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Slovo starosty
Dobrý den vážení spoluobčané,
je tu druhé číslo našeho zpravodaje, kde vás budu informovat o činnosti
naší správy. Tentokrát to vezmu podle názvů akcí a popíšu jednotlivé akce.
Nová ulice za hřištěm
Kolaudace IS
Řešení odvodnění a výšky komunikace
Jak jsem již psal v prvním čísle zpravodaje, IS v nové ulici za hřištěm
máme již zkolaudovány a od srpna se měla začít budovat nová
komunikace. Vzhledem k nedořešeným výškám a odvodnění komunikace
se celá akce o měsíc posunula. Výška komunikace se projednala se
stavebníky, projektantem i dodavatelem a již se na ulici pracuje. Vzhledem
k tomu, že v projektu nebylo dořešeno částečné odvodnění komunikace,
museli jsme vymyslet, jak odvedeme dešťové vody z komunikace tak, aby
nevznikl někde problém.
Jeden ze stavebníků se na mne hněval z důvodu nezahájení prací v srpnu,
ale nejprve jsme opravdu museli dořešit tyto neočekávané detaily.
Hrací prvek v parku
Nový hrací prvek v parku jsme s úspěchem dokončili a děti si ho již
užívají. Pevně věřím, že jsme se trefili do gusta dětí a prvek se líbí. Do
budoucna budeme opět přemýšlet o dotačních programech na hrací prvky,
ať obec nemusí platit vše ze svého. Letos to opravdu bylo hektické a než se
člověk rozkoukal, tak bylo léto pomalu u konce.
Oprava rozhlasu
Vzhledem k oprávněným stížnostem občanů, že špatně nebo vůbec neslyší
obecní rozhlas, jsme nechali rozhlas prohlédnout a opravit. Jednu chvíli to
už vypadalo, že bude vše v pořádku, ale bohužel není. Znovu jsou v obci
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hluchá místa, kde rozhlas nefunguje. Opět tedy oslovíme firmu, aby
rozhlas zkontrolovala a opravila. Věřím, že do zimy se vše podaří
zprovoznit a celá obec bude řádně pokryta obecním rozhlasem.
Čištění ČOV 1, 2
V průběhu prázdnin jsme nechali vyčistit nádrž na dešťovou vodu na
ČOV1. Celá akce trvala necelé čtyři dny. Byl to opravdu velice náročný
proces, kde jsme chtěli nános odsát, ale vzhledem k jeho velké vrstvě,
která místy dosahovala 130 cm, jsme museli improvizovat a povolat bagr a
kontejnery. Celý nános se odbagroval, šlo o 93 m³. Nyní je zádržná nádrž
na dešťovou vodu čistá a v příštím roce se bude muset ještě trochu
poopravit. Stále je co zlepšovat.
Úprava prostranství před ZŠ
Jak jste si možná všimli, v průběhu prázdnin se nám podařilo upravit
prostranství před základní školou. Rád bych poděkoval manželům
Vašíčkovým, kteří byli nápomocni a vstřícní se dohodnout na postupu
samotné realizace akce. Jsem za tuto akci rád a věřím, že se nám podařila
dobrá věc. Díky.
Výměna vrat ZŠ
Do konce prázdnin jsme dále vyměnili vrata základní školy, která už také
měla svoje lét. Pokud nám do plánu neskočí nic jiného, ještě chceme
opravit plot před ZŠ a vyměnit zábradlí u vstupu do ZŠ.
Dotace JMK
Údržba cyklostezek
Dovybavení JSDH

