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Slovo starosty
Dobrý den vážení občané, kamarádi, přátelé.
V rukou máte poslední číslo zpravodaje v tomto volebním období. Pozice
starosty obce byl pro mne osobně velký závazek vůči občanům, ale i
výzva, zda dokážu přinést obci nějaké hodnoty a být přímou součástí jejího
rozvoje. Po čtyřech letech musím říci, že je to mnohem víc. Spousta
zkušeností, ale i ztrát, mnoho sebezapření a hodin z vlastního volného
času, ale i radosti po uzavření jednotlivých akcí. Stres, nadšení, hledání
cest, překonávání překážek i vůle pokračovat, to všechno se střídá někdy i
několikrát za den. Pozice starosty v sobě také zahrnuje různé profese.
Někdy je zapotřebí být policista, právník, psycholog, hasič nebo třeba
účetní. Ta práce mne opravdu moc baví a naplňuje. Je pravda, že je to
někdy hodně složité, a ne vše se dá zvládnout tak rychle, jak si člověk
představuje, neboť legislativa našich úřadů je mnohdy komplikovaná.
Sám bych však na tohle všechno nestačil. Děkuji tímto zaměstnancům
obecního úřadu, pracovníkům obce, místostarostovi, zastupitelům,
pracovníkům ZŠ a MŠ Kotvrdovice a všem občanům za trpělivost a
podporu. Možná, že jsem jako starosta některé občany neuspokojil, ale
chci věřit, že jsem nikomu neublížil.
Vážení občané, bylo mi ctí a radostí zastávat funkci starosty naší obce,
pracovat pro Vás, setkávat se s Vámi a diskutovat. Protože se množí
informace, zda budu nebo nebudu kandidovat, tak Vás chci ujistit, že
kandidovat budu. Ano, budu se ucházet o Vaši podporu a důvěru do
dalšího volebního období. Jak víte, zatím se nepodařilo dokončit sběrný
dvůr, komunikaci v Chaloupkách, sítě a komunikaci u č. 115, chodník pod
kaplí nebo chodníky na dolním konci obce. Tyto věci a další závazky bych
rád dotáhl do konce.
Přeji Vám krásné slunečné dny a dětem úspěšný nástup do školních lavic
Váš starosta
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Čtyři roky v číslech
Stav finančních prostředků k 1. 1. 2019: 21.742.976,58 Kč
Stav finančních prostředků k 30. 6. 2022: 25.580.743,94 Kč
Investiční akce:
43.695.179,78 Kč (kanalizace, plynovod, osvětlení a komunikace Za
hřištěm, 2 prvky v parku, spodní čekárna, nákup budovy obchodu, zahrada
u MŠ, sociální zařízení v MŠ, kanalizace pod kaplí, druhý dvojdomek,
polní cesty, kanalizace v Chaloupkách, okna a dveře ve škole, přípojka
elektřiny na tréninkové hřiště, kanalizace a vodovod u nového obchodu)
Drobné venkovní vybavení zabudované:
86.951,26 Kč (koše, lavičky, malá houpadla, zrcadla, stožáry)
Drobný hmotný majetek:
201.259,40 Kč (vybavení na údržbu zeleně, vybavení OÚ atd.)
Nehmotný majetek:
324.062,60 Kč (územní plán, webové stránky obce, software)
Vybavení jednotky požární ochrany:
1.390.050,90 Kč (Ford Transit, zásahové obleky, boty, kukly, rukavice,
helmy, vybavení CAS)
Opravy a udržování:
2.139.394,35 Kč (plocha u ZŠ, překopy na Žlebě, opravy traktoru, aut,
zařízení, výměna svítidel veřejného osvětlení, rozhlasu, výměna kotle na
OÚ, čištění kanalizace, opravy a údržba bytů a další)
Dotace a dary spolkům:
2.132.110,00 Kč
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Neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Základní škola a
Mateřská škola Kotvrdovice:
4.235.000 Kč
Získané dotace:
7.465.210,00 Kč (zde nejsou započítány dotace letošního roku, tedy
přislíbené dotace na podporu hospodaření v lese, podporu udržování
čistoty cyklistických komunikací, opravu dvou křížů v katastru obce,
sázení aleje)

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schůze zastupitelstva konaná dne 30. 5. 2022
ZO bere na vědomí:
Kontrolu úkolů
Informaci o žádosti paní J. K.
Informaci o obsazenosti MŠ pro školní rok 2022/23
Informaci o podání žádosti o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
Informaci o kontrole ČIŽP
Informaci o připravovaném projektu přípojky kanalizace a komunikace u
domu č. 115
ZO ukládá:
Svolat pracovní jednání s projektanty, kteří připravují varianty inovace
ČOV.
Zodpovídá: Kocour
Termín:

31. 7. 2022
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Poptat firmy, které by v době prázdnin letošního roku mohly realizovat
projekt na úpravu kotelny v budově ZŠ.
Zodpovídá: Kocour
Termín:

3. 6. 2022

Usnesení:
Usnesení:

22.4.1

ZO schválilo 9 hlasy ověřovatele zápisu paní Lenku Odehnalovou a pana
Aleše Zouhara a zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou.
Usnesení:

