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Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané, kamarádi, přátelé!
S dalším rokem přichází první vydání obecního zpravodaje. Dlouze jsem
přemýšlel, kde začnu a o čem všem Vás chci informovat. Řekl bych, že to
opravdu nějak moc letí, je za námi polovina volebního období, po které
naši obec řídí nové vedení. Myslím, že je čas předložit občanům účet. Tak
se pokusím sám za sebe zhodnotit plnění našeho volebního programu, se
kterým jsme šli do voleb.
Zajištění bezporuchového chodu obce
Bezporuchovým chodem obce se rozumí skutečnost, že obec bude
fungovat, i když někdo onemocní, nebo nebude schopen přijít do práce.
Tady jsem si jist, že se nám to povedlo, přestože ani po přijetí druhého
obecního pracovníka není zastupitelnost úplně stoprocentní (práce je totiž i
na dva zaměstnance pořád dost), dá se to zatím zvládnout. Dalším hlavním
zabezpečením chodu obce bylo přijetí hlavní účetní obce. A proč mít
účetní přímo na obci? S účetní potřebujete každý den probírat různá témata
ohledně financí, zaúčtování daných dokladů atd. Dalším a důležitým
krokem je zapojení místostarosty obce do všech činností. Místostarosta je
nenahraditelným článkem týmu a jsem si jist, že tento krok je pro každou
obec nezbytný. Když nyní někdo onemocní, tak se nemusíme bát, že se vše
zastaví a obec bude přešlapovat na místě.
Zpracování dlouhodobé koncepce obce
Této koncepci se také říká strategický dokument obce. Je to velice důležitý
dokument, který by měla každá obec mít zpracován a průběžně
aktualizován dle potřeb obce. Tento dokument je také nezbytný při
podávání žádostí o dotace na různá ministerstva. Bez něj není možné o
některé dotace vůbec žádat. Náš dokument jsme zpracovali díky Vám,
když jste se na kulatých stolech vyjádřili, co je pro místní občany
prioritou. Určitě si dobře pamatujete na naše dva kulaté stoly, kde jsme
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dlouho diskutovali o prioritách obce. Díky Vám jsme tento dokument
vypracovali a přiložili ho například k žádosti o dotaci na opravu místních
komunikací. Najdete jej na našich webových stránkách v sekci Obecní
dokumenty. Samozřejmě jak nám to situace dovolí, opět se sejdeme u
kulatého stolu a budeme pokračovat v diskuzi o rozvoji naší obce. Ten je
naší prioritou a nesmíme na něj nikdy zapomenout.
Příprava výstavby (garáží pro obecní techniku, hasičské zbrojnice,
sběrného dvoru, zázemí pro venkovní kulturní akce)
Nebylo vůbec jednoduché najít místo pro novou budovu a obecní zázemí.
Během usilovného jednání a probírání tohoto bodu se nakonec takové
místo objevilo přímo v centru naší obce. Děkuji předešlému vedení obce,
že vhodný pozemek zakoupilo a poskytlo nám tímto obrovské možnosti.
Ptáte se jak, proč? Když jsem přišel v listopadu roku 2018 po mém zvolení
do funkce starosty, tak se mi ozval pan předseda COOPu Ing. Lžičař, že by
chtěl schůzku. Seznámil mě se záměrem, který již delší dobu chtějí
realizovat v naší obci – postavit zde nový a větší obchod. Dle mého
úsudku to byl skvělý nápad. Souhlasil jsem tedy s tím, že seznámím
zastupitele s tímto záměrem a začneme jednat. Mezi řečí se mě pan Lžičař
zeptal, zda by obec neměla o stávající obchod zájem. Nabídka byla velice
zajímavá, hned jsem si v hlavě srovnal situaci. Byl by to perfektně
situovaný prostor na bezbariérovou knihovnu! A začala velká a vášnivá
debata. Projekt nové bezbariérové knihovny byl už totiž na stole od
předchozího vedení, já sám jsem se stavbou nové knihovny také souhlasil.
Ale proč stavět novou a investovat tolik peněz, když bychom mohli využít
bezbariérově přístupné prostory již postavené a dobře situované budovy?
V zastupitelstvu byla velice napjatá nálada, ale rozum mluvil jasně a čísla
to potvrzovala. Zastupitelé po dlouhé debatě rozhodli, že pozemek na
novou prodejnu COOPu prodáme a vykoupíme stávající budovu obchodu,
kterou přebudujeme na bezbariérovou knihovnu. Projekt na výstavbu nové
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knihovny, který byl připraven předchozím vedením, jsme se proto rozhodli
z ekonomických důvodů nerealizovat.
A proč do toho pletu obchod, když se bavíme o sběrném dvoru, garážích a
zbrojnici? Je to stejné místo! Místo, kde bude stát obchod a úplně vzadu
bude stát tohle obecní prostranství s hasičskou zbrojnicí, garáží pro obecní
techniku a sběrným dvorem. Na posledním zastupitelstvu jsme vybrali
společnost, která bude připravovat projektovou dokumentaci včetně
stavebního povolení. Když to vše dobře dopadne a nic se nezdrží, tak se
nám snad v polovině září podaří je získat. To by znamenalo, že již v srpnu
tohoto roku budeme moci žádat o dotační tituly na tyto stavby a nejpozději
na jaře 2022 začít s výstavbou. Dobrou zprávou je, že COOP začne obchod
stavět již letos na jaře a dokončit jej plánuje v červnu příštího roku. Tak
držte palce, ať se nám to vše podaří zvládnout a budeme se moci společně
těšit z nového obecního centra. Ještě je ale před námi spousta práce.
Rád bych také zmínil přípravu zázemí pro venkovní kulturní akce.
Myslím, že přesun hodů k prostranství u Orlovny byl dobrým krokem a
ukázalo se, že kromě výhody větší bezpečnosti je zde také výhoda dobrého
sociálního zařízení budovy. Navíc v případě nepřízně počasí je k dispozici
sál a pořadatelé tak můžou operativně přesunout akci do vnitřních prostor.
Chtěli jsme proto již v loňském roce prostranství pro venkovní akce více
upravit, bohužel jarní příchod pandemie znemožnil odsouhlasení převodu
budovy do majetku obce. Děláme vše pro to, aby se nám podařilo budovu
převést co nejdříve, ale převod musí odsouhlasit ústřední rada Orla.
Současně s převodem budovy pak proběhne i převod pozemků pod
budovou a vedle ní, které jsou v majetku TJ Rakovec. Ten již převod
odsouhlasil. Jakmile bude prostranství obce, pustíme se do úprav.
Rozšíření prostor ZŠ
Vedlo se mnoho debat o tom, jak rozšířit prostory ZŠ. Vzhledem k
pozastavení provozu dětské skupinky z důvodu nedostatku dětí se z
dosavadních prostor skupinky udělala školní družina a učebna. Neříkám,
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že by teď škola už měla dostatek prostor, ale je to jistě velký pokrok.
Nadále budeme hledat další možnosti, jak rozšířit zázemí pro kabinety
učitelů a skladovací prostory, které škola potřebuje. Dále se snažíme, aby
ve škole i kolem ní bylo hezké prostředí. Zajisté jste si všimli, že se
zrekonstruovala školská zahrada, upravilo se prostranství před školou a
vyměnila se vrata. Letos budeme vyměňovat okna a dveře v kotelně školy.
Těší nás také, že můžeme podpořit rozvoj místní pobočky SZUŠ manželů
Jeřábkových, která díky uvolněním prostor v podkroví přístavby MŠ může
pokračovat v budování vlastního zázemí a přispívat tak ke kulturnímu
rozvoji obce.
Dokončení rozpracovaných projektů:
Jasně jsme řekli na začátku, že rozpracované projekty se musí dokončit.


