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Úvodní slovo
Dobrý den, přinášíme letní číslo kotvrdovického zpravodaje. Polovina
prázdnin utekla jako voda a i když si s námi počasí trochu pohrává
z nepřetržitých dešťů do tropických teplot, doba dovolených je přeci jen
vždycky příjemnou částí roku.
Letní číslo zpravodaje přináší ohlédnutí za činností některých organizací
v uplynulém půlroce a také několik pozvánek na chystané akce. Na obálce
je fotografie části stromořadí na cestě od Brány. Věříme, že se všem
zasázeným stromkům bude dařit, a že nebudou cílem vandalů, jak to
vidíme např. při cestě na Krasovou.
Přejeme vám všem krásné a hlavně ve zdraví a bez úrazů prožité
prázdniny.
Redakční rada

Slovo starosty
Dobrý den vážení spoluobčané.
Přeji Vám příjemné prožití léta a také období dovolených. Věřím, že si
všichni zasloužíte řádný odpočinek a naberte sil do další práce.
Na posledním jednání zastupitelstva obce jsme schválili smlouvu na
výstavbu dvou obecních bytů
a 1. srpna bude předáno staveniště spol. Benestav. Stavba by měla být
dokončena v září příštího roku.
V nejbližších dnech budou zahájeny také práce na rozšíření inženýrských
sítí v Chaloupkách. Doufám, že se nebude opakovat situace ze začátku
prázdnin, kdy neznámý zloděj odcizil čtyři mříže z roštu na vjezdu do
Chaloupek. Jednáme také o zahájení opravy kanalizace pod ulicí Nová
Čtvrť.
Do konce září letošního roku budou v katastru obce instalovány
informační tabule naučné stezky na téma Kotvrdovice dávné a současné.
Krátce k historii projektu: S nápadem vytvořit tuto naučnou stezku přišla
Marie Chrástecká v roce 2010 a požádala obec o spolupráci. Zastupitelstvo
obce dne 15. 6. 2011 bylo seznámeno s přípravou projektu, vzalo na
vědomí způsob jeho financování a podání žádosti o dotaci v rámci
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programu LEADER. Soutěž vyhlásila MAS (Místní akční skupina)
Moravský kras. Žádosti o dotaci bylo vyhověno a obec tak získala na
naučnou stezku 346.500,- Kč. Z této částky nebudou zhotoveny jen
informační tabule, ale do projektu byla zařazena i výsadba stromů na cestě
ke Bráně. Na trase budou rovněž zřízena nová odpočinková místa.
Vypracování žádosti o dotaci a její úspěšné obhájení, získávání
podkladů od občanů a z kronik, zpracování textů na jednotlivé tabule
zajistila bezplatně za pomoci dalších dobrovolníků Marie Chrástecká.
Alois Kunc

Z jednání zastupitelstva obce 24. 5. 2012
Omluveni: J. Šenková, Ing. Nesrsta
1) Kontrola úkolů:
- zajistit dodavatele na výměnu oken v knihovně za okna otevíratelná
- budou dodány 2 nové prvky na hřiště u Surfu, poptat ještě dětský kolotoč
- TJ Rakovec bude vyplacena první část dotace na činnost
2) Prodej majetku obce – jednohlasně odsouhlasen prodej části cesty za
ulicí Čechy jednotlivým vlastníkům přilehlých nemovitostí.
3) Přezkoumání hospodaření - jednohlasně schválena volba proveditele
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 – přezkoumání provede
Krajský úřad.
4) Smlouva s E.ON – schválen návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro
propojení vedení z nové ulice u hřiště na ulici Panská. Vedení bude
realizována na obecním pozemku – všichni zastupitelé souhlasí.
5) Výstavba chodníku u kaple – předloženy 3 nabídky, nejnižší cenu
nabídla společnost Eurovia, pan starosta doporučuje podepsat smlouvu o
dílo, zastupitelé berou na vědomí.
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6) Výběrové řízení na dodavatele obecních bytů – nejnižší nabídku
připravila firma Benestav, spol. s r.o., pan starosta navrhuje připravit na
příští jednání zastupitelstva ke schválení smlouvu o dílo.
7) Smlouva na připojení internetu – skončil dotační projekt, pan starosta
navrhuje si zařízení prozatím ponechat, pan starosta a pan Hřebíček zajistí
nové nabídky na připojení k telekomunikační síti.