I v tomto roce jsme žádali JMK o dotační titul na údržbu cyklostezek. Byli
jsme úspěšní a podařilo se nám získat 70 000 Kč.
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Dále jsme žádali na dovybavení JSDH obce. Zde jsme dostali dotaci ve
výši 200 000 Kč. Za tyto finanční prostředky byly pořízeny nejpotřebnější
věci pro členy JSDH (zásahové obleky, boty, zdravotnický batoh, helmy,
svítilny, proudnice). Děkujeme tímto JMK za poskytnutí dotace.
Kaple
Ti, kdo navštěvují naši kapli, jste si jistě všimli, že se opravil strop a
vymalovalo se. Farnosti jsme vypomohli našimi zaměstnanci i brigádníky,
aby celá akce proběhla, co nejrychleji. Kaplička teď vypadá moc hezky a
jsem rád, že se nám vše podařilo zvládnout rychle a bez komplikací.
Hody
Vážení přátelé, kamarádi, chtěl bych vám všem touto cestou poděkovat za
vaši účast na letošních hodech. Ačkoliv jsme letos hody přesunuli na jiné
místo, bylo s tím mnoho starostí a mnoha lidem se to nejevilo jako dobrý
nápad, nakonec jsme to vše zvládli. Poprali jsme se i s počasím, které nám
přineslo ve čtvrtek před hody velkou nadílku vody.
Chci poděkovat našim hasičům, kteří se sice připravovali na orlovně na
hody, ale když obcí zazněla siréna, všichni pospíchali likvidovat škody,
které napáchala blesková povodeň. Kluci to zvládli na jedničku. No a co
samotné hody? Bylo to opravdu náročné.
Ve čtvrtek přijela návštěva z Aschheimu, takže po úklidu obce jsem
návštěvu přivítal a do 23. hodiny jsem s nimi seděl v restauraci, kde jsme
se seznamovali.
V pátek si pro návštěvu připravili program naši hasiči a vyjeli na výlet do
kostela do Křtin, do Punkevek a na Macochu. Večer nás pozval na večeři
pan starosta z Jedovnic a závěr patřil hodové zábavě.
V sobotu ráno jsme pohostili návštěvu u nás doma a společně jsme vyčkali
na příchod stárků, kteří přišli pro právo. Potom jsme i s německou
návštěvou pokračovali s chasou a podívali se, jak chlapci vyvádí děvčata
z domů. Byla to krása a velká paráda. Po procházce obcí jsme skončili
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před orlovnou, kde jsme poseděli. Potom naši hasiči odvezli naše
návštěvníky na hotel, kde se převlékli a znovu přijeli na večerní program.
Neděle byla jako vždy zahájena průvodem od křížku do místní kaple, kde
se sloužila mše svatá. Po mši svaté jsme se se vzácnou návštěvou
rozloučili a odpoledne jsme pokračovali v posledním dni hodových oslav.
No a jak praví klasik „závěr patří favoritům“. V neděli něco po deváté
hodině večerní nás doma navštívila chasa, kde jsme ještě cca do druhé
hodiny ranní hodnotili hodové oslavy. Děkuji za Vaši návštěvu a těším se
na příští rok na setkání s vámi.
Velké poděkování patří chase, hasičům, zaměstnancům obce i
dobrovolníkům za přípravu a úklid po hodových oslavách. Pevně věřím, že
jste si hody užili a těšíte se již na příští rok tak jako já.
Toto jsou hlavní informace o dění v naší obci. Samozřejmě, že těch věcí je
více, ale to by mi celý zpravodaj nestačil a Vás by to čtení přestalo bavit.
Vážení spoluobčané, v listopadu plánuji druhý kulatý stůl s názvem
„zhodnocení jednoho roku ve funkci“. Od tohoto setkání si slibuji zpětnou
vazbu týkající se toho, co se za toto období povedlo i nepovedlo. Pevně
věřím, že se sejdeme ještě ve větším počtu než na prvním kulatém stolu.
Budu se na Vás těšit a věřím, že nás přijde opravdu hodně. Děkuji.
No a na závěr přeji krásný zbytek léta a barevný podzim.
S úctou Váš starosta
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schůze zastupitelstva konaná dne 27. května 2019
ZO bere na vědomí:
Kontrolu úkolů
Informaci o uvolnění pozemků p.č. 1362/6 a p.č. 1362/10
Odstoupení pana Martina Kováře ze školské rady a Ing. Zbyňka Vančury
z finančního výboru.
ZO ukládá:
Pozvat zástupce zpracovatele nového ÚP na schůzku za účasti pana
starosty a Ing. Kunce.
Termín: 15. 6. 2019
Zodpovídá: Kocour
Zadat VŘ na stavbu bytů dle parametrů dotačního titulu.
Termín: 30. 6. 2019
Zodpovídá: Kocour
ZO schvaluje:
Usnesení:
19.5.1
ZO schválilo 13 hlasy ověřovatele zápisu paní Moniku Sehnalovou a
Ing. Aloise Kunce a zapisovatelku zasedání paní Zitu Doleželovou.
Usnesení:
19.5.2
ZO schválilo 13 hlasy program zasedání dle pozvánky.
Usnesení:
19.5.3
ZO schválilo RO č. 4/2019.
Usnesení:
19.5.4
ZO schválilo smlouvy o smlouvách budoucích č. 1030048586/001 týkající
se parcelních čísel 720/3 a 762/4 a smlouvy č. 1030048710/001 týkající se
parcely č. 1362/1 se společností Energetika Boskovice, spol. s r.o. a
pověřilo pana starostu podpisem těchto smluv.
Usnesení:
19.5.5
_________________________________________________________
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ZO schválilo zrušení předkupního práva na pozemky p.č.st. 462 a p.č.
707/14 a pověřilo starostu podpisem smlouvy o vzdání se předkupního
práva.
Usnesení:
19.5.6
ZO schválilo jednu půjčku z rozpočtu FRB ve výši 200 000 Kč a pověřilo
starostu obce k uzavření smlouvy dle vzoru předchozích smluv.
Usnesení:
19.5.7
ZO schválilo Směrnici pro využívání obecních bytů obce Kotvrdovice.
Usnesení:
19.5.8
ZO schválilo Nařízení obce č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád.
Usnesení:
19.5.9
ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou.
Usnesení:
19.5.10
ZO schválilo smlouvu o prodeji a odkupu částí pozemků č.p. 855 a 33/3 a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení:
19.5.11
ZO schválilo smlouvu o dílo s firmou DA power, s.r.o. na stavbu nové
komunikace v ulici za hřištěm a pověřilo starostu jejím podpisem. Cena za
provedené dílo dle smlouvy je 4 761 089 Kč včetně DPH.
Usnesení:
19.5.12
ZO schválilo provedení nutných oprav u budovy ZŠ – vrata, zábradlí u
schodů a upravení tarasu.
Usnesení:
19.5.13
ZO schválilo závěrečný účet ZŠ a MŠ Kotvrdovice za rok 2018. Zisk
z hospodářské činnosti ve výši 2 159,01 Kč bude použit na pokrytí ztráty
z hlavní činnosti, která činí 67 873,07 Kč.
Usnesení:
19.5.14
ZO schválilo opravu překopů na ulici Žleb a u tréninkového hřiště a
pověřilo starostu obce provedením zadávacího řízení na výběr dodavatele.
Usnesení:
19.5.15
ZO schválilo zvýšení úplaty za školné v MŠ a DS na 300 Kč/dítě/měsíc.
Usnesení:
19.5.16
_________________________________________________________
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ZO schválilo ceník služeb provedených obecní technikou pro potřeby
občanů.
Usnesení:
19.5.17
ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na údržbu
cyklostezek a pověřilo starostu podpisem této smlouvy na dotaci ve výši
70.000 Kč.
Usnesení:
19.5.18
ZO schválilo provedení úpravy části pozemku 238/41 a pověřilo pana
starostu organizací zadávacího řízení.
Usnesení:
19.5.19
ZO schválilo nabídku společnosti Suez, Využití zdrojů a.s. na svoz plastu a
kompozitních obalů z 240 l nádob.