První rozpracovaný projekt byla nejnovější ulice za hřištěm. Tu
jsme dokončili a úspěšně zkolaudovali v roce 2020.



Dalším projektem byla úprava prostranství před ZŠ. Díky
manželům Vašíčkovým, kterým ještě jednou děkuji za spolupráci,
se to povedlo.



Dále jsme zakoupili nový hrací prvek do parku.



Opravili jsme překopy na Žlebě a pokud uspějeme v žádosti o
dotaci, tak budeme v opravách komunikací pokračovat.



Zrekonstruovali jsme kanalizaci pod kaplí.



Do konce března přeložíme kanalizaci v Chaloupkách. Dále se
chystáme posunout antoníčky v Chaloupkách a připravíme projekt
na novou komunikaci.



Budeme pokračovat v inovacích čistíren.



Dodělali jsme veřejné osvětlení na propojce Čechy – Nová čtvrť.
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Na základě získaného dotačního titulu jsme postavili další dva
obecní byty.



Zrekonstruovali jsme sociální zařízení MŠ.



Pokračujeme v postupné výměně veřejného osvětlení.



Pokáceli jsme nebezpečné topoly na parketě a vysadili zde nové
stromy, duby.



Přestavěli jsme obecní kompostárnu tak, aby mohla efektivně
fungovat a vyhovovala novým zákonům.