8) Zaměstnávání pracovníků na údržbu obce – v současné době má obec
jednoho stálého zaměstnance a 3 brigádníky. 10 hlasy schválena smlouva
z rozpočtu JMK o dotaci na údržbu cyklostezek – jedná se o jedno
pracovní místo.
Zastupitelé se shodli, že by obec měla požadovat po občanech pomoc při
údržbu pozemků obce, které se nachází v jejich sousedství.
9) Záměr společnosti Agris – Agris pravděpodobně podá žádost o dotaci
na vlastní kompostárnu v průmyslové zóně. Pan starosta má za úkol zjistit
podmínky pro realizace z hlediska stavebního řízení.
10) Rozpočtové opatření – jednohlasně schváleno
- městu Blansko uvolněno 7,5 tis Kč na činnost přestupkové komise
- posílení FRB o 200 tis Kč
11) Příprava hodových oslav – pozvání přijali přátelé z Aschheimu.
12) Různé –
- pan starosta oznámil, že je hotová textová část naučné stezky projektu
„Kotvrdovice minulé a současné“ a je k nahlédnutí na obecním úřadě.
- bylo vydáno stavební povolení pro plynofikaci v chaloupkách, bude
vypsána poptávka.
- akce „Úprava prostranství kolem školy“ čeká na odsouhlasení hranic
pozemků jednotlivých vlastníků, potom bude projektant pokračovat
v přípravě projektu.
Jednání trvalo 2 hodiny a 50 minut.
ze zápisků Zity Doleželové
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Z jednání zastupitelstva obce 20. 6. 2012
Omluveni: Z. Pernica, J. Zouhar, Ing. Nesrsta, Ing. Burda
1)Kontrola úkolů- úkoly ohledně půjček z FRB a problematika obecních
bytů v samostatných bodech. Ostatní úkoly odloženy.
2) Půjčky z fondu rozvoje bydlení – zavazující dodatek ke smlouvám FRB,
který by zajišťoval vymahatelnost dluhu v případě neschopnosti dlužníka
splácet (navrhoval Ing. Burda), pro tento rok vložen nebude. Dodatek bude
pouze ve formě upozornění. S tímto souhlasí 7 přítomných zastupitelů,
paní Odehnalová hlasovala proti.
3) Výstavba obecních bytů – znění smlouvy s firmou Benestav bude
řešeno na pracovním jednání.
4) Změna územního plánu – 1. 1. 2016 končí platnost stávajícího
územního plánu. Je možné provést jeho úpravu nebo zadat vypracování
nového – pan starosta nastínil problematiky obou řešení. K problematice
budou další jednání po prázdninách.
18:42 přišel pan Jiří Zouhar
5) Různé –
- paní Odehnalová připomněla nutnost řešení vytápění budovy ZŠ.
Obec zadá provedení studie stavu vytápění.
- křižovatka u pošty – již na webových stránkách se řešila bezpečnost na
této křižovatce. Spousta řidičů zatím ignoruje pravidlo pravé ruky a na
křižovatce se již stalo více dopravních nehod, naštěstí pouze s poškozením
automobilů. Po diskuzi se přítomní zastupitelé shodli na umístění dvou
retardérů – nad a pod křižovatkou – ve směru od hlavní silnice k poště.
Pan starosta požádá MěÚ Blansko o dopravní značení. Typ retardérů
vyberou zastupitelé na některém z příštích jednání.
Jednání trvalo 2 hodiny
ze zápisků Zity Doleželové
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Z jednání zastupitelstva obce 18. 7. 2012
Omluveni: Ing. Nesrsta, Ing. Keprt
1) Kontrola úkolů –
- cenová nabídka na kolotoč do parku, nákup prozatím neřešen
- připojení OÚ k internetu – úkol trvá
- Agris Jedovnice – pro kompostování vlastního materiálu nepotřebuje
vyjádření obce
- rozšíření plynovodu v Chaloupkách – viz samostatný bod
- smlouvy k FRB byly podepsány
- pracovní jednání k výstavbě bytů se konalo, připravovaná smlouva
s realizátorem byla projednána a připomínkována
- studie stavu vytápění ZŠ – úkol trvá
- žádost o dopravní značení retardérů u pošty podána na MěÚ Blansko
2) Rozpočtové opatřeni – schváleno všemi zastupiteli
- smlouva o poskytnutí dotace na pracovní místo pracovníka na údržbu
cyklostezek
- požadavek jednotky SDH na dovybavení povinnou výzbrojí (došlo ke
zvýšení členů jednotky z 6 na 9) – 57 tis Kč.