22.4.2

ZO schválilo 9 hlasy program jednání dle pozvánky zveřejněné dne 19. 5.
2022.
Usnesení:

22.4.3

ZO schválilo 9 hlasy v souladu s § 84 odst.2 písm. b) zákona 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet obce
Kotvrdovice za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Kotvrdovice za rok 2021 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad.
Usnesení:

22.4.4

ZO schválilo 9 hlasy v souladu s § 84 odst.2 písm. b) zákona 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Účetní závěrku obce
Kotvrdovice sestavenou k 31. 12. 2021.
Usnesení:

22.4.5

ZO schválilo 9 hlasy účetní závěrku PO Základní škola a Mateřská škola
Kotvrdovice a rozdělení zisku na úhradu ztráty minulých účetních období
ve výši 475.011,22 Kč a převod částky 99.563,59 Kč do rezervního fondu
organizace.
_________________________________________________________
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Usnesení:

22.4.6

ZO schválilo 8 hlasy prodej části pozemku p.č. 707/22 o výměře 5 m² panu
P. V. za cenu 400 Kč/m² a pověřilo starostu obce k podpisu kupní
smlouvy.
Usnesení:

22.4.7

ZO schválilo 9 hlasy bezúplatný převod pozemků p.č. 234/45; p.č. 234/62;
p.č. 234/63; p.č. 234/64; p.č. 234/65; p.č. 234/66; p.č. 234/67; p.č. 234/68
a p.č. 234/69 v k.ú. Kotvrdovice z vlastnictví ČR – SPÚ do vlastnictví
obce Kotvrdovice.
Usnesení:

22.4.8

ZO schválilo 8 hlasy Dohodu o uzavření budoucí darovací smlouvy se
stavebníkem veřejné infrastruktury na p.č. 829 Jindřichem Kocourem a
pověřilo místostarostu obce k podpisu dohody.
Usnesení:

22.4.9

ZO schválilo 9 hlasy zveřejnění záměru pronajmout byt č. 331 od září
2022 dle Směrnice pro využívání obecních bytů obce Kotvrdovice.
Usnesení:

22.4.10

ZO schválilo 9 hlasy Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na
p.č. 1357 v k.ú. Kotvrdovice a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy.
Usnesení:

22.4.11

ZO schválilo 9 hlasy uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK ve výši 36.000 Kč na obnovu dvou křížů v katastru obce Kotvrdovice
a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy.
Usnesení jako celek bylo schváleno 9 hlasy.
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Schůze zastupitelstva konaná dne 27. 6. 2022
ZO bere na vědomí:
Kontrolu úkolů
Informace o zvýšení příspěvku na žáka v mateřské škole a informace o
novém vybavení školní kuchyně
Rozpočtové opatření č. 5/2022
Informaci o stavbě na pozemku p.č. 781/1 a dalším postupu řízení
Informaci o získání analýzy k Podnětu ke změně ÚP
ZO ukládá:
Usnesení:
Usnesení:

22.5.1

ZO schválilo 10 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Zbyňka Vančuru a pana
Jiřího Zouhara a zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou.
Usnesení:

22.5.2

ZO schválilo 10 hlasy program jednání dle pozvánky zveřejněné dne 20. 6.
2022.
Usnesení:

22.5.3

ZO zamítlo tajnou volbu jako způsob hlasování o novém nájemníku bytu
č. 331.
Usnesení:

22.5.4

ZO neschválilo nového nájemníka bytu č. 331.
Usnesení:

22.5.5
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ZO schválilo 11 hlasy rozpočtové opatření č. 6/2022 s příjmy ve výši
80.000 Kč a výdaji ve výši 80.000 Kč.
Usnesení jako celek bylo schváleno 10 hlasy.

Informace z obecního úřadu
Statistika dat obyvatel obce Kotvrdovice k 30. 6. 2022


Celkem osob: 916



Muži: 454



Ženy: 462



Přihlášení: 9



Odhlášení: 10



Zemřelí: 6



Narození: 4

Termíny svozů popelnic
Ke konci července jsme obdrželi upravený rozpis svozů popelnic.
Popelnice na komunální odpad budou nadále vyváženy každý sudý týden
ve středu.
Popelnice na plasty budou vyváženy jedenkrát za 4 týdny v následujících
termínech:


7. září 2022



5. října 2022



30. října 2022



28. prosince 2022
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Příspěvky spolků a organizací
Jednotka požární ochrany
V letošním roce naše jednotka zatím vyjížděla k 16 událostem. Jednalo se
o 9 ostrých výjezdů, 6 ZOČek a jedno prověřovací cvičení naší jednotky. Z
těchto událostí bych rád připomněl především výjezd ze dne 24. června
2022, kdy byla naše jednotka v 16:18 hod. povolána k požáru do Sloupu
ve IV. stupni požárního poplachu. Byl to jeden z největších lesních požárů
v našem okolí za dlouhou dobu.
Dne 28. července 2022 se uskutečnilo prověřovací cvičení pro naši
jednotku požární ochrany, cvičení proběhlo na místní Orlovně během
tábora našich mladých hasičů. Při tzv. „prověřováku“ jsme mimo jiné
cvičili zásah v dýchací technice a evakuaci osob ze zakouřených prostor
budovy.
Přikládám foto z jednoho z posledních výjezdů, jednalo se o požár balíku
slámy u Kojálu, k této události jsme vyjížděli přibližně o půl jedné ráno.
Jindřich Kocour ml.
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Klub českých turistů
Naše činnost neustává, stále něco podnikáme. Každou neděli je výjezd na
kolech, v tomto ročním období je to naše nejčastější činnost. Někdy se
účastníme i akcí, které organizují jiné organizace, a to volíme pěší pochod.
8. května se nás moc nesešlo. Možná to ovlivnil Den matek. Tak jsme to
moc nepřeháněli, vzali jsme to do Baldovce a kolem Bílé vody do
Holštejna na občerstvení, poté přes Ostrov a Krasovským údolím domů.
15. května se konalo MS kluzáků v Jedovnicích. Přímo by to však byla
krátká vyjížďka. Vzali jsme to přes Podomí, Ruprechtov, Račice (zde jsme
si prohlédli opravované nádvoří). Vyšlápli do Bukovinky a po malém
občerstvení sjeli do Jedovnic na kluzáky.
22. května se nás sešlo 10. Vzali jsme to do Nových Sadů, Drahan. Odtud
jsme vyjeli přes Bousín k rozhledně Kopaninka u Repech. Pokračovali
jsme přes Nivu do Vysočan a Holštejna. Pak už známou cestou domů.
29. května se nás sešlo 7. Jedna čtveřice se vydala na tzv. trasu Jedovnický
kapr kolem rybníků. Zbylá trojice zůstala věrná kolu a vzala to kolem
rybníků do Rudice, pak lesem na Klepačov. Sjeli do Blanska a kolem
Punkvy pokračovali až na Skalní mlýn. Pak Pustým žlebem dojeli k
Balcarce, vyšlápli Hložek a přes Krasovou hurá domů.
3.–5. června se konal v Měříně Celostátní sraz cyklistů. Tuto akci jsme
podpořili 10 účastníky.
První den jsme přes Arnolecké hory dojeli k prameni řeky Balinky. Další
den to byla naplánována trasa přes Kamenici přes Hroznatín (rodiště
prezidenta Ludvíka Svobody). Polovina se vrátila stejnou cestou domů.
Druhá polovina toho měla málo, tak si to protáhla přes Třebíč, zříceninu
hradu Rokštejn a Kamenici do cíle. Nebyla to žádná pohodička. Trasa dost
často odbočila od řeky a tam byly bohužel pěkné kopečky.

_________________________________________________________
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11. června jsme se zúčastnili jako tradičně pochodu z Chvalkovic do
Chvalkovic a podpořili jsme tak jinou organizaci naší účastí.
19. června jsme se za pěkného počasí jeli podívat na koupaliště Suchý.
26. června jsme si v 7 lidech zajeli na Pístovickou riviéru.
3. července jsme se vydali do Vysočan na hody, ale abychom nejeli
přímou cestou, tak jsme to vzali přes Kulířov, Otinoves a Nivu. Po krátké
zastávce ve Vysočanech, jsme se pustili do Holštejna a přes Ostrov
známou cestou domů.
5.–8. července se konal dálkový pochod Olomouc spojený s celostátním
srazem. O tom má zvláštní článek pan Sedlák z Ostrova (člen KČT
Kotvrdovice a také organizátor pochodu).
Na konec našeho přehledu nesmíme zapomenout na akci našich vodáků.
V oddílu nyní máme převahu mužů a jednu ženu (Ilonu Kosíkovou). Akcí
se hojně účastní také mladí vodáci, přichází nová generace.

