějnic, kterou pořádá TJ
Rakovec. Jednotě děkuji za příjemnou akci, kterou mají vždy dobře
připravenou.
Spolupracujeme také s Autoškolou Pernica na dopravně osvětové akci
Bezpečně na prázdniny.
Na začátku prosince bývá setkání s názvem Vánoční těšení. Děti z
umělecké školy manželů Jeřábkových si pro vás připravují vystoupení na
naladění vánoční atmosféry.
Poslední akcí roku bývá zpívání koled u vánočního stromku u radnice.
Krásná tradiční akce pod vedením pana starosty. Rodina Kovářova rozezní
_________________________________________________________
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své hudební nástroje a vánoční koledy znějí nocí. Pevně věřím, že i o
letošních vánocích se znovu sejdeme a společně zazpíváme vánoční
koledy.
Jak jsem se zmínil již na začátku. V naší obci se po několika letech
podařilo opravdu mnoho a to především, že jsme se naučili pracovat a
postupovat společně! Naučili jsme se pořádat společné akce, kde se podílí
více spolků současně, včetně naší obce. Chtěl bych všem spolkům, obci,
panu starostovi poděkovat za spolupráci a podporu kultury i sportu v naší
obci. Pevně věřím, a já osobně udělám vše pro to, aby se tento vztah
spolků a obce ještě více upevnil.
Na závěr bych rád využil této možnosti a chtěl bych vám všem popřát
krásné požehnané svátky vánoční a do nového roku nám všem přeji hodně
zdraví, lásky, spokojenosti, trpělivosti, porozumění a radosti.
Jindřich Kocour

Ženy – hasičky v Habrůvce
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Áčko mužů na VCB
(Josefa Kučeru zde dočasně nahradil závodník z Lipovce)

Tým Rakváči v Habrůvce
_________________________________________________________
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Klub českých turistů Kotvrdovice
Začátek letošního roku 2017 začal pro nás velice dobře. Na Nový rok jsme
vyrazili na pěší túru do Bukovinky.
Výroční schůze proběhla 14. ledna 2017 v horním pohostinství u Ševčíků.
Účast i atmosféra byly vynikající, což ocenil i pozvaný pan starosta Kunc.
Přislíbil nám také pomoci finančně i v příštích letech. Za to děkujeme
jemu i celému zastupitelstvu. Na schůzi byli dále vyhlášeni turisté roku
2016 co se týče počtu účasti na akcích: 1. místo pan Máčel, 2. místo pan
Hloušek a 3. místo pan Pernica. Všem srdečně gratulujeme.
Pak nám přálo zimní počasí, proto se uskutečnil 21. ledna již 37. ročník
přejezdu na lyžích Krajem pod Kojálem. Počasí bylo super: ráno -13 °C,
odpoledne -3 ° C. Celý den bylo krásně jasno a účast byla nevídaná: 202
zapsaných lyžařů. V horním pohostinství u Ševčíků byl start i dojezd,
proto moc děkuji obsluze. Orlovna nebyla v daném termínu volná.
Poté jsme se zúčastnili 2. až 5. února zimního srazu KST v Ružomberoku
a 9. až 12. února zimního srazu KČT Domažlicích, sněhové podmínky i
parta turistů vynikající.
18. února se uskutečnil další zájezd do Orlických hor
na lyže. Jel nás plný autobus a nálada byla vynikající tam i zpět. Počasí
dobré, trasa by la dlouhá 30 km.
4. až 7. května se konal pěší dálkový pochod Kotvrdovice – Velká
Javořina o délce 124 km.
27. května proběhla brigáda v obecním lese
17. až 20. srpna jsme se zúčastnili cyklosrazu v SK Vyhně
6. až 9. července se konal mezinárodní sraz KST Duchonka – Topolčany
Na konci července jsme se zúčastnili sjetí řeky Sázavy na lodích.
V září jsme si užívali babího léta v Jeseníkách a západních Krkonoších.
_________________________________________________________
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A v listopadu se konala akce Poslední puchýř v Bučovicích.
To byl výčet našich vícedenních akcí do konce listopadu. Jinak se
chodí pěšky, na kole, lyžích, pořádáme spoustu jednodenních akcí.
Vždy každou neděli vycházíme v 9 hodin z parkoviště u Surfu od
památného kamene KČT, a to za každého počasí. Všichni, kdo přijdou,
jsou vítáni.
Chtěl bych poděkovat všem aktivním členům v turistice, hlavně těm, co
něco organizují: J. Sedlák, J. Gottvald, J. Pernica, V. Hloušek, M.
Hloušková, M. Němec, M. Máčel, P. Horáček nebo V. Hřebíček. Zdrávo
došli – turistika je lék na všechno.
Za KČT Kotvrdovice Jaroslav Gottvald
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Skauti
Od září začaly pravidelné schůzky našich vlčat, světlušek, skautů a skautek
ze 7. skautského oddílu. Holky se schází každou středu a vedou je Bára
Odehnalová a Markéta Alexová. Kluci již museli být rozděleni na dvě
skupiny, kteří se schází v pondělí a v úterý. Kluky vede Jarek Chrástecký a
Sardin (Martin Zouhar).
Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být
aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen
sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět.
Skautská výchova ctí především tyto hodnoty: hrát fér, spolupracovat
s ostatními, být ohleduplný k okolnímu prostředí, mít vztah k přírodě.
Proto mi nyní dovolte krátké zamyšlení nad kouřením. Často chodím se
svými dětmi po obci pěšky, stačí ale jen cesta k místní škole, aby se člověk
zarazil nad chováním mnohých místních kuřáků.