- požadavek TJ Rakovec na dokrytí nákladů na realizaci nové
automatické závlahy hřiště – cca 100 tis Kč.
3) Smlouva na výstavbu obecních bytů – k předání staveniště má dojít 1.8.
Zastupitelé jsou s připravovanou smlouvou seznámeni. Zastupitelé za OPK
zdůvodnili svoje hlasování proti podpisu smlouvy: dotace nebyla
přidělena, stále nebyly zveřejněny podmínky pro přidělování bytů, obava
z vícenákladů. S podpisem smlouvy souhlasilo 7 zastupitelů (Ing. Burda,
pan Šenk a paní Šenková byli proti, paní Alexová se zdržela hlasování).
4) Prodloužení plynovodu v Chaloupkách – všichni zastupitelé souhlasí
s podpisem smlouvy o dílo s firmou Reistav, pokud do 1. 8. obec neobdrží
lepší nabídku. Cena díla bude 290 tis. Kč, plynovod bude následně
odprodán. Kvůli komunikaci v Chaloupkách bude svoláno pracovní
jednání – šířka silnice, možnosti parkování, zimní údržba atd.
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5) Dodávka techniky na kompostování – potřebné zařízení: překopávač, 3
kontejnery, síto, fólie, teploměr. Traktor, který ponese překopávač, bude
pronajímán. S nákupem zařízení souhlasilo 10 přítomných, paní Šenková
se zdržela hlasování.
6) Oprava kanalizace od domu č. 211 (spodní konec Nové Čtvrti) ke
Kanálu – kanalizace byla v minulosti opravována zúžením, což omezuje
průtok odpadních vod. Projekt na opravu je zpracován, pan starosta poptá
cenu opravy. Bude se vlastně jednat o položení nového vedení v celém
úseku a zřízení revizní šachty na křižovatce pod Novou Čtvrtí.
7) Různé –
- pan starosta připomněl dříve diskutovanou multifunkční budovu pro
hasičský sbor – mohla by se provést jako přístavba budovy pošty, která
každopádně potřebuje opravit zadní přístřešek. Obec nechá zpracovat
studii, jak by mohla budova vypadat. V současné hasičské zbrojnici by se
potom skladovala obecní technika.
- paní Šenková tlumočila stížnosti mnohých občanů na nezodpovědnost
některých chovatelů psů. Venčení psů na ulicích je na denním pořádku a
jen málo majitelů po svých svěřencích jejich výtvory odklidí. Někteří
majitelé jsou zřejmě přesvědčeni, že když obec vybírá poplatky za psy, má
povinnost úklidu výkalů. Tak to ale není, žádný obyvatel by neměl
spoluobčany obtěžovat svým chováním. Proto se zastupitelé shodli, že
prvním krokem v boji s nezodpovědnými spoluobčany bude vytvoření
obecní vyhlášky, která bude řešit postihy majitelů, kterých se toto týká.
- s bezúplatným převodem pozemku 722/17 (část chodníku na dolním
konci) do majetku obce souhlasí všichni zastupitelé.
Jednání trvalo 2 hodiny a 15 minut.
ze zápisků Zity Doleželové

Příspěvky spolků a organizací
Knihovna Kotvrdovice
O prázdninách není půjčovní doba (úterý a pátek) v knihovně omezena.
Z důvodu dovolené bude pouze zavřeno v pátek 17. 8., v úterý 21. 8. a
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v pátek 24.8. V prostorách knihovny je možné vidět výstavku - 10 let
kopané žen v Kotvrdovicích.
Webové stránky knihovny
Na stránkách knihovny (http://knihovnakotvrdovice.webk.cz/) najdete
mimo jiné záložky:
Katalog knih – kompletní katalog knih naší knihovny s možností již
zaregistrovaných čtenářů si otevřít další záložku Vaše čtenářské konto.
Zde podle čísla průkazky a data narození zjistíte i které knihy máte doma
vypůjčené.