Usnesení:
19.5.20
ZO schválilo prodej pozemku p.č. 1362/9 o výměře 631 m² panu M. Š. na
základě smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 26. 7. 2017. Dohodnutá kupní
cena je 201 800 Kč.
Usnesení:
19.5.21
ZO schválilo záměr obce převzít budovu č.p. 145 včetně p.č. st. 220 a p.č
238/42.
Usnesení:
19.5.22
ZO schválilo paní Marii Alexovou jako členku finančního výboru obce.
Usnesení:
19.5.23
ZO schválilo Ing. Zbyňka Vančuru jako člena školské rady.
Usnesení jako celek bylo schváleno 13 hlasy.
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Schůze zastupitelstva konaná dne 24. června 2019
ZO bere na vědomí:
Kontrolu úkolů
Informace o počtu dětí v DS ve školním roce 2019/2020
Informaci o stavu stromů na parketě a jejich kácení
Informace o podání žádosti o dotační titul na OSH Blansko
ZO ukládá:
ZO ukládá zjistit možnosti zřízení doskočiště (hygienické limity) na
tréninkovém hřišti nebo obnovení na fotbalovém hřišti
Termín: 26. 8. 2019
Zodpovídá: Kocour
ZO ukládá připravit návrh na řešení části pozemku p.č. 722/9 tak, aby byla
zachována zeleň i obnoven chodník.
Termín: 26. 8. 2019
Zodpovídá: Kocour
ZO ukládá oslovit majitele nemovitosti Surf a požadovat odklizení
kontejneru.
Termín: 26. 8. 2019
Zodpovídá: Kocour
ZO schvaluje:
Usnesení:
19.6.1
ZO schválilo 7 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Romana Pernicu a pana Aleše
Zouhara a zapisovatelku zasedání paní Zitu Doleželovou.
Usnesení:
19.6.2
ZO schválilo 9 hlasy program zasedání dle pozvánky.
Usnesení:
19.6.3
ZO schválilo účetní závěrku obce Kotvrdovice za rok 2018.
Usnesení:
19.6.4
ZO schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Kotvrdovice za rok 2018.
_________________________________________________________
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Usnesení:
19.6.5
ZO schválilo záměr obce a podmínky pro prodej pozemků p.č. 1362/5; p.č.
1362/6 a p.č. 1362/10.
Usnesení:
19.6.6
ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z JMK č. 05915819/OKH a
pověřilo starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení:
19.6.7
ZO schválilo realizaci výstavby malé vodní nádrže na Kombutském potoce
a to jen za podmínky získání dotačního titulu a pověřuje starostu obce
k přípravě všech potřebných povolení a k podání žádosti o dotační titul.
Usnesení:
19.6.8
ZO schválilo pověření starosty podat žádost o dotační titul na rekonstrukci
kanalizace pod kaplí.
Usnesení:
19.6.9
ZO schválilo realizaci čištění ČOV 1 a ČOV 2 dle nabídky za 190 000 Kč
včetně DPH.
Usnesení:
19.6.10
ZO schválilo pověření starosty obce podáním žádosti o dotaci na
revitalizaci školní zahrady.
Usnesení:
19.6.11
ZO schválilo úpravu prostranství vedle ZŠ dle rozpočtu Ing. Nováka ve
výši 623 235 Kč a starosta dostal pověření zadat nabídkové řízení, vybrat
nejlevnější společnost a úpravu realizovat.
Usnesení jako celek bylo schváleno 9 hlasy.
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Schůze zastupitelstva konaná dne 26. srpna 2019
ZO bere na vědomí:
Kontrolu úkolů
Informace starosty obce
Informace o využití pozemku p.č. 855
Informace o prodeji pozemku p.č. 1449
ZO ukládá:
Rozeslat dosavadní návrhy a dokumenty k nově zpracovávanému ÚP všem
zastupitelům.
Termín:
28. 8. 2019
Zodpovídá: Kocour
Zjistit podmínky pro zřízení dráhy tzv. pump track:
Termín:
31. 12. 2019
Zodpovídá: Kocour
Zveřejnit oznámení o zadání výběrového řízení na stavbu druhého
obecního dvojdomku:
Termín:
22. 9. 2019
Zodpovídá: Kocour
ZO schvaluje:
Usnesení:
19.7.1
ZO schválilo 10 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Keprta a pana
Jiřího Zouhara a zapisovatelku zasedání paní Zitu Doleželovou.
Usnesení:
19.7.2
ZO schválilo 11 hlasy program zasedání dle pozvánky.
Usnesení:
19.7.3
ZO schválilo RO č. 5/2019.
Usnesení:
19.7.4
ZO schválilo nové stanovy svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova
Moravský kras.
Usnesení:
19.7.5
_________________________________________________________
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ZO schválilo smlouvu o nákupu energií na rok 2020 s Obcí Blatnička a
pověřilo starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení:
19.7.6
ZO schválilo zveřejnění záměru pronajmutí obecního bytu č.p. 331.
Usnesení:
19.7.7
ZO schválilo opravu překopů komunikace na ulici Žleb včetně navýšení o
cenu zhotovení svodu dešťové vody do rybníka a pověřilo starostu obce
k přípravě smlouvy o dílo.
Usnesení:
19.7.8
ZO schválilo smlouvu o dílo s firmou Hydroprogress ohledně zajištění
společného územního a stavebního povolení na malou vodní nádrž a
pověřilo starostu obce k jejímu podpisu.
Usnesení:
19.7.9
ZO zamítlo žádost o odkoupení části pozemku p.č. 827.
Usnesení jako celek bylo schváleno 11 hlasy.
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Informace z obecního úřadu
Nařízení č. 1/2019
Na jednání zastupitelstva obce dne 7. května 2019 bylo schváleno Nařízení
obce č. 1/2019, kterým byl vydán tržní řád. Celé znění řádu je na
webových stránkách. U vjezdů do obce byly instalovány informační
cedule, které upozorňují na zákaz podomního prodeje. Kdyby přes tato
opatření zaznamenal někdo z občanů nějaké osoby, které evidentně nabízí
v jednotlivých domech v obci nějaké služby nebo výrobky, informujte nás
na telefonních číslech 516 442 237 nebo 607 180 634.
Pronájem bytu
Upozorňujeme občany, že na úřední desce (na vývěsce a na webových
stránkách) byl vyvěšen záměr obce pronajmout byt č.p. 331.
Žádost o pronájem mohou občané podat do 20. října na OÚ.
Povinné čipování psů
Podle novely zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči bude s účinností
od 1. ledna 2020 na každého neočipovaného psa nahlíženo jako na psa
nenaočkovaného proti vzteklině, a to i v případě, když má tento pes
v očkovacím průkazu záznam o provedeném očkování proti vzteklině.
Jinými slovy: od tohoto data nebude očkování proti vzteklině
u neočipovaných psů úředně platné, což může činit chovatelům zvířat
problémy hlavně v případě poranění člověka jejich psem. Výjimku mají
pouze psi, kteří jsou označeni čitelným tetováním provedeným
před 3. červencem 2011. Za nedodržení povinnosti očipovat psa hrozí
sankce.
Úkon čipování je jednorázový s minimálním rizikem poškození zdraví psa.
Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne
psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip
_________________________________________________________
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setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes
disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek.
V zákoně sice není uvedena povinnost čip poté i zaregistrovat v registru, je
to však velmi doporučené hlavně z hlediska dohledatelnosti daného čipu.
Výhody zaregistrovaného čipu:


dohledatelnost majitele u zaběhnutého psa,



vycestování se psem do zahraničí (vystavení cestovního pasu psa),



průkaz vlastnictví psa při odcizení či soudních sporech,



identifikace psa (pojištění),



snadnější monitoring chovu psů,



lepší dohledatelnost majitele (v případech týrání zvířat),



kontrola psů při prodeji.

Informace o stavu obyvatel k 31. 7. 2019
Počet osob:

920

Přihlášení + narození:

30

Odhlášení + zemřelí:

9

Průměrný věk:

41,96

Počet mužů:

451

Počet žen:

469

Dětí do 15 let:

154

Dětí do 18 let:

177

Starší 60 let:

261
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Příspěvky spolků a organizací
Základní škola
V pondělí 2. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2019/2020.
Přivítali jsme osm nových žáků – prvňáků. Třídní učitelkou prvňáků a
druháků je Mgr. Kateřina Vančurová, třídní učitelkou 3. ročníku je nová
paní učitelka Mgr. Petra Rumlerová ze Studnic, třídní učitelkou 4. a 5.
ročníku je Mgr. Hana Vaňourková, ředitelka školy. Celkem je ve škole 47
žáků.
Čeká nás deset měsíců učení, poznávání i zábavy.
Mimo plnění vzdělávacího programu máme v plánu další aktivity.
Již v pátek 6. září proběhlo cvičení v přírodě. Navštívili jsme Punkevní
jeskyně, podívali jsme se z horního i dolního můstku do propasti Macocha
a zašli se podívat na Koňský spád.
V rámci hodin tělesné výchovy začneme 20. září jezdit na výuku plavání
do Blanska.
Ve škole probíhá také výuka soukromé ZUŠ Blansko v hudebních oborech
a tanečním oboru.
Škola je stále zapojena do projektu Recyklohraní. Děti se učí třídit odpad a
šetřit přírodu. I vy do školy můžete odevzdávat do červeného kontejneru
před vchodem drobná elektrozařízení, použité náplně do tiskáren a staré
baterie. Každé první pondělí v měsíci sbíráme starý papír a použitý
kuchyňský olej. Děkujeme za vaši podporu k získávání bodů do
Recyklohraní.
Hana Vaňourková

_________________________________________________________
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Zahrádkáři
Vážení spoluobčané, nejprve bych vás rád informoval o našich webových
stránkách na adrese www.zahradkari.kotvrdovice.cz, kde můžete najít
spoustu informaci. Jsou zde také k vidění zajímavé fotografie ze
současnosti i historie naší organizace.
Toto léto nebylo chudé na vodní srážky jako minulé roky a našim členům
se podařilo vypěstovat zajímavé kousky zeleniny. Bohužel s ovocem už to
tak slavné není.
Na moštárně proběhla renovace lisu. Moštovat se bude i přesto, že je letos
nízká úroda jablek. Termíny moštování jsou 13. září, 20. září a 4. října.
Začátek moštování je vždy v 16:30 hod.
Je také připravena oblíbená akce vyřezávání dýní a lampionový průvod u
příležitosti státního svátku sv. Václava.
_________________________________________________________
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Naše organizace připravila jednodenní zájezd, který se bude konat 12. října
2019. Tentokrát se bude odjíždět v 5 hodin ráno do Jihočeského kraje – do
královského města Jindřichův Hradec, které leží na řece Nežárce. Část
města tvoří rybník Vajgar a historické jádro je městskou památkovou
rezervací. Nachází se zde hrad a zámek, který je třetí největším
památkovým komplexem v ČR po pražském Hradu a Českém Krumlovu.
My jsme se rozhodli navštívit městské museum, kde jednou z expozic jsou
Krýzovy jesličky. Ty jsou světovým unikátem zapsaným v Guinnesově
knize rekordů. Navštívíme také unikátní Aqua show, která je druhá
v Evropě. Nachází se v obchodně medicínském centru sv. Florián. Při této
show se prolínají světelné efekty videoprojekce a obrazce tvořené
kapičkami padající vody. S tóny působivé hudby tato show probíhá celou
hodinu od 9:00 do 19:00 hodin – pokaždé na jinou hudbu. Délka vlastní
show je závislá na délce vybrané skladby. Odpoledne navštívíme místní
zahradní centrum, které v letošním roce oslaví 25 let od svého vzniku. Zde
proběhne prohlídka s možností zakoupení produktů i občerstvení. V 15
hodin se vydáme na zpáteční cestu a stavíme se na společnou večeři ve
Křtinách v hostinci u Farlíků. Předpokládaný návrat z výletu je kolem
21. hodiny.
Výbor ZO ČZS Kotvrdovice
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Klub českých turistů
Jaro jsme začali pěšími túrami po okrese.
Zde je přehled našich aktivit v jednotlivých měsících.
Březen - Rudické propadání, propast Macocha, kemp Baldovec a zahájení
turistické sezóny ve Veverské Bitýšce.
Duben - zahájení sezóny v Černé hoře, pochod k památníku letců v
Benešově, Skalní mlýn, pochod Osvobození Vyškova.
Květen - pěšky i na kole. Pístovice, Račice, Bukovinka, etapový pochod
pěšky z Kotvrdovic až na Sněžku 186 km, kola Repechy.
Červen - kola i pěšky Adamov, z Chvalkovic do Chvalkovic, Habrůvka,
Niva, Vysočany.
Červenec - Suchý, Holštejn, Luleč, Baldovec. Srpen - Sloup, Ždárná, Nové
Sady, Repechy.
_________________________________________________________
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Vodáci letos brázdili naše řeky od 27. července do 2. srpna.
Naše holky též poznávají krásy naší přírody v okolí i za hranicemi
Moravského Krasu za velmi dobré účasti členů i nečlenů.
Přijďte též udělat něco pro své zdraví a poznávat neskutečnou krásu naší
překrásné přírody, ne jenom z auta