Zefektivnění využívání dotačních titulů pro potřeby obce
Snažíme se neustále žádat o dotační tituly. Musím říct, že jsme zatím
úspěšní.
Za loňský rok jsme získali dotace na stavbu obecních bytů, na rekonstrukci
prostor MŠ a na nový hasičský dopravní automobil. I nadále se budeme
snažit žádat a být úspěšní. Přehled všech získaných financí je na webových
stránkách obce v sekci Dotace.
Podpora spolků a zájmové činnosti v obci
Nadále podporujeme chod místních spolků a organizací, tak jak bylo
doposud dobrým zvykem. Snažili jsme se naprosto zprůhlednit
financování spolků a kulturních akcí. Všechny spolky u nás jsou
podporovány a jsem velmi vděčný, že mezi sebou spolupracují a rozvíjí
tak komunitní život v naší obci.
To je práce našeho zastupitelstva za dva roky vedení naší obce. I když se
nám za tu dobu téměř podařilo splnit volební program, v žádném případě s
prací nekončíme, naopak nás to motivuje k realizování dalších potřebných
akcí a projektů, které jsme spolu probírali u kulatých stolů. Práce na obci
totiž nikdy nekončí.
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Být ve funkci starosty obce není vždy jednoduché. Musíte si někdy
vyslechnout i nepříjemné věci. Je třeba je přijmout, poučit se z nich a jít
dál. Snažím se vést zastupitelstva tak, aby každý zastupitel i občan dostal
dostatek prostoru na svůj názor. Demokracie je o diskuzi. Budu se vždy
snažit vyslechnout všechny názory a společně se zastupiteli rozhodnout na
základě dostatečných informací pro dobro naší obce.
Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Pozice starosty je o práci a komunikaci.
Někdy se může stát, že člověk nějakou chybu udělá. Když se tak podle
vašeho názoru stane, tak mi to prosím nemějte za zlé, ale spíše mě hned
upozorněte na to, co je podle vás v nepořádku.
V obci nás žije více jak 900, mnoho z vás má na obec požadavky a něco
od ní chce. Věřte, že pokud je to v zájmu občanů, tak rádi vyhovíme.
Nejde však vyhovět všem a okamžitě. Jsou věci, které jsou prioritní a je
potřeba je řešit IHNED a věci, které snesou odkladu. Snažíme se vždy
všem vyhovět tak, abychom tu byli všichni spokojení. Občas to prostě
chvíli trvá, děkujeme za pochopení.
Váš starosta

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schůze zastupitelstva konaná dne 14. prosince 2020
ZO bere na vědomí:
Kontrolu úkolů
Zprávu kontrolního výboru o plnění úkolů uložených zastupitelstvem obce
Informace o řešení usnesení č. 19.6.7 a úkolů ze dne 24. 6. 2019 a 26. 8.
2019
Informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 8/2020
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Informace o postupu údržby stromů v aleji a termín zahájení údržbových
prací

ZO ukládá:
Prověřit plnění smlouvy na zpracování projektu a stavební povolení na
malou vodní nádrž.
Zodpovídá: Kocour Termín: 25. 1. 2021

Usnesení:
Usnesení:

20.11.1

ZO schválilo 11 hlasy ověřovatele zápisu Moniku Sehnalovou a Aleše
Zouhara a zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou.
Usnesení:

20.11.2

ZO schválilo 11 hlasy program zasedání dle pozvánky.
Usnesení:

20.11.3

ZO schválilo 10 hlasy rozpočet obce na rok 2021 s celkovými příjmy ve
výši 9.167.200 Kč, celkovými výdaji 18.117.200 Kč a financováním ve
výši 8.950.000 Kč.
Usnesení:

20.11.4

ZO schválilo 11 hlasy rozpočet Fondu rozvoje bydlení s příjmy ve výši
200.500 Kč a výdaji ve výši 200.500 Kč.
Usnesení:

20.11.5

ZO schválilo 11 hlasy rozpočtový výhled obce na roky 2022 a 2023.
Usnesení:

20.11.6
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ZO schválilo 11 hlasy rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Kotvrdovice s transferem zřizovatele ve výši 1.150.000 Kč.
Usnesení:

20.11.7

ZO schválilo 11 hlasy Střednědobý výhled příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Kotvrdovice na roky 2022 a 2023.
Usnesení:

20.11.8

ZO schválilo 10 hlasy způsob hlasování o výběru nájemníka obecního bytu
č.p. 330 tajnou volbou.
Usnesení:

20.11.9

ZO schválilo 7 hlasy paní K. K. jako novou nájemnici obecního bytu č.p.
330.
Usnesení:

20.11.10

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě
sociálních služeb na 117.500 Kč s Městem Blanskem a pověřilo starostu
obce podpisem této smlouvy.
Usnesení:

20.11.11

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 722/2 s JMK a pověřilo starostu obce podpisem
této smlouvy.
Usnesení:

20.11.12

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu s JMK o právu provést stavbu na pozemku
p.č. 722/2 a připojení místní komunikace na silnici II/379 a pověřilo
starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení:

20.11.13

ZO schválilo 10 hlasy verzi č. 1 dokumentu Strategický plán rozvoje obce.
Usnesení:

20.11.14
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ZO schválilo 11 hlasy Dodatek č. 1 k SOD s firmou Reistav CZ na stavbu
kanalizace pod kaplí, kterým byla navýšena cena díla o 119.792,12 Kč na
celkových 3.022.909,80 Kč.
Usnesení:

20.11.15

ZO schválilo 11 hlasy Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu movitých věcí
s paní Evou Ševčíkovou ve věci nájmu za kiosek a pověřilo starostu obce
k jeho podpisu.
Usnesení:

20.11.16

ZO schválilo 11 hlasy pověření starosty obce k přijetí rozpočtového
opatření nutného k zajištění řádného chodu obce do konce roku 2020.
Usnesení:

20.11.17

ZO schválilo 11 hlasy rozpočtové opatření č. 9/2020.
Usnesení:

20.11.18

ZO schválilo 11 hlasy přijetí finančních darů pro ZŠ a MŠ Kotvrdovice od
společnosti Tauro a.s. 5.000 Kč, od firmy BeF Home 2.000 Kč a od paní
Mikolášové 3.000 Kč.
Usnesení:

20.11.19

ZO schválilo 11 hlasy svěření majetku obce v pořizovací hodnotě 830.981
Kč, který používá ZŠ a MŠ Kotvrdovice dodatkem ke zřizovací listině a
pověřilo starostu obce k jeho podpisu.
Usnesení:

20.11.20

ZO schválilo 11 hlasy podání žádosti o dataci z programu MMR ČR, titul
Podpora obnovy místních komunikací, akce Obnova místních komunikací
na p.č. 233/98; 796/1; 1437; 70/10 a 764/1 v obci Kotvrdovice.