Nové knihy – stále aktualizovaný seznam nových knih.
Výstava z historie
Připravujeme na zimní období tohoto roku výstavu zaměřenou na historii
naší obce (a vlastně i na historii všeobecně). Chceme touto cestou požádat
občany o spolupráci.
Máme zájem o jakékoliv fotografie, pohlednice, noviny, časopisy, různé
texty, ale i předměty denní potřeby, třeba nářadí a podobně. Naším
záměrem je ukázat nejen mládeži, jak se žilo na venkově v minulém, nebo
i předminulém století. Pokud jste ochotni nám na výstavu cokoliv zapůjčit,
navštivte nás, prosím v knihovně, nebo osobně kontaktujte Tomáše Musila
(Kotvrdovice 174). Předem děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání
na výstavě.
Tomáš Musil
TJ Orel Kotvrdovice
Dobrý den vážení spoluobčané,
Dovolte, abych vás touto cestou pozdravil a shrnul v krátkosti činnost naší
Orelské jednoty od ledna letošního roku do dnešního dne.
V lednu jsme uspořádali již tradiční Orelský ples, kde nám hrála k tanci i
poslechu skupina MEDIUM a musím říci, že ples se nám podařil a rád
bych poděkoval všem, kteří se tohoto plesu zúčastnili. Rád bych také touto
cestou poděkoval všem pořadatelům za dobře odvedenou práci.
Dále jsme v letošním roce pořádali velikonoční taneční zábavu. Jak se již
také stalo tradicí, Orel jednota Kotvrdovice upořádala v letošním roce
oslavu ke dni maminek a letos poprvé společně s místní organizací KDUČSL. Rád bych poděkoval základní škole Kotvrdovice a soukromé
umělecké škole manželů Jeřábkových za program, který si připravili pro
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maminky. Také chci touto cestou poděkovat obecnímu úřadu za finanční
podporu při této akci a všem, kteří se oslav zúčastnili.
Dále Orel jednota Kotvrdovice společně s místní organizací KDU-ČSL se
pokusila obnovit tradiční taneční hodovou zábavu. Tuto taneční zábavu,
kde hrála k tanci i poslechu skupina POHODA, nenavštívilo mnoho našich
občanů, ale pokusili jsme se navodit dobrou atmosféru a dokonce i tuto
hodovou zábavu navštívili i naši přátelé hasiči z Aschheimu a Dornachu.
Byť nás nebylo mnoho, tak z mého pohledu se hodová zábava velice
povedla. Pevně věřím za pořadatele, že příští hodovou zábavu navštíví více
našich občanu a že tato tradice přetrvá. Také chci poděkovat obecnímu
úřadu za finanční podporu při této akci.
Dále bych velice rád poděkoval a pogratuloval našim orlům, kteří nás
reprezentovali na turnaji v malé kopané ve Vilémovicích HYUNDAI CUP,
(Michal Šenk, Jiří Stehlík ml., Kamil Kunc, Tomáš Zouhar, Jakub
Kyzlink, Pavel Paděra, Petr Grómský, Tomáš Jaroušek, Jan Doležel), kde
se umístili na krásném druhém místě ze čtyřiceti mužstev.
Jindřich Kocour - starosta Orel jednoty Kotvrdovice
předseda MO KDU-ČSL Kotvrdovice
Tisk našeho okresu: Blanenský deník
Vilémovice – Vilémovický turnaj v malé kopané Hyundai Cup letos
vyhráli brněnští Slovan Boys, kteří ve finále sestřelili do té doby famózní
Orly Kotvrdovice. Obhájci z loňska, Čížovky Boskovice, vybojovaly třetí
místo. „Finále jsme zkazili," zlobil se Michal Šenk z druhých Kotvrdovic.

Loni se z vítězství v Hyundai Cupu radovali boskovické Čížovky. Všichni
byli zablácení, vytrvale totiž lilo. Letos intenzívně pálilo slunce a po dvou
dnech běhali po hřištích samí Brazilci. Patnáctý ročník dvoudenního
turnaje provázela pohoda i dramatické souboje na čtyřech hřištích.
Ze čtyřiceti týmů se do vyřazovacích bojů dostala šestnáctka nejlepších.