23.–28. července naši vodáci sjížděli řeku Berounku od Skryjí po
Karlštejn. Vody mohlo být více, ale počasí neporučíme. Jinak bylo pěkně a
teplo. Také se z lodí sem tam vylezlo a byla nějaká kultura. Vodáci
navštívili muzeum trilobitů ve Skryjích, muzeum Oty Pavla, hrad
Křivoklát a Karlštejn. Účast byla 9 dětí a 13 dospělých. Není snadné
zabavit 9 dětí, musíme smeknout před dospělými účastníky této akce.
Za KČT Kotvrdovice Jaroslav Mokrý
_________________________________________________________
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Putování na český letní sraz turistů v Olomouci
Na začátku letošního roku jsme se rozhodli, že se zúčastníme českého
letního srazu turistů. Tuto akci pořádal KČT Dobrý hospodář Olomouc.
Bývalé královské město Olomouc se nachází skoro za humny. Proto jsme
se rozhodli, že se na místo srazu vydáme pěšky. V měsíci červenci,
konkrétně na svátek sv. Cyrila a Metoděje, jsme se vydali na cestu.
Startovali jsme z Ostrova u Macochy, cílem prvního dne byl Bělecký mlýn
nedaleko Ptení. Putovali jsme kolem přírodního areálu Velká dohoda,
údolím Bílé vody – přírodní rezervace ležící na katastrálním území obcí
Holštejn a Lipovec, geomorfologicky patřící k Drahanské vrchovině.
Chráněno je ponorné krasové údolí potoka s krasovými jevy. Nachází se
zde mnoho jeskyní, nedaleko na skále byl v roce 1268 vybudován hrad
Holštejn. Jeskyně hladomorna byla propojena podzemní chodbou a byla
využívána jako vězení.
Dále jsme pokračovali přes Baldovec, Nivu, cyklostezkou Krakov –
Morava – Vídeň, Repechy, vojenským újezdem Březina, Stínavu, Ptenský
dvorek, až na ubytování v Běleckém mlýně – bývalém vodním mlýně,
rodišti malíře Oldřich Lasáka, který se nachází v údolí říčky Romže.
Vznikl v 16. století, roku 1928 vyhořel a byl přestavěn na výletní centrum,
v jehož okolí je významná rekreační lokalita.
Druhý den jsme se vydali do Hluchova, kde se nalézá nevelká renesanční
tvrz Šarovců ze Šarova. V 18. století byla přestavěna na barokní zámek,
který od roku 1872 vlastnil cukrovar. Naše další kroky vedly přes přírodní
památku Brus – zde se vyskytují typická společenství teplomilné vegetace
se zastoupením těchto druhů: česnek ořešec, ostřice chabá, ostřice časná,
kořínek vonný, černohlávek velkokvětý. Z chráněných druhů zvonek
klubkový, modřenec chocholatý.
Pokračovali jsme dál k zámku v obci Čechy po Kosířem. První zmínka o
něm pochází ze 14. století, je spojen s portugalským rodem Silva Tarouca
a častým hostem zde býval malíř Josef Mánes. Také se zde nachází
_________________________________________________________
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muzeum filmů Zdeňka a Jana Svěrákových. Nedaleko odtud se nachází
kopec Velký Kosíř, s nadmořskou výškou 442 m, přezdívaný Hanácké
Mont Blanc. Zde stojí dřevěná rozhledna, na kterou jsme samozřejmě
vystoupali. Z rozhledny jsou krásné vyhlídky na Drahanskou vrchovinu,
oblast Hané nebo Nízký Jeseník. Dále jsme pokračovali Mánesovou
stezkou k památníku letců nedaleko Slatinic. Pomník připomíná leteckou
tragédii, při které 10. listopadu 1998 zahynuli piloti patřící k 331. letce
bitevních vrtulníků v Přerově. Vrtulník havaroval za špatného počasí při
cestě z leteckého dne v severoirském Belfastu.
Další naší zastávkou byly Lázně Slatinice – lázně s dlouholetou tradicí
sahající až do 16. století. Využívány jsou zde sirné prameny, a to zejména
k léčbě pohybového aparátu, ale i nervových nebo kožních onemocnění.
Nachází se několik pramenů – sv. Jiřího, Jana Adama z Lichtenštejna, sv.
Víta, sv. Václava. Do cílového města Olomouce jsme pokračovali přes
úrodnou Hanou.
Třetí den jsme využili vlakové spojení a jeli do Domašova nad Bystřicí,
zpět opět pěšky naučnou stezkou Údolím říčky Bystřice, na vyhlídku Malý
Rabštýn, přes pstruží líheň Bělá a břidlicový lom Jívová – jediný činný
lom v této hornině v České republice. Jedná se o tmavé břidlice
spodnokarbonského (kulmského) stáří. Povrchový způsob zde umožňuje
těžbu velkoformátových desek. Počátky těžby sahají až do raného
středověku.
Poté jsme opustili údolí a vystoupali k Fortu č. II Radíkov, který byl
postaven v letech 1871-1876. Tato barokní pevnost byla postavena u
Svatého Kopečku jako součást prstence fortového opevnění kolem
Olomoucké pevnosti. Na Svatém Kopečku se nachází bazilika Navštívení
Panny Marie. Je to poutní barokní kostel, který se nachází v areálu
premonstrátského proboštství. Byl vybudován v letech 1669 až 1679 podle
projektu Giovanniho Pietra Tencally. Druhá fáze výstavby podle plánu
Domenica Martinelliho proběhla v letech 1714 až 1721. K budově chrámu
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byla připojena boční křídla, ambit a kaple Panny Marie. V roce byl kostel
povýšen papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor. Dále jsme
pokračovali poutní alejí.
Čtvrtý den jsme navštívili CHKO Litovelské Pomoraví, rekreační lokalitu,