Usnesení jako celek bylo schváleno 11 hlasy.
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Schůze zastupitelstva konaná dne 25. ledna 2021
ZO bere na vědomí:
Kontrolu úkolů
ZO ukládá:
Zajistit kalkulaci od svozové firmy na různé frekvence vývozu plastů a
komunálního odpadu.
Termín: 1. 4. 2021
Zodpovídá: Kocour
Požádat stavební úřad v Jedovnicích o písemné vyjádření k nepovoleným
stavbám v obci, a to včetně zkušebního vrtu u srubu pana Ševčíka.
Termín: 1. 3. 2021
Zodpovídá: Kocour
Usnesení:
Usnesení:

21.1.1

ZO schválilo 12 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Karla Nesrstu a Ing.
Romana Pernicu a zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou.
Usnesení:

21.1.2

ZO schválilo 12 hlasy program zasedání dle pozvánky.
Usnesení:

21.1.3

ZO schválilo 10 hlasy Smlouvu o přeložce plynárenského zařízení č.
4000235366 s firmou GasNet a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení:

21.1.4

ZO schválilo 12 hlasy Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou GasNet na pozemku p.č. 855 a pověřilo starostu obce
k podpisu smlouvy.
_________________________________________________________
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Usnesení:

21.1.5

ZO schválilo 11 hlasy firmu SMV Projekt jako dodavatele projektové
dokumentace budoucího obecního centra na p.č. 855.
Usnesení:

21.1.6

ZO schválilo 12 hlasy rozpočtové opatření č. 1/2021 s příjmy 68.500 Kč a
výdaji 343.000 Kč.
Usnesení:

21.1.7

ZO schválilo 12 hlasy poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši
550 Kč za osobu a rok, výběr poplatků se řídí dle OZV č. 2/2019.
Usnesení:

21.1.8

ZO schválilo 12 hlasy Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí,
firmou GasNet a paní S. na zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.
527/15 a p.č. 764/2 a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. Cena za
věcné břemeno byla stanovena na 500 Kč.
Usnesení:

21.1.9

ZO schválilo 11 hlasy smlouvu s firmou Zásilkovna s.r.o. na umístění
boxu napájeného solární energií pro výdej zásilek a pověřilo starostu obce
k podpisu smlouvy. Nájemné za pozemek bude ve výši 1.000 Kč za rok.
Usnesení:

21.1.10

ZO schválilo 12 hlasy firmu Oknoservis s.r.o. s nabídkou ve výši cca
139.000 Kč jako dodavatele výměny oken a dveří v kotelně budovy ZŠ a
pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy.
Usnesení:

21.1.11

ZO schválilo 12 hlasy podání žádosti o dotaci na výměnu oken a dveří
v kotelně budovy základní školy.
_________________________________________________________
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Usnesení:

21.1.12

ZO schválilo 12 hlasy podání žádosti o dotaci na zakoupení vybavení do
kuchyně základní školy.
Usnesení:

21.1.13

Návrh na zařazení bodu nepovolené stavby do příštího jednání
zastupitelstva nebyl schválen.
Usnesení jako celek bylo schváleno 12 hlasy.

Informace z obecního úřadu
Termíny svozů popelnic
Vývoz popelnic na komunální odpad probíhá každý sudý týden ve středu.
Na základě podnětů občanů jednáme se svozovou společností o změně
frekvence vyvážení popelnic na plasty. Prozatím platí následující termíny:
19. 3., 16. 4., 28. 5., 25. 6., 23. 7., 20. 8., 17. 9., 15. 10., 26. 11.
Prosincový termín bude firmou upřesněn v druhé polovině roku.
O případných změnách vás budeme informovat prostřednictvím obecní
vývěsky, webových stránek, mobilního rozhlasu a zpravodaje.

Informace o stavu obyvatel k 31. 12. 2020
Počet osob:

920

Přihlášení + narození:

28

Odhlášení + zemřelí:

30

Počet mužů:

461

Počet žen:

459

_________________________________________________________
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Upozornění na výběr poplatků
Správce místního poplatku OÚ Kotvrdovice dle Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2019 obce Kotvrdovice oznamuje občanům, že od měsíce května 2021
se budou vybírat v naší obci následující poplatky:
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Pro rok 2021 je stanoven poplatek 550 Kč za osobu / nemovitost. Od
poplatku jsou osvobozeny děti, které v tomto roce dosáhnou věku 10 let.
Za domácnost může poplatek platit jedna osoba.
Poplatek za psa dle OZV č. 1/2019
Poplatek za chov 1 psa je 100 Kč, za každého dalšího také 100 Kč. Za psa,
jehož držitelem je osoba starší 65 let, se platí částka 50 Kč.