Mezi nimi i Kulířov, Krásensko a Hyundai. A také dvojice, která patřila
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k favoritům. Obhájci poháru boskovické Dynamo Čížovky a Orli
Kotvrdovice. Za Čížovky chytal opět zkušený Michal Čech, v poli byli
Preč, Martínek nebo Neděla. Za Kotvrdovice zase nastoupil Šenk
s Jarůškem a Doleželem, tedy spoluhráči z FK Blansko.
Oba týmy na sebe narazily v boskovicko-blanenském semifinále. A to
jednoznačně ovládli Orli. Čížovkám nastříleli čtyři branky a postoupili do
finále. „Soupeř byl lepší a zaslouženě postoupil. Také jsme neměli štěstí,
je to o prvním gólu. My jsme ho dostali rychle. Oni pak zalezli a chodili
do brejků a dávali góly," zhodnotil semifinálovou prohru boskovický
Antonín Preč.
Čížovky si spravily náladu v souboji o třetí místo. Porazily Kope Kulířov,
i když měly co dělat, aby neztratily náskok. V bráně Boskovic skvěle
zastoupil Čecha Neděla, který vychytal několik gólovek.
Konec letu
Kotvrdovičtí Orli dostáli svému názvu a play-off doslova prolétli. Tři
zápasy, tři jasné výhry se skóre 16:1. Jasný kandidát na titul. Jenže
brněnští Slovan Boys je dokonale zaskočili rychlým gólem a tím, že se jim
dařilo úplně všechno, na co sáhli. Naopak, Kotvrdovice si vybraly smůlu
za minulé zápasy.
Finále zdramatizoval rozhodčí Hynek Barák, který na sebe přivolal hněv
brněnské lavičky. Odpískal totiž penaltu a vyloučil gólmana. Ten byl
potom vyhlášen nejlepším brankařem turnaje. „Faul to byl, taková jsou
pravidla," vysvětloval po zápase Barák.
Brňané hráli dvě minuty přesilovku, ale Kotvrdovice už neměly na zvrat
čas ani sílu. Po výhře 4:2 se radovali z premiérové výhry na Hyundai Cupu
Slovan Boys. Předloni byli ve Vilémovicích pátí, loni až jedenáctí.
„Byly tam individuální chyby, vlétli na nás. Dostali jsme brzo gól. Jsme
zklamaní," těžko hledal slova po finálové prohře kotvrdovický Šenk.
Konečné druhé místo je ovšem pro jeho tým zatím největší úspěch
v historii turnaje. „Minule jsme byli pátí až osmí, takže jsme se zlepšili.
Hrajeme spolu od dorosteneckých soutěží, chtěli jsme postavit nějaký
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schopný tým, myslím, že je kvalitní. A s druhým místem jsme nakonec
spokojení," doplnil Šenk.
Minule získal titul nejlepšího střelce turnaje boskovický Martínek za
dvacet branek. Letos stačilo Radku Kaňokovi z AllStars západní Čechy
třináct gólů. Letošní Hyundai Cup uzavřela symbolicky bouřka, která
počkala, až bude po zápasech. Snad nenaznačila, že se nad turnajem
stahují mračna. Byla by to škoda, kdyby se nekonal šestnáctý ročník.
Informace ze skautského oddílu
Oddílová schůzka s Nováčkovskou zkouškou (14. 4. 2012)
Jako každý měsíc i ten dubnový se uskutečnila oddílová schůzka. Na
oddílové schůzce se sejde vždy celý oddíl, to znamená kluci i holky ze
Senetářova a Kotvrdovic. Tato oddílovka byla trochu netradiční, protože
naši nováčci skládali Nováčkovskou zkoušku. Tato zkouška má prověřit,
jestli jsou nováčci připraveni skládat vlčácký nebo světluškovský slib, a
jestli mají nějaký vztah ke skautu. Ostatní děti, které neskládaly zkoušku,
si zahrály bojovou hru v lese. Všichni nováčci zkoušku složili, a proto
zaslouží velkou pochvalu.
Informační schůzky pro rodiče (18. a 19. 4. 2012)
K akcím, které se konaly v uplynulých měsících, patřila také informativní
schůzka pro rodiče. Naší snahou bylo sejít se s rodiči dětí, které navštěvují
náš oddíl a lépe jim vysvětlit, co skaut nabízí jim a jejich dětem, a co
naopak od dětí očekává. Základní myšlenka celého setkání byla, že jsme
především výchovná organizace a snažíme se, aby i zábava, kterou dětem
chystáme, měla smysl a děti něčemu učila a někam je vedla. To jsme se
snažili sdělit především rodičům našich nováčků, aby věděli, že skauting je
dobrá příprava na cestu životem.