Za KČT Kotvrdovice Jaroslav Gottvald, zdrávo došli
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Sbor dobrovolných hasičů
Dobrý den, hned v úvodu mého příspěvku chci poděkovat všem, co
podporují hasiče a požární sport – našim fanouškům a také sponzorům a
rodinným příslušníkům. Bez všech těch lidiček kolem nás, bez pochopení
a podpory bychom se těžko mohli tak intenzivně věnovat tomu našemu
srdcovému sportu.
Ale začneme od začátku, a to našimi nejmladšími zástupci.
Naše – vaše děti „mladí hasiči“
V letošním roce jsme hned v zimě začali se zimní přípravou a všechno to
posilování a běhání se ukázalo jako dobrá cesta, i když ne všechny děti to
bavilo. Jejich fyzička se však hodně posunula a na jaře jsme mohli navázat
tréninky na našem hřišti. Celkově jsme pozorovali velké zlepšení, jak ve
výkonech, tak v práci s nářadím. Konkurence na našem okrsku je opravdu
veliká, což bylo vidět už v loňském roce, proto jsme se všichni snažili
připravit na závodní sezónu co nejlépe.
Letošní sezóna začala okrskovou soutěží v Lipovci, kde nám to oproti
loňskému roku úplně nevyšlo, a obsadili jsme poslední příčky kvůli
několika zraněním. U starších žáků si levá proudařka při náběhu na
základnu zranila koleno a byly z toho pak dva měsíce marodění. Přál bych
ale všem vidět její odhodlání a vůli, kdy i přes bolest tento závod doběhla.
Všechny ostatní sbory ocenily tento výkon velkým potleskem a dodatečně
se zajímaly o její zdravotní stav. Potkalo nás také několik podvrtnutých
kotníků, třísky a štípance.
18. května jsme my vedoucí pomohli v Ostrově u Macochy na hře Plamen,
kde se sjelo okolo 90 družstev. Naše děti na této okresní akci nezávodily,
ale odpoledne přijel zbytek sborů z našeho okrsku a proběhlo naše
okrskové kolo. Tady jsme s mladšími vybojovali 7. a krásné 3. místo,
starší žáci byli trošku zklamaní, opět je zbrzdily nástřikové terče, kde je
_________________________________________________________
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nutno naplnit 5 l nádobu, než terč spadne. I tak to pro ně znamenalo hezké
4. místo, což je nádherný výsledek. Na těchto závodech se zrodil nápad
udělat společný tábor SDH Kotvrdovice s SDH Ostrov u Macochy a hned
jsme i vymysleli název - Ostrovice 2019.
Vloni se nám dařilo na Holštejně a doufali jsme v to i letos. A taky že jo,
starší si odvezli 3. místo a spokojeně odjeli domů.
9. června jsme byli na domácí půdě a potvrdili jsme pravidlo, že domácím
se obvykle moc nedaří. Mladší žáci brali 4. a 8. místo, starší také
bramborovou medaili. Ale užili jsme si to parádně. Hlavně koupání na
závěr akce bylo nejvíc super.
V sousední Krasové starší žáci vybojovali 3. místo, ale ti mladší zde
zakusili všechnu smůlu a obě družstva svoje útoky nedokončila.
Za odměnu a pilnou práci jsme na jaře domluvili tábor Ostrovice a dne
29. června 2019 nastal den, kdy jsme opustili rodiče a odjeli do Křižanova,
kde na nás čekal celý týden klidu bez rodičů. To jsme ale nemohli říct my
vedoucí, jelikož celý týden jsme museli hlídat 33 nezbedných dětí.
Viděli jsme spoustu míst, například křižanovské letiště, které se podobá
tomu kotvrdovickému. Potom jsme jeli do Jihlavy, kde jsme chtěli
navštívit jihlavské podzemí a muzeum armádního vybavení. Bylo plno, a
tak jsme místo toho vyrazili do jihlavského aquaparku, kde se nám všem
moc líbilo, ale vyhnala nás bouřka.
Po příjezdu do tábora jsme opravili naše zázemí, které nám v naší
nepřítomnosti bouřka poničila. Dva nejhezčí výlety jsme podnikli do
strašidelného zámku Draxmoor, tam jsme hodně báli, a do Pekla
Čertovina, kde jsme se zase strašně nasmáli a moc si to užili.
Vůbec nejvíc děti bavily polední pauzy. Vedoucí teda chtěli nabírat síly na
odpolední hry, ale oni nás ne a ne nechat, takže jsme povětšinou hráli
volejbal, přehazovanou nebo jsme skládali mozaiky a pletli náramky,
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kreslili, no někteří po sobě a celé odpoledne pak vypadali jako namalované
panenky.
Zkrátka jsme se nenudili a byl to super týden, na který jen tak nikdo
nezapomene. I v horkém létě jsme nepřestali trénovat a snažili se běhat a
zdokonalovat se ve sportu.
Poslední závod nás čekal v Březině, kde starší žáci, i přes to že si dali svůj
osobní rekord 17:87, skončili na posledním místě, protože zde padaly časy
jako 14:48, 14,83 nebo 15:34 a také zde byla i štafeta požárních dvojic,
kterou zatím netrénujeme. Mladší žáci i přes svoji dravost skončili také na
posledním 14. místě a družstvo „A“ na 12. místě. No zkrátka náš okrsek a
okres je na tom víc než dobře a máme co zlepšovat.
Uzavření sezóny nás čeká na našem hřišti, kde bude V. memoriál Jana
Doležela a kde si starší žáci zase poměří síly se svými maminkami.
Doufám, že si to všichni užijeme a sezónu dokončíme bez dalších zranění.
Když bych to měl všechno shrnout do krátkého příspěvku, tak se mi to
nepovede, jelikož se toho za náš hasičský rok událo opravdu hodně.
Všichni se snažíme a stojí nás to velké úsilí, aby požární sport prostě
v naší obci jel. Není to jen o účasti na závodech, je toho mnohem víc.
Naštěstí je to sport pro každou věkovou kategorii, ať jsme 5leté dítě nebo
60letý nadšenec, v každém věku nám ta „naše hasičina“ má co dát, když ji
děláme celým srdcem.
Náš sbor a obec reprezentuje na okrsku a okrese (a příležitostně i za
hranicemi okresu) 6 závodních družstev, což představuje nemalé náklady