Poplatek za použití veřejného prostranství k umístění reklamního
zařízení dle OZV č. 3/2019
Poplatek činí 1 000,-Kč za 1 ks reklamního zařízení.
Poplatek za pronájem obecního pozemku
Nájem je stanoven dle jednotlivých smluv.
_________________________________________________________
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Poplatky je možné uhradit osobně v hotovosti na obecním úřadě
Kotvrdovice nebo převodem částky na bankovní účet č. 1360050399/0800
u ČS spořitelny, pobočka Blansko.
Poplatky jsou splatné v období od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021.
Postup při vymáhání nezaplacených poplatků
Nezaplacené poplatky vyplývající ze zákona (např. poplatek za TKO) jsou
vymáhány v tzv. exekučním řízení, vedeném podle zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. Pokud není v zákonné lhůtě
poplatek nebo pokuta zaplacen, správní orgán zašle nejprve dotyčné osobě
výzvu k zaplacení s určením náhradního termínu, do kdy má být
zaplaceno.
Jestliže osoba ani v tomto náhradním termínu svou povinnost zaplatit
nesplnila, správní orgán poté podá návrh na nařízení exekučního řízení k
příslušnému soudu, který následně vydá usnesení, jímž nařídí exekuci na
majetek povinného. Současně soud pověří provedením exekuce
konkrétního exekutora, který poté vydá exekuční příkaz. V něm je
specifikován druh exekuce, která bude provedena vůči povinnému.
Druhy exekuce
-

přikázáním pohledávky z účtu povinného vedených u bank a
spořitelen

-

srážkami ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady
za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky,
stipendia apod.