Martin Zouhar
Závod vlčat a světlušek (5. 6. 2012)
Jednou za dva roky se pořádá závod, který je určen věkové kategorii
skautů do 12 let, tedy vlčatům a světluškám. Letos se závod konal
v Blansku v okolí přehrady Pálava. Kromě samotné soutěže připravili
blanenští skauti i pestrý doprovodný program a různé zajímavé činnosti od
lanových aktivit až po střílení ze vzduchovky. Skupinky startovaly
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s pětiminutovými rozestupy. Na jednotlivých stanovištích se pokoušely
řešit zadané úkoly, vyzkoušely si svoji fyzickou i psychickou sílu. Došlo i
na nácvik ošetřování zraněných a mnohé další. Konkurence byla veliká.
Zvítězit se naším nejmladším nepodařilo, ale i tak si zaslouží uznání za
velké nasazení.
Závěrečná výprava (8. a 9. 6. 2012)
Letošní skautský rok jsme zakončili závěrečnou dvoudenní výpravou.
V pátek odpoledne jsme se pěšky vydali na naše letní tábořiště do
Rakoveckého údolí. Vzhledem k nepříliš pozitivní předpovědi počasí jsme
si natáhli velkou plachtu na dřevěnou konstrukci kuchyně a jídelny, která
tam zůstala stát z minulého roku. Udělali jsme dobře, protože již večer po
opečení špekáčků začalo kapat a poté vydatně pršet. Déšť se neobešel bez
hřmění a blesků. Měli jsme s sebou kytaru a tak jsme si zvesela zazpívali.
Postupně jsme všichni s únavou ulehali k spánku. Noc byla nad očekávání
klidná, déšť ustával. Ráno bylo zamračené. Lehce kapalo. Nasnídali jsme
se, sbalili věci a vyrazili zpět k domovu.
Ivana Nesrovnalová
Po-hodový volejbal
Náš skautský oddíl se 23. 6. opět zapojil do uspořádání volejbalového
turnaje, i když
tentokráte nikoliv
hodového, ale pohodového.
Nešlo
nám o to vyhrát, ale
jen dát šanci zahrát
si s rozmanitými
týmy, sestavenými
většinou
z řad
místních občanů.
Dalšími družstvy
byly stejně jak loni
naši
Zastupitelé,
Haluzárna, Modrá Laguna (loňský vítězný Žiži tým), dále nový tým
Holubi a narychlo sestavné Zbytky. Celý podvečer byl opravdu pohodový
až na napínavé finále, které nakonec vyhrál tým Holubi. Možná některé
udivilo naše pravidlo „za sprostá slova ztráta bodu“. Naše skauty se
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snažíme vést k tomu, aby se dokázali obejít bez vulgárních slov a
projevovali emoce jinou formou, aby si však i tak hru naplno užili.
Příklady dospělých ale táhnou… A právě nejlepším příkladem pro děti je,
když neslyší u nás dospělých sprostá slova. Bohužel často slyší úplný
opak. Večer se sedělo ještě dlouho u ohně a zpívalo se. Děkujeme všem
hráčům a fanouškům za příjemnou atmosféru.
Text J. Chrástecký, foto M. Chrástecká
Český zahrádkářský svaz
V měsíci září bude zahájeno moštování ovoce. Moštovat se bude tradičně
každý pátek od 16:00 hod. Přesný termín
zahájení moštování bude upřesněn
v místním rozhlase.
Dále připravujeme na sobotu 29. 9. 2012
jednodenní zájezd do Lipníků nad
Bečvou, tam navštívíme zahradnictví
Chovanec. V Rožnově pod Radhoštěm
se stavíme ve Valašském muzeu
v přírodě. Cestou zpět navštívíme zámek
Tovačov, kde bude probíhat Přerovské
babí léto.
Přerovské babí léto je okresní
zahrádkářská výstava a floristická
soutěž. Současně budou probíhat na
zámku v Tovačově Václavské hody.