na vybavení a obnovu materiálu družstev, dopravu a opravy a servisy dvou
závodních strojů.
Finanční prostředky si částečně obstaráváme sami pořádáním akcí v obci,
některé vybavení pořizujeme z dotačních titulů a hlavně musím za sbor
poděkovat obci a zastupitelům za finanční dotaci pro sbor v letošním roce.
A jako člen jednotky i za investici do dalšího vybavení naší jednotky.
_________________________________________________________
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V loňském roce jsme díky dotaci z JMK pořídili velký stan, který
využíváme na závodech i při pořádání všech akcí sboru. V letošním roce
jsme z dotace od MŠMT s názvem Můj klub pořídili velkou časomíru se
vším elektropříslušenstvím v hodnotě téměř 42 000 korun.
I letos jsme požádali o dotaci JMK a právě čekáme na rozhodnutí o
přidělení dotace. Další žádost o dotaci máme podánu na OSH Blansko a
připravujeme Můj klub 2020, tak uvidíme, co nám vyjde.
Věřím, že během příštího roku zde v rámci povinné publicity, která je
jednou z podmínek vyúčtování dotace, budu moci napsat, jaký nový
majetek jsme mohli pořídit.
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Tým A
Naši muži, kteří minulý rok získali titul Velké ceny Blanenska „Skokan
roku 2018“ (v celkové tabulce za rok 2018 se posunuli o nejvíc příček
oproti roku 2017), se i letos odvážně pustili do závodní sezóny, která
tradičně začala v obci Žernovník. Tady se naši muži umístili na 14. příčce
v žebříčku s konečným časem 18,93 a vrátili se s osmi body do
Kotvrdovic. Vypadalo to na další úspěšný ročník Velké ceny Blanenska
pro Kotvrdovickou sedmičku, ve které nám figurovala velmi šikovná
košařka Veronika Hlaváčková.
Další kolo, na kterém byla velká konkurence, bylo ve vedlejším
Senetářově 26. května. Zde jsme po zaváhání na spoji a upadnutí na
pravém proudu skončili na nebodovaném 25. místě.
Na III. kole VCB, tentokrát v Ostrově u Macochy jsme si trošku spravili
náladu, když jsme si vybojovali 17. místo s časem 19,14.
Víc než měsíční pauza nám pomohla v nabírání sil a zkušeností a 14.
července jsme vyrazili do Velkých Opatovic, kde jsme s časem 18,66
skončili na 10. místě. Trochu jsme slavili, protože tentokrát jsme si
odváželi 12 bodů.
V Paměticích 21. července pořádně zapršelo, byla zima a na trati, která je
celá do kopce, se mnoha týmům nedařilo. Čekání a rozmáčená trať zradila
i nás a při svém pokusu jsme nastříkali 20,24. S vydřenými třemi body
jsme rychle odjeli z tohoto deštivého a rozbláceného místa.
28. července jsme odjížděli z Černovic velice zklamaní po neplatném
pokusu po velkých problémech vzadu.
Ani další kolo v Němčicích 11. srpna se nám nepovedlo a s časem 20,19 a
23. místem jsme smutně a bez bodů odjeli domů. Nejhorší pro nás bylo, že
mašina vypověděla službu a tušili jsme, že se to nevyřeší za den, ale
budeme ji muset odvézt do Ostravy, kde si chvilku pobude. Další závod,
který měl být další týden, byl tedy v ohrožení.
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17. srpna jsme se v Dolních Bojanovicích zúčastnili retro závodů s PS 8.
Je to pro nás vždycky dobrá zábava s kamarády ze spřáteleného sboru a
s vybavením, které se používalo před desítkami let. Sice jsme svůj útok
nedokončili, ale pořádně si to užili s ostatními sbory a večer pak po
závodech s místními popili a poklábosili. O PS 8 se hovoří jako o stroji, o
který když se pečuje, zvládne všechno. V tento den byla ale zřejmě špatná
konstelace hvězd, protože během závodů přestala jet 3 tato čerpadla, na
kterých navíc bylo vidět, že to nejsou žádné mašiny právě vytažené ze
sklepa.
Druhý den, ještě výborně naladěni z vydařené akce, jsme se vrátili do
našich krajů do vedlejší Rudice. Zde jsme předvedli náš standard, a to je
čas 19,06 a celkově jsme získali 16. místo. Naše mašina byla zatím
v servisu, tak nám vypomohl strojník z Ostrova s jejich strojem.
25. srpna jsme v Sychotíně obsadili 5. místo s časem 18,06 a s naším
rekordním časem jsme byli maximálně spokojení. Na těchto závodech
jsme zjistili, že máme rezervy a pořád je co zlepšovat. Rychlejší koš, který
s námi teď běhá Kamil Němec, a silnější mašina zapůjčená z SDH Ostrov
u Macochy, která vytlačila vodu klukům na proudy v čase, na který nejsme
zvyklí, to všechno pro nás znamenalo 17 bodů a osobáček pro levého
proudaře v čase 17,50.
Poslední dvoje závody nás čekaly v Lysicích a v Sudicích. V Lysicích
jsme předvedli standardní čas 18,77 a s 13. místem jsme byli více než
spokojeni. Poslední závod v Sudicích se enormně nevydařil, pršelo už od
rána a náběh k základně se po pár pokusech prvních týmů proměnil ve
velké bahniště. Dráha byla podmáčená a kluzká, prostě časy celkově velmi
špatné pro všechny týmy. Všichni jsme byli rádi, že jsme vůbec doběhli a
nějaký čas udělali, nakonec to 17. místo a čas 20,50 jsme vlastně
považovali za úspěch.
V letošním roce už nás čekají jen dvě poslední sportovní akce: V.
Memoriál Jana Doležela, který se běží na 2B, takže se kluci moc těší na
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krátkou trať, domácí publikum a pohodovou atmosféru se zúčastněnými
týmy. Druhý závod bude v Kuřimi, kde se chceme zúčastnit závodu o
Vánočního kapra SDH Kuřím, tak uvidíme, jaké bude letos počasí a jak se
popereme s tou zimou, co tam na nás čeká.
Radek Doležel, vedoucí kolektivu mládeže, člen týmu mužů