-

prodejem movitých věcí

-

prodejem nemovitostí

Platit včas se vyplatí, neboť konečná výše opožděné platby může být
s ohledem na exekuční náklady několikanásobně vyšší než původní platba,
což může povinnému i jeho rodině způsobit nemalé komplikace
_________________________________________________________
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Příspěvky spolků a organizací
Klub českých turistů
Menší shrnutí loňského roku – tak jako u všech organizací i činnost KČT
byla ovlivněna pandemií a nařízeními vlády. Většina velkých akcí byla
zrušena a zbytek proběhl za přísného dodržení vládních nařízení, to se týká
i vlastních akcí.
Minulý rok jsme začali tradičním výstupem na Velký Kosíř. Potom
proběhla tradiční a nejvýznamnější akce Krajem pod Kojálem. Další větší
akce byly Opatovský šmajd, výstup na Alexandrovku (Adamov) –
soukromá akce Kotvrdovic, letní sraz turistů v Duchcově spojený s pěším
putováním Praha-Říp, na kolech od pramene Svitavy do Kotvrdovic, splutí
spodní části řeky Sázavy a výstup v Roháčích.
Štěpánská vycházka a Silvestrovské výstupy už probíhaly za velmi
přísných podmínek.
Ani senioři nezaháleli, hned na jaře se vydali prohlédnout si plantáže
rozkvetlých bledulí, dále navštívili kostel ve Křtinách, podnikli okružní
jízdu po výhledech Brna, udělali si výlet na Malý Chlum.
To je výčet akcí, které se podařilo uskutečnit i za ztížených podmínek
spojených s pandemií.
Letošní nový rok jsme zahájili výstupy na Babí lom a Velký Kosíř,
bohužel s ohledem na okolnosti to byly akce méně organizované.
Pořadatelé nemohli zajistit takovou pohodu, jaká bývala v předchozích
letech, ale tradice se v rámci nařízení dodržela.
Bohužel nouzový stav stále pokračuje, takže naše činnost je velmi
omezená. Snad bude od března lépe.
Za KČT Kotvrdovice Jaroslav Mokrý
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SZUŠ Blansko
Pobočka v Kotvrdovicích je po Blansku naším největším pracovištěm.
Taneční oddělení navštěvuje 20 dětí, v hudebním oboru se jich vzdělává
téměř 40, dalších 8 dojíždí k našim učitelům za vzděláním do Jedovnic
nebo do Blanska. Pod záštitou SZUŠ vznikly v Kotvrdovicích již tři kapely
a těší nás, že se žáci i absolventi naší školy podílí na místním kulturním
životě. Velice si vážíme spolupráce s obcí a podpory, jaké se uměleckému
vzdělávání v Kotvrdovicích dlouhodobě dostává.
Rádi bychom poděkovali obci za úpravu prostorů v podkroví přístavby
MŠ, ze kterých vznikly krásné třídy pro výuku mladých hudebníků.
Doufáme, že se co nejdříve vrátíme zpět k prezenční výuce a naplno žáci
využijí také nové vybavení, které naše škole na pobočku pořídila.
Děkujeme také základní škole, která nám prostory uvolnila a bez jejichž
spolupráce zejména se školní družinou bychom nemohli tak pohodlně
fungovat a také děkujeme místním knihovníkům, kteří nám umožňují část
výuky realizovat v jejich prostorách.
Poslední rok byl velkou zkouškou pro celé školství. V uměleckém
vzdělávání je distanční výuka podobně náročná jako na základních a
středních školách. Děkujeme proto všem rodičům, kteří své děti doma
podporují v umění. Zvlášť u těch menších to jistě stojí spoustu času a úsilí.
Snad alespoň malou odměnou za toto společné snažení žáků, pedagogů i
rodičů byla série předvánočních video koncertů, které jsme v době
krátkého otevření škol natočili.
V novém roce jsme se zatím prezenčně s žáky setkat nemohli, připravili
jsme pro vás alespoň pololetní distanční video koncerty, které můžete
zhlédnout na webu školy https://www.szus-blansko.cz/2021/02/3713/.
Těšíme se snad brzy na viděnou!
Pedagogové SZUŠ Blansko
_________________________________________________________
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Jednotka požární ochrany
V roce 2020 jsme vyjížděli celkem k 15 událostem. 9 událostí bylo řešeno
na žádost starosty obce. Jednalo se převážně o odstranění stromů hrozících
pádem, případně již spadlých stromů, dále např. k oplachu vozovky a
odstranění překážek po bouři. V 6 případech jsme vyjížděli na žádost IOS
(integrované operační středisko). Zde šlo o odstranění spadlých stromů,
likvidaci nebezpečného hmyzu a požár odpadu. V roce 2020 jsme vyjížděli
v průměru v 5. minutě od vyhlášení poplachu (vyhlášením poplachu se
rozumí příchod SMS zpráv členům jednotky, to se děje zpravidla několik
vteřin, případně desítek vteřin před spuštěním sirény). Na všech zásazích
jsme strávili celkem 846 minut a v průměru jsme vyjížděli v počtu 5
hasičů. V roce 2020 jsme poprvé zažili nový druh zásahu a to tzv.
dezinfekci obecních budov a veřejných prostor, když jsme dezinfikovali
zastávky, dětské hřiště, lavičky a obecní budovy.
Naše jednotka k 1. 1. 2021 čítá 18 členů. Jsme zařazeni v kategorii V(5),
což pro nás znamená, že vyjíždíme v 1. stupni poplachového plánu jen
v katastru naší obce. Od roku 2020 jsme nově zařazeni do poplachových
plánů okolních vesnic ve 2. a 3. stupni poplachového plánu (ve 2. stupni –
Jedovnice, Senetářov, Krasová, Vilémovice; ve 3. stupni – Lipovec,
Holštejn, Rudice, Křtiny). Máme k dispozici tři vozidla – cisternovou
automobilovou stříkačku značky DAF s objemem vodní nádrže 1700 litrů,
dopravní automobil Volkswagen sloužící k přepravě osob, a v loňském
roce zakoupené třetí vozidlo značky Ford. Jedná se o dopravní automobil,
který obec zakoupila částečně díky dotacím z JMK a HZS ČR.
Naše jednotka a sbor dobrovolných hasičů se dlouhodobě potýká
s nedostatkem místa. Jako výjezdovou garáž a základnu SDH využíváme
garáž pod obecním úřadem. Protože však máme 3 výjezdová vozidla, jsme
nuceni parkovat 2 vozidla venku. Pokud je to možné, tak nový dopravní
automobil parkujeme alespoň v areálu ZŠ.
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Dále se naši členové aktivně podílejí na fungování SDH a na většině
kulturních akcí v Kotvrdovicích. Na taneční zábavy zřizujeme požární
hlídku, která se skládá zpravidla ze dvou členů jednotky, kteří jsou
přítomni na akci a jsou připraveni v případě potřeby ihned odstranit
případný problém (požár či první pomoc) a řídit případnou evakuaci lidí
z objektu (zpravidla Orlovna).
V případě potřeby jsme schopni a ochotni poskytnout našim
spoluobčanům pomoc s případnými problémy, například havárií vody
(disponujeme kalovým a plovoucím čerpadlem), odstranění nebezpečného
stromu, nebo případně s jakýmkoliv jiným problémem, který není hodno
oznamovat na tísňovou linku.
Podat pomocnou ruku bereme jako sousedskou výpomoc a poslání
dobrovolných hasičů. V případě problému volejte našemu veliteli jednotky
Jakubu Šenkovi, nebo panu starostovi Jindřichu Kocourovi.