Přes neustále sbírání nedopalků jich najdete desítky a desítky na všechny
směry od zastávky. Až si člověk pak říká, že by si kuřáci měli platit svého
zvláštního sluhu, který po nich uklízí. Na dětském hřišti kolem laviček tyto
nalezené „zajímavosti“ leckterá prťata vesele strkají do pusy. Proto při
každé návštěvě parku prvně uklízím nedopalky, které odhazují dokonce
někteří rodiče. Každý máme svobodnou vůli, zda budeme nebo nebudeme
kouřit, ale k této svobodě bychom neměli zapomínat na zodpovědnost.
Svoboda je velký dar, ale myslím si, že bez zodpovědnosti to není svoboda
ale sobectví.
Holky i kluci mají za sebou zahajovací oheň a skautskou pouť. Bohužel
plánovaná podzimní drakiáda nevyšla skrz obsazené letiště a následné
špatné počasí. Dále se uskutečnily brigády na hrabání listí na dolním konci
a podzimní víkendové výpravy, ze kterých vám posíláme krátké zprávy
a fotografie.
Marie Chrástecká
_________________________________________________________
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Dívčí výprava
V pátek 6. října jsme se vydaly do dalekého Arendellu na korunovační bál
královny Elzy. Po vydařeném večeru se ovšem Elza se svojí sestrou Annou
pohádaly a Anna zjistila, že má Elza od malička tajemnou moc. Dokáže
totiž svou rukou zmrazit cokoliv. Elza se neovládla a v celém Arendellu
náhle rozpoutala krutou zimu. Ze strachu utekla a Annu, která ji běžela
hledat, omylem zmrazila také.
A my skautky, protože jsme se chtěly odvděčit za pozvání do Arrendelu,
jsme se vydaly najít lék, po kterém by Anna rozmrzla. Nebylo to vůbec
lehké. Nejdříve jsme musely najít trolla, od kterého jsme dostaly
nápovědy, jak získat správný lék.
Nakonec se nám Annu podařilo zachránit a s ní i celý Arendell. To už byla
ale neděle a my jsme se musely vrátit domů.
Bára
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Skautská výprava do Vysočan aneb Stíny nad Edirenem
Ve dnech od 13. – 15. října se sedmnáctičlenná výprava skautů a vlčat ze
Senetářova a Kotvrdovic vydala na výpravu do Vysočan. Celý víkend se
nesl v duchu fantasy. Proto se od pátku obě družiny vlčat a skautů
proměnily v odvážné hraničáře střežící hranice starobylého království
Ediren.
To se však ocitlo pod nenadálým útokem skřetů, jejichž výpad museli
hraničáři odrazit. První bitva byla vybojována už v pátek, kdy se hordy
skřetů odhodlaly k útoku na pevnost hraničářů, kde však byly drtivě
odraženy.
Poté, co byli ošetřeni ranění vojáci, se zvědi vydali po stopách skřetů do
jejich ležení, aby zjistili, co dalšího tyto podlé stvůry chystají. Tam se
dozvěděli, že obrovská armáda skřetů táhne na Ediren s jediným úkolem –
jednou provždy zničit království lidí.
_________________________________________________________
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Avšak byla zde jedna možnost, jak nepříznivý osud zvrátit. Na severu
nedaleko hranic se totiž nacházel tábor, ve kterém čekal skřetí kapitán
pouze se svou gardou na příchod vojska.
Proto se hned následujícího rána hraničáři vydali do hlubokých hvozdů na
severu, odkud se blížila armáda skřetů. Cesta to byla nelehká a hraničáři si
při ní procvičili, jak se orientovat v terénu, jak správně číst stopy, nebo jak
rozdělat oheň.
Po několika šarvátkách se skřetími hlídkami se jim podařilo nalézt
kapitána a v nelítostném boji ho porazit. Bez jednotného velení se pak
zbytek armády rozutekl do svých doupat v horách. A tak byl Ediren
zachráněn zásluhou chrabrých hraničářů.
V neděli ráno se z hraničářů zase stali kluci ze Senetářova a Kotvrdovic,
avšak zážitky ze světa fantasy zůstaly zapsány v jejich vzpomínkách.
Laďa Zouhar
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Příspěvky občanů, zajímavosti
4. dýňobraní v Kotvrdovicích
Oslavy svátku Sv. Václava proběhly v Kotvrdovicích již po čtvrté ve
znamení dýní.
Samotná akce začala již v pátek navečer, kdy v místní Orlovně rodiče a
prarodiče „pod dohledem“ svých dětí a vnoučat dlabali dýně. Kotvrdovičtí
zahrádkáři, coby pořádající složka této akce, oslavili v letošním roce 50 let od
opětovného založení své ZO, a i přesto, že se na jejich činnosti spolupodílel
mráz, kroupy i sucho, připravili malou výstavu místních výpěstků.
Návštěvníci mohli ochutnat také dýňové dobroty nebo si nechat namalovat
„nový obličej“. O pestrost akce se zasloužila také místní knihovna, která
vyřadila spoustu knih, ze kterých si přítomní mohli nějakou knihu bezplatně
vybrat pro sebe nebo někoho blízkého.
V sobotu 30. září projel Kotvrdovicemi samotný Sv. Václav na koni za
doprovodu královské družiny a lampionového průvodu, který se ubíral cestou
lemovanou nádherně vydlabanými osvětlenými dýněmi.
Tato velmi oblíbená podzimní akce, která se již stala tradicí, spojuje nejen
různé generace občanů, ale je pojítkem také místních organizací, které
s dýňobraním pomáhají buď svou prací, nebo sponzorsky.
Veronika Průchová
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