Tým A++
Na konci minulé závodní sezóny se dal dohromady tento tým, který si říká
A++. A proč zrovna A++? No, nechtěli jsme být tradiční B (béčko) a na
označení „veteráni“ ještě přece nejsme tak staří. Kluci a holky ze
závodních družstev si to přebrali po svém – znaménka plus, která značí ta
léta zkušeností, si pletou s křížky. My to berem s nadhledem sobě vlastním
a do letošní sezóny jsme šli s cílem objet závody VCB v kategorii 35+.
Velká cena letos zavedla tuto kategorii na svých 7 závodech, zúčastnili
jsme se 6 z nich a v celkovém hodnocení jsme obsadili 4. místo z 8
závodících družstev. Z našeho pohledu je to dobrý výsledek, 3 vedoucí
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družstva jsou složena ze závodníků, kteří běhají za muže na VCB. Mimo
VCB jezdíme okrskovou postupovou soutěž, některé memoriály v okolí a
někteří z nás se tradičně účastní závodů s historickou technikou v Dolních
Bojanovicích.
A protože: „My ještě nejsme starý“, tak plánujeme reprezentovat sbor a
obec i v příštím roce.
Za tým A++ Zita Doleželová
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Chasa
Hodové oslavy jsme mnozí začali při středeční mši svaté, po níž pan farář
požehnal celému průběhu hodů, a všichni přítomní se pomodlili litanie k
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, kterému je zasvěcena naše kaple. Sice
bychom hody měli tento rok slavit až o týden později, ale protože by se to
krylo s jedovnickými hody, tak se naše hody posunuly o týden dříve, na
víkend 21.–23. června.
Letos hodové oslavy probíhaly poprvé před orlovnou. Musím říct, že to
byl dobrý nápad a jsem ráda, že rodina Šamanova vyšla vstříc a v době
programu ztlumila hudbu a program nebyl narušen.
Pro chasu začínají hodové oslavy ve čtvrtek zdobením břízek. Ty pak kluci
roznášeli se zpěvem lidových písní k jejich tanečnicím po celé vesnici.
Zdobení však bylo zkomplikováno silnou bouřkou, s jejímiž následky
odběhli kluci pomáhat. Nicméně všechno zlé k něčemu dobré a díky
silnému dešti si pěkně sedl dřevěný parket a hned se nám na něm lépe
tancovalo.
V pátek se nás několik sešlo v kapli, která byla letos poprvé otevřena k
tiché adoraci. Rovněž až v pátek začali kolotočáři lákat děti na své atrakce
hlasitou hudbou. Od osmi hodin začala hrát k tanci skupina Exploze a
místní hasiči se starali o to, aby celý průběh taneční zábavy probíhal v
pořádku. I po další dva dny se místní hasiči starali o to, aby všichni
příchozí měli co jíst a co pít. Za tuto službu patří hasičům díky.
V sobotu se holky sešly v deset hodin u nás pod ořechem, kde jim Markéta
Vančurová a Monika Sehnalová česaly vychytané copánky. Kluci se sešli
u starosty J. Kocoura, kde požádali o hodové právo a kde se na ně těšila i
návštěva z partnerské bavorské obce Aschheim. Hodinu po poledni začali
stárci postupně vyvádět své stárky z jejich domů. Zde bych chtěla
poděkovat všem maminkám za poskytnuté občerstvení.
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Hlavní hodové oslavy začaly v sobotu v 18 hod uvítacím proslovem
starosty. Jelikož se letos nahlásilo více krojovaných z různých obcí,
zahájili jsme oslavy jednoduchou polonézou, které se zúčastnili všichni
příchozí krojovaní, tedy i naši bavorští přátelé.
Následovalo vystoupení dětí SZUŠ pod vedením paní učitelky Ireny
Čepové. Poté kluci z chasy představili tanec čapáš, holky pro změnu
flaškový tanec, jako společné folklorní tance jsme letos vybrali valašské
točené a oblíbený čardáš. Mezi těmito tanci vyplnily přestávku děti s
pásmem dětských her a říkadel.
Po vystoupení chasy přišly na řadu hraběnky se svým pásmem ze života
naplněného prací, které letos také tančily na živou hudbu. Zazpívaly tak
během svého tanečního vystoupení několik písní s tématikou letních prací.
Jejich vystoupení bylo zakončeno společným tancem na píseň se stejným
názvem pokřiku, který ten den několikrát zazněl: Čí só hode?!
Následovala delší pauza na společné focení, kterou zakončili čtyři
tanečníci z folklorního souboru Trnka svým vystoupením. Cimbálová
muzika Jožky Imricha hrála bezvadně a s minimálními přestávkami až do
půlnoci. Během večera se všichni mohli pobavit při dvou tanečních hrách.
Při hře „Měl Adam sedm synů“ páry plnily úkoly, například všechny ženy
musely políbit cimbálistu. Proběhla i tradiční labada.
V neděli se mnozí sešli u křížku u pošty v 10:30, aby se vydali
slavnostním průvodem směrem ke kapli. Průvod zahájil povzbuzujícími
slovy náš jáhen Zbyněk Vančura. Hudební doprovod během průvodu nám
dělali šikovní kluci z jedovnické Bivojanky. Mši svatou v 11 hod sloužil
salesián současně sloužící v Líšni, bodrý valach František Ptáček.
Několikrát rozesmál celou kapli. O krásný hudební doprovod během mše
se zasloužila místní schola, složená z mladých jak od nás, tak ze
Senetářova.
Nedělní oslavy pokračovaly na prostranství před orlovnou ve tři hodiny,
kdy před folkovou skupinou Netopýr vystoupily nejprve místní děti ze
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SZUŠ. I v neděli byl plný parket. Jako doprovodný program vystoupila
Jana Kotvová se svou show s lasem a bičem. Vtáhla do svého programu i
některé děti i chasu a po další hodinu se věnovala zájemcům a učila je
používat jak laso, tak bič. Kolotočářům na závěr chasa poděkovala za
závěrečné gratis svezení skandováním: Děkujem, děkujem…
Navzdory nemilé předpovědi počasí nám nakonec po celé dny počasí přálo
a program jím nebyl narušen. Pravda, v sobotu bylo chladněji, ale kdo
hodně tancoval, tak mu zima nebyla. Pro nás krojované je takové
chladnější počasí ideální.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, co nám přispěli do kasičky s
dobrovolným vstupným na potřeby chasy. Za sobotu a neděli se tak
vybralo celkem 11 618 Kč. Z toho např. platíme víno, které rozléváme
vám všem u vstupu a občerstvujeme i ty, kdo přijdou v kroji. Mezi naše
další hlavní položky patří např. škrobení krojů (letos 5 100 Kč), následně
je potřeba dát některé části kroje do čistírny (ročně přibližně 1 500 Kč) či
opravit holínky (ročně přibližně 1 000 Kč).
Za chasu děkuji celému vedení obce za podporu hodových oslav a místním
hasičům za jejich náročnou službu u občerstvení. Na našich hodech
oceňuji to, že se mnohé složky (hasiči, chasa, obec) snaží na oslavách
podílet a přiložit ruku k dílu, jak kdo nejlépe může. Věřím, že i příští rok
nám bude spolu zase dobře – zapište si termín 19.–21. června.
Fotografie si můžete prohlédnout na obecních stránkách, děkujeme za ně
D. Grymovi a R. Doleželovi.
Za chasu Marie Chrástecká
P.S.: Kdyby měl někdo zájem o ušití svého kroje nebo chtěl někomu kroj
věnovat jako dárek, kontaktujte mě prosím co nejdříve. Letos musím do
konce října předat švadleně naše zakázky. V příštím roce odchází do
důchodu a budeme si tak muset hledat jinou šikovnou paní.
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Skautský oddíl
Před-hodový pohodový volejbal
V sobotu 8. června 2019, tentokrát dva týdny před termínem hodů, pořádal
skautský oddíl 9. ročník volejbalového turnaje. Na lesním hřišti U Brány
se v 16 hodin sešlo 7 týmů. Týmy soutěžily ve 2 skupinách, ze kterých se
postupovalo do semifinále.
Na prvním místě se umístilo družstvo nahlášené Tamarou Mikolášovou,
na druhém a třetím místě se umístila družstva složená z místních skautů.
Vítězové se podělili o své výhry s ostatními, a tak si každý mohl pochutnat
na ovoci, sýrech a zvláště děti na čokoládových sladkostech. Během
turnaje plno dětí dovádělo na uvázaných houpačkách. Po turnaji se mnozí
ještě sešli u ohně ke zpěvu. Na závěr děkujeme za podporu ze strany obce,
které si vážíme.
Za 7. skautský oddíl Ampetu-wi Marie Chrástecká