Skautský oddíl
Při současných protikoronavirových opatřeních toho mnoho společného ve
skautském oddílu neprožíváme. V prosinci krátkodobé předvánoční
rozvolnění dovolilo svolat pouze dvě schůzky kluků a holek. Benjamínci
bohužel neměli žádnou schůzku. O Štědrém dnu ráno jsme v malých
skupinkách zájemcům roznesli betlémské světlo.
Protože tříkrálové koledování letos nemohlo proběhnout, tak jsme na
začátku ledna alespoň pomohli roznést do schránek letáky k online
Tříkrálové sbírce.
Vedoucí holek v lednu opět nachystaly šifrovací hru po přírodních
zákoutích Kotvrdovic k individuálnímu plnění. Z ní přikládáme fotky,
které nám skautky dodaly.
Jaroslav Chrástecký
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Letošní celoroční hra, která měla probíhat během schůzek, měla pomoci
zachránit rybičku Nema. Protože nemůžeme mívat schůzky, tak pro nás
vedoucí vymyslely venkovní hru. Tentokrát byl Nemo chycen potápěčem a
zavřen do akvária. Cílem šifrovací hry bylo zjistit, co máme udělat,
abychom Nema dostali z akvária do moře. Každá z nás dostala mapu, na
které byla vyznačena stanoviště, kam máme jít. Na stanovištích byly různé
šifry k luštění. To, co nám z toho vyšlo, jsme si zapisovaly na papír a na
posledním stanovišti jsme z toho složily, jak máme Nema dostat do moře.
Za to, že jsme to vyluštily, jsme na posledním stanovišti u drůbežárny
našly sladkou odměnu.
Na začátku února pro nás vedoucí přichystaly ještě online schůzku, které
jsme se účastnily v převlecích. Za celou družinku děkuji našim vedoucím
Janči Odehnalové a Marušce Nesrovnalové.
Anastázie Chrástecká
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Chasa
Hody letos vychází na neděli 20. června. Liturgicky sice je slavnost
Nejsvětějšího Srdce Páně o týden dříve, ale tento termín se kryje
s Antonínskými hody v Rudici, proto jsme se domluvili s panem farářem
na tento přesun, kdy za námi může opět přijet i rodina Šamanova se svými
atrakcemi.
To, jak to letos s hodovými oslavami bude, si asi nikdo netroufáme říct.
Počítáme však s optimistickou variantou, že se už budeme moci zase sejít
a společně naše hody oslavit tancem a zpěvem. Dle opatření bychom
podřídili i systém nácviků – vybrala bych případně tance pro menší
skupiny lidí a při nácvicích bychom se postupně prostřídali. To vše
uvidíme podle přihlášených zájemců a podle situace. Každopádně bych
chtěla poprosit všechny, kdo mají zájem se podílet na hodovém tanečním
vystoupení – ať už mladí v chase (od středoškoláků výše), vdané ženy,
ženatí muži, děti – aby mi dali, co nejdříve vědět. Nejpozději prosím o
nahlášení do Velikonoc. Po Velikonocích, jak to bude možné, bychom se
sešli na prvním nácviku.
Hlásit se mi můžete osobně (Kotvrdovice 57), na e-mailu
mariechrastecka@seznam.cz nebo na mobilu 607 007 074. Děkuji moc!
A na závěr krátké ohlédnutí za dobou vánoční. Možná proto, že se s
chasou snažíme udržovat určité lidové tradice, se mě každý rok někdo ptá,
kdy by se měl správně odzdobovat stromeček. Využiji k tomu tedy tento
příspěvek.
Vánoční doba končívá nedělí, která následuje po „Třech králích“, svátkem
Křtu Páně. Každý si ale samozřejmě stromeček může odzdobit kdy chce.
Mnozí si vánoční ozdoby necháváme až do Hromnic (2. února), kdy doba
vánoční končívala dříve. Nicméně by bylo pěkné, kdyby svítil obecní
_________________________________________________________
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strom a krásně ozdobený obecní úřad právě až do konce doby vánoční.
Tak třeba příští rok.
Období po době vánoční až do Popeleční středy se označuje jako
masopust. Posledních pár dní masopustu se dle regionů nazývá různě, u
nás říkáme ostatky, na Slovácku fašank, na Valašsku končiny.
Slovo masopust se nám může zdát divné, když se naopak v daných dnech
nacpáváme koblihami, klobásami a různými dobroty, jedná se však
nejspíše o doslovný překlad z románských jazyků – výraz carnevalle
vznikl ze slov carne (maso) a levare (odstranit, odložit) a znamená tedy
doslova „maso odlož“, tak proto naše slovo masopust nám má připomínat
tzv. loučení s masem, kdy po dobu postní máme opustit maso.
Požehnanou dobu postní všem přeje Marie Chrástecká