Ve Valašském muzeu v přírodě je
možno navštívit: Dřevěné městečko,
Mlýnskou dolinu nebo Valašskou
dědinu. Všechny tři muzea jsou v těsné
blízkosti.
V zahradnictví Chovanec je domluvena
odborná prohlídka s výkladem na téma
sloupovité jabloně, hrušně, třešně a
ostatní ovoce.
V letošním roce se nebudou objednávat
jahodníky ani ovocné stromky.
Výbor ČZS Kotvrdovice
_________________________________________________________________
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TJ Rakovec: Fotbalistky koťasy
Oslava 10 let kopané žen v Kotvrdovicích (2002 – 2012)
Fotbalový oddíl žen Rakovce Kotvrdovice oslavil 2. 6. 2012 kulaté výročí.
Hlavním programem slunečného odpoledne byla dvě utkání. Bývalé
hráčky nastoupily proti zastupitelstvu obce a hasičům. Až nepříjemné
bylo, že někteří zástupci mužského pohlaví hráli jako by šlo o postup na
ME. Ve druhém zápase se proti sobě postavili domácí žáci a ženy hrající
MSDŽ. Výkon hráčů obou družstev udělal všem radost. A bylo se na co
dívat. Celé odpoledne byla zpřístupněna výstavka z historie oddílu,
k vidění byly poháry, statistiky, fotografie a spousta textů. Pro zájemce je
možné si tuto výstavku přijít prohlédnout do knihovny, kam byla
přestěhována.
Obec Kotvrdovice, Rakovec Kotvrdovice, Jednota Orel Kotvrdovice a
rozhodčí. Těm všem patří poděkování za finanční a organizační pomoc při
zajišťování celých oslav.
Jak to s fotbalem žen v tomto století bylo?
2002: V létě vzájemný zápas žen. Vytváří se kádr asi patnácti holek, který
2. 11. 2002 odehraje první přátelský zápas v Mouřínově u Bučovic.
2003: Hrají se přátelské zápasy s celky Kloboučky, Násedlovice,
Hovorany. První utkání proti zastupitelstvu obce.
2004/2005: založen druhý okresní oddíl žen v Lažanech a v roce 2005 třetí
okresní oddíl žen v Drnovicích u Lysic.
2005/2006: V této sezóně se hraje turnajově 1. ročník okresního přeboru
žen – Drnovice, Lažany, Kotvrdovice. 3.9 2005 se hraje první kolo
v Lažanech.
2006/2007: Druhý ročník okresního přeboru žen. Na podzim 2006 vzniká
další oddíl v Kunštátu. V roce 2007 v Boskovicích, Ráječku a Kostelci na
Hané.
2007/2008: Okresní oddíly z Drnovic, Kotvrdovic, Kunštátu, Lažan se
přihlašují do MSLŽ. Fotbalistkou roku 2007 je vyhlášena Dana Klímová.
2008/2009: Reorganizace ženských soutěží z důvodu nových oddílů. Z
okresu se připojí Boskovice a Ráječko, všichni hrají novou MSDŽ.
2009/2010: Rozšíření divizních soutěží z 25 na 37 celků. Šest okresních
oddílů hraje v nové skupině MSDŽ, která má 10 družstev.
_________________________________________________________________
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2010/2011: Okresní oddíly stále hrají MSDŽ. Založena okresní soutěž
v malé kopané. Fotbalistkou r. 2011 je vyhlášena Romana Čtvrtníčková.
2011/2012: Lažany již nehrají. Založen okresní přebor, který hraje 6
družstev. Malou kopanou hraje také 6 družstev. Jediné Kotvrdovice se
přihlásí do MSDŽ.
Rádi ve svých řadách uvítáme další zájemkyně o fotbal.
Fotbalistky Koťasy – více informací naleznete na webových stránkách
www.fotbalistkykotasy.cz

Příspěvky občanů, zajímavosti
Jak krojovaní prožili letošní hody
S přípravou tanců jsme začali začátkem května, scházeli jsme se dvakrát
týdně u nás na dvoře a zřejmě nejen sousedi slýchali naše veselé
prozpěvování při trénincích. V pátek před hodovými oslavami se část z nás
sešla na Parketě, abychom ozdobili naši obec hodovými břízkami. Kluci
pak také ozdobili dům každé tanečnici a vstup do naší kapličky. Pokud jste
se divili, proč je mezi pentlemi i černá, tak jednoduše proto, že jsme břízky
zdobili v obecních barvách.