konkrétně oblast zatopené pískovny Poděbrady. Večer jsme samozřejmě
nemohli chybět na slavnostním zakončení, předání štafety dalším
pořadatelům a taneční zábavě. Celkem jsme ušli pěšky kolem 108 km.
Za KČT Kotvrdovice Jaroslav Sedlák
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Zahrádkáři
Vážení spoluobčané,
v letošním roce je dostatek ovoce, a proto v měsíci září se začne moštovat.
Termín začátku moštování bude upřesněn místním rozhlasem, rozpis
moštování bude také zveřejněn na webových stránkách naší organizace
www.zahradkari.kotvrdovice.cz
Připravujeme zájezd 24. září 2022 do Frýdku-Místku. Navštívíme vodní
nádrž Šance (exkurse). Prohlídka města Frýdek-Místek s možností oběda.
Odpoledne miniarboretum U Holubů ve Staříči. Společná večeře v
restauraci Sport Drnovice. Návrat v 21 hod.
Vyřezávání dýní se připravuje na 27. září 2022 v místní Orlovně. Věříme,
že tyto akce se nám podaří úspěšně realizovat.
24. dubna 2022 se uskutečnila členská schůze v Orlovně.
Výbor ZO ČZS Kotvrdovice
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SDH Kotvrdovice
Přeji všem krásný konec léta a přináším pár informací o fungování našich
mladých hasičů.
Kvůli covidu byla naše činnost v útlumu, pokud to šlo, trénovali jsme a
hlavně sbírali síly na letošní sezónu a rok. Začátek byl pro mnoho z nás
těžký, ale přeci jen se vše obrátilo k lepšímu.
Na jaře se mladí hasiči zúčastnili tradičního masopustu a poté každoroční
akce Ukliďme Česko. Při oblíbené akci „Vatra” nám hodně pomohli
dorostenci, kteří se v letošním roce začali výrazněji zapojovat do
celkového dění v kolektivu SDH. Chvilku poté se postarali o občerstvení
při sázení nových stromků na cyklostezce, kde vydávali drobné
občerstvení. Čaj a káva byla zdarma a kdo měl chuť, mohl si dát za
symbolickou nákupní cenu párek z grilu nebo svařák.
14. května byl důležitý den, kdy jsme na naší dráze pořádali v dopoledních
hodinách okrskové závody mladých hasičů a odpoledne proběhlo
postupové okrskové kolo mužů a žen. 24.–26. června SDH Kotvrdovice ve
spolupráci s obcí uspořádali již tradiční hody. Jsou to vždy nádherné tři
dny, ale pro náš sbor to znamená velmi hektický týden. I zde spoustu práce
zastali dorostenci, ale také mladší hasiči, společně chystali plac před
orlovnou, občerstvení a další podstatné záležitosti. To byly ty nejhlavnější
akce, kterých se mladí hasiči účastnili. Do toho všeho ale také stíhají
trénovat a závodit.
Každý týden se potkají v závislosti na počasí, na tréninkovém hřišti a tam
hlavně pro ty mladší začíná pravá zábava. Sami už si naloží materiál,
připraví základnu a celí nedočkaví odchází ke startovní čáře. Trenér zařve
„teď” a všichni se rozeběhnou vstříc novému dobrodružství. A takto
několikrát za odpoledne, dokud unesou výzbroj. Pak obléknou své týmové
dresy, je to skoro jako trénink, ale najednou běží před davem lidí, který se
na ně divá, a každý tají dech, jak to jen dopadne. Každý útok je jedinečný
a i když se to nezdá, během těch několika málo sekund se muže pokazit
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cokoliv. Pokud se však všechno povede, ani nevíte, jak jste se dostali na
svoje místo, necítíte případné zranění a očima tlačíte vodu do terčů.
Všichni se otočí na výsledkovou tabuli, jsou v úžasu, co dokázali a když
hlavy pochopí ta čísla, ještě se zaměří na hlavního rozhodčího, zda zvedá
bílý praporek. Pokud ano, jsou to ty nejkrásnější okamžiky, pro které to
všichni děláme. Nezbývá nic jiného, než jen se radovat, když víte, že celý
tým všech sedmi lidí běžel jako jeden a dal do toho opravdu všechno, co
mohl…
V letošním roce se uskutečnilo zatím 6 závodů pro hasiče do 15 let. Také
proběhlo 10 závodů pro dorostence do 18 let. Zde jsou ve zkratce a
nejdůležitější čísla a výsledky.
Nejlepší zaznamenaný čas: starší žáci 18,01s, mladší žáci 17,61s
Nejlepší umístění: mladší žáci 2. místo, starší žáci 3. místo (okrskové kolo
v Kotvrdovicích)
Dorost měl nejlepší čas a umístění na Velké ceně Blanenska, kterou jezdí
společně s muži a ženami. Tyto závody se konaly v Žernovníku, zde náš
dorost obsadil krásné 3. místo s časem 19.44 s.
Za toto všechno jsme dětem uspořádali víkendovou akci společně s SDH
ostrov u Macochy, kde jsme měli celou spoustu zážitků. Mohli jsme
sledovat výjezd naší jednotky, které bylo vyhlášeno prověřovací cvičení s
tématem požár budovy včetně pohřešovaných a zraněných osob. Nestačili
jsme se divit, jak rychle kluci našli obě schované osoby v naprosto
zakouřené kuchyni a na schodišti, jak rychle je dostali ven a simulovali
ošetření osob a zároveň hašení budovy. Večer jsme si povídali o obětavosti
těchto borců, jak přijdou z práce a třeba jsou unavení, ale když se cokoliv
děje, jsou do dvou minut ve zbrojnici a obvykle v páté minutě vyjíždí
pomáhat druhým. Druhý den se konal výlet do zaniklé vesnice Bystřec a
poté na úžasnou zmrzlinu, která v tom horku přišla opravdu velmi vhod.