Příspěvky občanů, zajímavosti
Vzpomínky pamětníků – rozhlas a obecní bubeník
Tato doba nepřeje lidským setkáním, a tedy sdílení vzpomínek. Bohužel
nejzajímavější témata ze setkání s paní Marií Pytelovou už jsem vyčerpala.
Musela jsem tedy hledat inspiraci jinde.
Nedávno jsem mluvila s mým dědečkem z Podomí (nar. 1938) o tom, že si
ještě jako malý kluk pamatuje dobu, kdy v jejich obci nebyl rozhlas a
důležité informace se lidé dozvídali prostřednictvím ohlašovatele úředních
sdělení veřejnosti, obecního bubeníka. I přes současnou dlouhodobě
„karanténní“ situaci jsem se s paní Pytelovou spojila přes její vnučku, a
díky tomu jsem zjistila, že náš poslední obecní bubeník byl pan Josef
Kučera, povoláním strážník. (Přes veškerou snahu o získání fotografie
pana Kučery s bubnem se mi k ní bohužel nepodařilo dostat, nebyla
_________________________________________________________
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nalezena). Sdělování informací bubeníkem mohlo v naší obci patrně trvat
až do roku 1948, kdy došlo k zavedení obecního rozhlasu. Mimo jiné byla
v tomto roce založena také místní Mateřská škola a byla zřízena tzv.
strojní pračka (ta byla umístěna do obecní budovy na Žlebě a zdejší ženy
byly nadšené, že jim usnadnila spoustu práce). Založení místního rozhlasu
byl jistě velký technický zlom. V dobách, kdy zdaleka ne všichni občané
měli v domě televizi nebo rádio, byly prostřednictvím rozhlasu sdíleny
také různé události sahající daleko za hranice obecního dění. Např. v roce
1957 bylo rozhlasem přenášeno a komentováno vypuštění sovětských
umělých družic sputniků.
Říkám si, jak tehdy mohli lidé vůbec něco vědět, když měli pouze
bubeníka, nebo později „pouze“ rozhlas. Na nás se dnes valí informace ze
všech stran, a i tak se někdy na sebe zlobím, že o něčem nevím, přestože to
bylo na mnoha místech avizováno. Dnes máme kromě rozhlasu a vývěsní
tabule mnoho dalších prostředků, jak sdílet a dozvídat se. Obec pravidelně
aktualizuje obecní webové stránky, už nějakou dobu funguje obecní
skupina na sociální síti Facebook a nově byl zřízen také Mobilní rozhlas,
kdy přihlášení občané mohou dostávat nejnovější informace do své
emailové schránky, prostřednictvím SMS zpráv do svého mobilního
telefonu, nebo přes zprávy posílané do aplikace v chytrém telefonu.
Tento příspěvek mě přiměla napsat romantická představa mého dědečka
jako malého chlapce, který na návsi naslouchá za zvuku bubnu obecnímu
ohlašovateli, aby zjistil, co je nového. Mrazivá je však představa, jaké
zprávy vlastně v té době bubeníci přinášeli.
"Obecní strážník ráno 15. března 1939 v osm hodin uvědomuje bubnem
občanstvo, že země moravská je obsazena německým vojskem a všude se
vyzývá ke klidu."
Nikola Fránková
_________________________________________________________
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Vzpomínky z alba pamětníků – Masopust
V důsledku pandemie, se kterou se už tolik měsíců potýkáme, naší obcí
letos neprošel po nespočetné řadě let masopustní průvod. V rámci hledání
fotky obecního bubeníka se mi dostala do rukou ohromná dávka starých
fotografií svázaných s naší vesnicí. Chtěla bych se proto právě teď, v době,
kdy by za běžných okolností byly naše domovy navštěvovány maskami,
s Vámi podělit o několik starých masopustních fotografií.
Nejstarší přiřazená fotografie pochází z roku 1957, tedy je více než 60 let
stará. Dominantní maskou je zde žirafa, maska tvořena dvěma lidmi. Tyto
masky byly obzvláště v dřívějších dobách velmi oblíbené, což je vzhledem
k jejich nepohodlnému ztvárnění (nejméně pro osobu vzadu) obdivuhodné.
Nejčastěji byl takto ztvárněnou maskou kůň, tzv. klibna. Maska na
fotografii vpravo od žirafy je zřejmě velbloud, pravděpodobně také tvořen
dvěma muži.
Na snímku z 60. let vidíme další typické masky pro Masopustní rej,
kominíka, vojáka a cikánku. Na dalším snímku z roku 1971 nechybí
postava myslivce a šaška či nějakého cirkusového klauna (podobná maska
je také na fotce z roku 1957).
Hromadná fotografie z let osmdesátých zobrazuje velké množství
různorodých masek se zahalením obličeje. Průvod tehdy doprovázela
osoba s harmonikou na dvoukoláku a muž s vozembouchem (přikládám
také fotografii s harmonikou a vozembouchem z roku 2016). Nezbytné pro
Masopustní průvod je také vyžádat u starosty právo projít vesnicí, viz další
fotografie z 80. let. Dva snímky jsou pořízené z večerního pochovávání
basy, které tehdy probíhalo v horním pohostinství. Plačky obklopující basu
se zjevně dříve halily do bílých plášťů (prostěradel či ubrusů), dnes
dodržujeme pro plačky svršky v barvě černé.
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Fotka z loňských Ostatků jen potvrzuje to, že v naší vesnici se stále jedná
o velmi oblíbený, veselý a na masky bohatý den.
A protože nám Masopustní veselí letos chybí, někteří z nás je oslavili po
svém. Například v sobotu 13. 2. 2021, tedy v den, který připadal na letošní
Masopust, byli nakupující v místní prodejně Coop mile překvapeni dvojicí
masek v podání našich skvělých prodavaček! Poslední fotografie
zachycuje právě jejich letošní kostýmy klauna a nevěsty. Jako bonus ke
krásnému pojetí Masopustu nalévali zákazníkům kořalku, která k tomuto
dni neodmyslitelně patří. Děkujeme!
Nikola Fránková

Masopustní průvod v roce 1957
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28

Masopustní družina na počátku 60. let 20. století

Masopustní družina v roce 1971
_________________________________________________________
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Masopustní družina na konci 80. let 20. století

Masopust na konci 80. let 20. století – vyptání práva
_________________________________________________________
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Masopust na konci 80. let 20. století – harmonikáři

Masopust na konci 80. let 20. století – pochovávání basy
_________________________________________________________
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Masopust na konci 80. let 20. století – plačky v bílém

Masopust v roce 2016 – harmonikář a vozembouch
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Masopustní družina v roce 2020

Masopust v letošním roce – Jednota Coop
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