V sobotu jsme připravovali prostor pro taneční zábavu, na které kluci
předvedli před půlnocí ukázku verbuňku. S holkami jsme měly těžký úkol
– rychle sesbírat všechny kroje, aby zůstaly ještě pěkné na nedělní oslavy.
Všechno jsme zvládli a v neděli většina z nás vyrazila do slavnostního
průvodu od křížku do kaple na hodovou mši svatou. Do průvodu se
zapojili i němečtí hasiči ze spřáteleného Aschheimu a hudbou nás
podpořila Bivojanka.
Během víkendu navštívil naši obec keňský kamarád Ken. Zúčastnil se i
průvodu a v kapli doprovázel zpěvy při mši na buben. V pátek dětem v
naší škole přiblížil život v Africe a vysvětloval jim, co obnáší jeho práce
koordinátora projektu Adopce na dálku v rámci Centra Narovinu. Ken se
původně těšil i na náš nedělní odpolední program, ale nakonec musel
nečekaně odjet do Brna na setkání s dárcem čističky vody pro náš projekt
v Keni. Tak alespoň takto od Kena všechny pozdravuji. Říkal, že to tu v
Kotvrdovicích máme moc pěkné. Jen se divil, že nás tu na tak velké ploše
žije tak málo.
V neděli po obědě jsme se u nás s holkami společně oblékly opět do krojů
a počkaly, až nás kluci vylákají zpěvem ven. Společně jsme pak vyrazili na
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krojované oslavy na Parket. Ač nám za dusna bylo v krojích teplo,
tancovalo se nám moc dobře. Z náhlých rodinných důvodů jsme se
s manželem nemohli s ostatními krojovanými veselit až do konce, ale
viděli jsme, že i po skončení cimbálové muziky Majerán z Blanska, se
vytáhly hudební nástroje a vesele se zpívalo dál. Touto cestou děkuji
všem, kdo se podíleli na přípravě hodových oslav a také těm, co přišli
hodovat. A děkuji hlavně všem mladým, kteří s námi letos nacvičovali
folklorní tance, děkuji za jejich čas, nasazení a radost. Dá-li Pán Bůh,
těším se opět příští rok, kdy rádi uvítáme i nové zájemce. Na závěr přeji,
abychom po vzoru Božského Srdce prožívaly ve svém srdci hodovou,
„nakažlivou“ radost každý den, protože nikdy nevíme, kdy budeme
zavoláni z tohoto světa…
Marie Chrástecká

Foto: M. Tesařová
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Stav obyvatelstva za 1. pololetí 2012
Kotvrdovice měly k 30. 6. 2012 celkem 884 obyvatel, z toho bylo 434
mužů a 450 žen. Průměrný věk byl 41,13 let.
Za 1. pololetí se z obce odstěhovalo 12 občanů, 10 se přistěhovalo. Byla
uzavřena 4 manželství, rovněž 4 manželství rozvedena.
Za 1. pololetí bylo zasláno 5 písemných blahopřání k 50. narozeninám a 5
blahopřání k 60. narozeninám. Osobní návštěva členů SPOZ s malou
pozorností k narozeninám se uskutečnila u 21 spoluobčanů.
Nejstarším občanem je i nadále pan Kunc Josef z č. 54, který má
úctyhodných 95 let. Mezi ženami je nejstarší paní Šíblová Božena z č. 170
– 92 roků.
Nově narození občánci:
Hlaváčková Markéta
Horáčková Michaela
Karásková Nikol
Šenkýřová Tereza
Halámková Karolína
Halámková Tereza

č. 257
č. 231
č. 96
č. 312
č. 168
č. 168

Zemřelí:
Pernica Josef
Svoboda Josef
Ševčík Květoslav
Kuncová Františka

č. 37
č. 115
č. 6
č. 57
Zpracovala Jana Buchtová
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Pořadatelé zvou všechny
(nejen) děti na tradiční

Oblíbené sportovní odpoledne se uskuteční za
každého počasí v sobotu 1. září 2012
od 14:00 hodin na místním hřišti „Za dvorem“.
Občerstvení je zajištěno.
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