Tábor světlušek a skautek, 14. – 27. červenec 2019
Zvuk sirén se nese mlhou zahaleným Londýnem. Světlomety si jen stěží
nachází cestu k temnému nebi. Německé bombardéry křižují oblohu a
shazují bomby, které nelítostně ničí město.
Píše se rok 1940. Začíná evakuace britského hlavního města.
„Oznamujeme Vám, že Vaše dcera musí opustit Londýn ve 3. vlně
evakuace dětí na venkov.“. Těmito slovy začínal zvací dopis pro světlušky
a skautky ze Senetářova a Kotvrdovic na letní tábor na tábořiště Norbetka
ve Vysočanech.
Na místo odjezdu přijely některé světlušky rozechvělé a nervózní, jiné
musely zamáčknout slzu, když se loučily s rodiči. Na tábořišti je ale
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přivítaly paní vychovatelky, které se jich ujaly. Informovaly je o tom, že se
nachází na venkově v jižním Walesu v dětské ubytovně. Budou zde
pobývat dva dny, a pak si pro ně přijede náhradní rodina, pokud budou mít
štěstí. Jenže nic nakonec nebylo tak, jak se zdálo na začátku.
Druhý den ráno holky prošly čarovnou skříní a octly se v bájné Narnii,
zemi skýtající mnohá dobrodružství. Nejprve pomáhaly princi Kaspianovi
získat trůn, protože ho o něj chtěl připravit jeho zlý strýc. Od samotného
vládce Narnie Aslana pak dostaly další úkol. Najít prince Riliana, kterého
zaklela a unesla Zelená čarodějnice.
A tak započala dlouhá a nebezpečná cesta až na samotný sever Narnie. Z
královského zámku Cair Paravel se naše výprava vydala do Močálů.
Potkaly jsme v nich svého budoucího průvodce bludičku Čvachetku. Pak
jsme pokračovaly přes město zlých obrů Harfang, až do Podzemního
království, kde se skautkám a světluškám podařilo prince osvobodit a
doprovodit zpět domů.
Po celý tábor jsme také podnikaly výlety po okolí. Byly jsme se koupat v
nedalekém rybníce, hrály jsme sportovní hry, soutěže a také se učily nové
dovednosti. Holky se naučily plést náramky, šily si kapsář a nabatikovaly
si táborové sukně.
Máme velkou radost, že se náš oddíl rozrostl o 7 nových světlušek a 1
skautku.
Děkujeme rodičům a všem, kteří nám po celý rok pomáhali a podporovali
nás v naší činnosti, i vedoucím za jejich nasazení, zodpovědnost a ochotu
vést mladší podle skautských principů a ideálů.
Za 7. skautský oddíl Ampetu-wi Jarmila Zouharová
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Exodus z Egypta – skautský tábor kluků, 14. – 27. červenec 2019
Slunce už zašlo za obzor a na tábořiště mezi lesy se snesla tma.
Jindy majestátní ticho noci však plní nezvyklý šum. Mezi stanovými
plachtami se rychle míhají postavy. Tu někdo ještě běží pro karimatku,
jinde zase někdo narychlo dojídá na kamnech pečené placky. Už v úplné
tmě se z náměstíčka mezi stany vydává zástup postav.
Jsou to Izraelité vedení Mojžíšem a Áronem. Faraon konečně ustoupil a
dovolil jim odejít. Bývalí otroci egyptské země se tak mohou vydat do
země Kanaán, země zaslíbené, kterou jim Bůh dal za dědictví.
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Letošní rok jsme vyrazili na tábor na Vysočinu. Poblíž malebné vísky
Hodíškov jsme strávili čtrnáct dní coby Izraelité pod nadvládou faraona, ze
které se nám nakonec podařilo vymanit.
Na začátku ale museli Izraelité tvrdě pracovat. Několik dní budovali hráz
na mocné řece Nilu nebo stavěli pec na tavení kovů pro faraona a jeho
armádu. Mezi prací si však vždy našli čas na hry, zábavu i poučení z úst
moudrého Mojžíše a jeho bratra Árona.
Bratrům se nakonec podařilo faraona přimět k tomu, aby Izraelity
propustil. Egyptské rány, které jejich prostřednictvím Bůh seslal na údolí
Nilu, nakonec faraona přesvědčily k propuštění Izraelitů.
Tím však jejich cesta neskončila, ale naopak začala. Museli překročit
poušť, kde jedli manu, která jim padala z nebe. Po překročení rákosového
moře, které se před nimi rozestoupilo, Mojžíš vystoupal na horu Sinaj, aby
převzal od Boha desatero přikázání. Když se však dlouho nevracel, ztratili
Izraelité naději. Odlili si z kovu býčka a tomu se chtěli klanět. Jejich
rouhání ale Mojžíš zastavil a přivedl je zpět na správnou cestu.
Přesto ale museli za trest bloudit po poušti čtyřicet let, než dorazili do
zaslíbené země. Nakonec do Kanaánu šťastně dorazili a začali nový život.
Tentokrát jako svobodný národ, který se vymanil z područí krutého
egyptského vládce.
Tábor nám protekl mezi prsty jako zrnka písku z dun Libyjské pouště za
Fajjúmskou oázou. Nastal čas balení a loučení. Jen velmi neradi jsme
opouštěli překrásné ticho lesů Vysočiny.
Plni zážitků jsme se vydali zpět domů – vstříc novému skautskému roku.
Za 7. skautský oddíl Ampetu-wi Ladislav Zouhar
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Místní organizace zahrádkářů zve na 6. dýňobraní
Čtvrtek 26. září 2019 od 16 hod. v Orlovně proběhne dlabání dýní.
V pátek 27. září 2019 v 18 hod. u Orlovny oslavíme svátek svatého
Václava tradičním lampiónovým průvodem za svitu dýní.
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