Odpoledne jsme trochu trénovali na hřišti a večer zase poseděli u ohně. V
sobotu jsme bohužel za deště ještě posílili celkově tělo s úžasnou Mončou
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Nezvalovou, která k nám přijela potrápit nás tabatou. Odpoledne jsme
uvedli Orlovnu do původního stavu, děti si sbalily spacáky a všichni jsme
se rozešli ke svým domovům.
Jak už je to u nás zvykem, tak jedna akce navazuje na druhou, a tak bych
vás chtěl jménem sboru pozvat 17. září na tréninkové hřiště, kde společně
oslavíme 120 let založení našeho SDH Kotvrdovice. Pro děti bude skákací
hrad a cukrová vata, pro dospělé dobré pivečko nebo vínko.
Dopoledne se předvedou muži, ženy a naši dorostenci na VIII. memoriálu
Jana Doležela. Odpoledne nám složky PČR a HZS předvedou svoji práci,
kterou vykonávají každý den. Během toho všeho nás bude doprovázet
hudební skupina Kutálka z Jedovnic a kotvrdovická mládež Kotnotes. Těší
se na Vás hasiči z Kotvrdovic.
Radek Doležel
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TJ Rakovec
Dobrý den,
chtěli bychom se s Vámi podělit o aktuální informace týkající se chodu TJ
Rakovce Kotvrdovice, se zaměřením na naše nejmladší fotbalisty a
fotbalistky. Jak již bylo zmíněno dříve, od jara 2020 trénuje fotbalová
mladší přípravka a předpřípravka výhradně na hřišti v Kotvrdovicích. Tým
dorostu je veden pod SK Jedovnice, kde také hraje všechny své soutěžní
zápasy. Pod TJ Rakovcem Kotvrdovice je tedy registrován tým mladší
přípravky, který má asi 25 hráčů a tým předpřípravky, kdy se tréninku
pravidelně účastní asi 10 až 15 dětí.
Jako trenéři u uvedených týmů působí Leoš Kratochvil, Tomáš Musil a
jeho otec Miroslav Musil. Od jara 2022 pak trenérský tým posílil nový
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trenér Radim Pavlék z Jedovnic, který převzal nejmladší, tedy
předpřípravkové děti (do věku 6 let), protože již nebylo v silách stávajících
trenérů věnovat se tak velkému počtu dětí.
Loňskou sezonu jsme v termínu od 16. do 20. srpna 2021 zahájili opět
přívesnickým fotbalovým kempem, který měl základnu na hřišti v
Kotvrdovicích. V pondělí jsme standardně trénovali na hřišti, v úterý jsme
se vypravili do lanového centra v Baldovci (tímto dodatečně děkujeme
kotvrdovické jednotce SDH za pomoc s dopravou dětí na místo), ve středu
jsme absolvovali silový trénink, který vedl profesionální boxer a zápasník
MMA Michal Ryba. Na čtvrtek jsme dětem přichystali výlet do Uherského
Hradiště, kde jsme nejprve absolvovali skvělý společný trénink pod
vedením zkušených trenérů a trenérek a poté jsme si prohlédli vnitřní
prostory stadionu 1. FC Slovácka. Po návratu čekala hráče stezka odvahy a
následné přespání v prostorách Orlovny. V pátek jsme kemp zakončili
standardním tréninkem a odpoledním posezením s občerstvením s hráči a
rodiči.
Do soutěžního ročníku 2021/2022 okresního přeboru mladších přípravek
jsme přihlásili dva týmy, první tým se skládal z dětí ročníku narození 2013
a druhý tým se skládal z dětí ročníku 2014 a mladších. Tým složený z
mladších dětí byl přihlášen proto, aby hráči získali zkušenosti pro příští
sezónu 2022/23. Větší úspěchy nebyly z důvodu značných věkových
rozdílů od hráčů soupeřů očekávány. Tento mladší tým však překvapivě
skončil na krásném 11. místě (z celkem 16 týmů), přičemž se mu vydařila
zejména jarní část sezony.
První tým složený z osmiletých dětí celkově v soutěži neprohrál ani jedno
utkání, pouze jednou remizoval v Letovicích, i týmy jako Blansko,
Boskovice, Letovice či RDR Akademie, jsme poráželi a soutěž jsme tedy
jasně vyhráli se ziskem 88 bodů (s náskokem 18 bodů na druhý tým).
Jako vítězové okresní soutěže jsme se zúčastnili závěrečného krajského
turnaje, kde hrálo 8 vítězů okresů Jihomoravského kraje. Měli jsme trochu
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smůlu v tom, že jsme z důvodu nemoci postrádali dva důležité hráče, i tak
jsme celkově v kraji získali krásné 6. místo. Těchto hezkých výsledků oba
týmy dosáhly i díky poctivé zimní přípravě, kdy jsme celou zimní
přestávku trénovali dvakrát týdně v hale SPŠ v Jedovnicích (pokud nebyla
hala z důvodu Covidu19 uzavřena) a absolvovali několik kvalitně
obsazených turnajů, převážně v nafukovacích halách v Brně. Tímto TJ
Rakovec děkujeme za úhradu startovného na těchto turnajích, i za
celkovou podporu.
Od 15. srpna 2022 pro děti opět pořádáme přívesnický fotbalový kemp,
sezonu 2022/2023 budeme hrát již pod názvem Fotbalová a sportovní
akademie Kras, kdy všechna domácí utkání budou týmy mladší i starší
přípravky hrát na hřišti v Kotvrdovicích. O jednotlivých utkáních vás
budeme informovat prostřednictvím mobilního rozhlasu obce Kotvrdovice
a budeme velice rádi, když naše týmy přijdete povzbudit. Zápasy se hrají
většinou v sobotu v 10:00 hod.
Na závěr bychom rádi využili této příležitosti a oslovili případné sponzory,
kteří by jakoukoliv částkou chtěli mládežnickou kopanou v Kotvrdovicích
podpořit.
Snažíme se využívat všech dostupných dotačních titulů (celostátní i
krajské úrovně), rodiče každého dítěte platí členský poplatek ve výši
1200,- Kč za rok a dostáváme finanční podporu obce, za kterou
samozřejmě velice děkujeme. Přesto je poměrně náročné všechny aktivity
dětí s fotbalem spojené finančně zvládnout. Za jakýkoliv finanční
příspěvek budeme velice rádi, logo sponzora může být užito například
přímo na dresech hráčů či na reklamních bannerech v našem sportovním
areálu.
Za podporu a spolupráci děkují trenéři L. Kratochvil, T. Musil a M. Musil
a TJ Rakovec
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20 let kopané žen v Kotvrdovicích
V sobotu 6. srpna 2022 proběhly oslavy 20. let kopané žen
v Kotvrdovicích. Na hřišti jste mohli vidět hrát fotbal dívky a ženy všech
věkových kategorií od osmiletých fotbalistek z okresních přípravek přes
žákyně až po ženy. Nechyběla ani nestárnoucí Jana Matušková. Po celou
dobu bylo zajištěno občerstvení a mohli jste shlédnout výstavu fotografií z
historie kopané žen v Kotvrdovicích a okresních dívčích výběrů.
Dívky z okresních klučících týmů jsou organizovány a jako výběry OFS
Blansko navštěvují různé velké dívčí turnaje, kde si ve svých věkových
kategoriích zahrají i proti týmům jako Baník Ostrava, Sparta Praha, Slavia
Praha, 1. FC Slovácko a spoustě dalších. V sobotu do Kotvrdovic přijela
děvčata z klubů FK Hodonín a Fastav Zlín, aby se souběžně odehrály dva
malé turnaje ve dvou věkových kategoriích (dívčí přípravka a žákyně).
Jako třetí byly výběry OFS Blansko, které měly v tomto týdnu v
Kotvrdovicích dívčí fotbalový kemp OFS.
Možná vás bude zajímat, že na okrese Blansko hraje převážně v klučících
týmech kolem 70 mladých fotbalistek. Po obědě se postupně sešlo skoro
30 bývalých a současných hráček Kotvrdovic, aby si zahrály fotbal,
společně poseděly a zavzpomínaly na uplynulé roky, které strávily v
ženském dresu v Koťasích.
S děvčaty společně zavzpomínali i trenéři současní i bývalí, třeba i na dva
nejúspěšnější ročníky v divizi žen – 2010/11 a 2015/16, kdy ženy skončily
v konečné tabulce na druhém místě, pokaždé s 43 body. V ročníku
2010/11 měl první tým DFK Holešov 49 bodů a v ročníku 2015/16 měl
první tým SFK Vrchovina stejně bodů jako Kotvrdovice!
A jak to všechno začalo? V létě roku 2002 odehrála děvčata rozdělená do
dvou týmů, exhibiční „fotbalové“ utkání na hřišti v Kotvrdovicích a
některým to nestačilo. Tak vznikl první dívčí fotbalový tým na okrese
Blansko. Doménou našich fotbalistek nikdy nebyl pouze velký fotbal.
Zúčastnili jsme se mnoha halových turnajů a turnajů v malé kopané na
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venkovních hřištích. Dívky hrály okresní blanenskou malou kopanou a
také odehrály již dva ročníky divize futsalu žen.
2. listopadu 2002: první přátelák Kloboučky – Kotvrdovice 4:0
3. září 2005: první kolo okresní soutěže žen v Lažanech. Další dva týmy,
které hraji tuto soutěž dva roky, jsou z Kotvrdovic a Drnovic u Lysic.
2007/08: od této sezóny hrají Kotvrdovice společně se všemi okresními
týmy oficiální ženské soutěže pod Olomoucí. První sezónu MSLŽ a až do
dnešních dní MSDŽ. Od sezóny 2007/08 hrálo na okrese několik ženských
týmů. Kromě Kotvrdovic, Lažan a Drnovic také Boskovice, Kunštát a
Ráječko.
Postupem let všechny okresní týmy skončily a zůstaly jediné Kotvrdovice.
A proč? Protože u nás se svědomitě pracuje s mládeží.
2019/2020: ve sdruženém startu s Žijeme hrou hrají děvčata 3. ligu
dorostenek Morava 6+1 a další ročník opět společně hrají dívky okresní
přebor starších žáků.
2021/2022: žákyně hrají okresní přebor starších žáků pod názvem
Jedovnice „C“.
Za těch 20 let patří poděkování všem trenérům, předsedům Rakovce,
zastupitelům obce, divákům, prostě všem, kteří jakkoliv podporovali
ženskou kopanou v Kotvrdovicích.
Tomáš Musil
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Divadlo Srdcem
Vážení spoluobčané, příznivci kotvrdovických ochotníků, dovolte nám
pozvat vás na poslední reprízy divadelního představení Rozpuštěný a
vypuštěný. Odehrajeme je v pátek 7. října a v sobotu 8. října. Předprodej
vstupenek na představení bude v průběhu září, o jeho zahájení budeme
informovat prostřednictvím plakátů a obecních informačních kanálů.
Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Za Divadlo Srdcem Martin Kovář
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SZUŠ Blansko – pobočka Kotvrdovice
Závěr školního roku 2021/2022 patřil na naší pobočce řadě koncertů.
V květnu to byl tradiční koncert ke Dni matek, na kterém se představili
žáci a žákyně tanečního oddělení a hudebního oddělení. Kapely z místní
pobočky dostaly příležitost vystoupit na samostatném venkovním koncertě
v parku u Surfu, který se konal v rámci celorepublikové přehlídky
základních uměleckých škol ZUŠ Open.

V červnu nás čekal ještě jeden koncert, takzvané závěrečné přehrávky, na
kterých odehrál své absolventské vystoupení i náš letošní absolvent hry na
klavír Martin Kunc.
Těšíme se, že se budeme na dalších koncertech potkávat i v nadcházejícím
školním roce. V něm bude naše škola v Kotvrdovicích nadále zajišťovat
výuku tance (rytmiku), sólového zpěvu a hru na hudební nástroje (kytaru,
klavír, varhany, flétnu, klarinet, saxofon, housle a nově také violu). Od
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září je také možné přihlásit se do nově vznikající dětské divadelní skupiny,
kterou v Kotvrdovicích povede naše nová paní učitelka MgA. Jana
Turčanová.
Učitelé budou k zastižení 1. září po slavnostním zahájení školního roku a
přivítání prvňáčků v učebnách SZUŠ vedle obecní knihovny (vchod přes
školní kuchyni, zvonek SZUŠ). Případné dotazy zodpoví vedoucí pobočky
Martin Kovář (725391707, kovar@szus-blansko.cz).
Za SZUŠ Blansko Martin Kovář

Skautský oddíl
Závěrečná celooddílová výprava
Závěrečná celooddílová výprava proběhla ve dnech 10. a 11. června.
Začala setkáním nás všech v autobuse, kterým jsme přijeli do Lulče. Tam
jsme přišli ke klubovně místních skautů, kteří nám klubovnu půjčili na
přespání.
Jelikož do oddílu přibyli další členové, nejdříve jsme hráli seznamovací
hry. Potom nás navštívil partyzán a požádal nás o pomoc, takže jsme začali
hrát hru, ve které jsme získávali zásoby pro partyzány. Před ulehnutím
jsme zakončili den zpíváním písní u ohně. Po zpěvu večerky mladší ulehli
a starší šli pomoci partyzánům v noční hře, při které jsme jim tajně
pronášeli zásoby z předchozí hry přes střežené území. Po tomto nočním
plížení jsme i my starší šli spát.
Druhý den ráno jsme běželi na rozcvičku do krásného lesa, uklidili místo
našeho přespání a vydali se na cestu do lomu. Tam jsme si zahráli
brӓnnball, ve stinném chládku lomu jsme si popovídali a pak šli na
autobus. V pořádku jsme dojeli domů s tím, že se alespoň jako půlka
oddílu uvidíme na nejdelší skautské akci – na táboře.
Za 7. Skautský oddíl Stázi Chrástecká a Sára Šebelová
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Pohodový volejbal
I letos jsme pořádali u Brány pohodový turnaj ve volejbale. Tento rok se
ho zúčastnily 3 týmy. Po dlouhé době si tým skautů obhájil první místo.
Děkujeme za účast týmům Utřinos a Přebytky a budeme se těšit zase za
rok.

Závěrečná schůzka benjamínků
Pro starší bývá vyvrcholením skautského roku tábor. Ten je však pro
benjamínky ještě moc náročný, a proto jsme zakončili skautský rok velkou
poslední schůzkou i s přespáním v Orlovně. Nejdříve jsme se vydali na
výlet do Jedovnic, kde jsme si dali zmrzlinu a vyzkoušeli zdejší hřiště.
Po návratu jsme si společně udělali palačinky, wafle a tousty, navečeřeli
se, ještě jsme chvilku řádili a šli spát. I přestože to byla pro většinu první
zkušenost spaní mimo domov ve spacáku, všichni to krásně zvládli.
_________________________________________________________
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Dívčí tábor 2022 – Hvězdná akademie
Akademie hvězd Pod Velkým mrakem se letos těšila z mnoha nových
studentek. Učily se, jak svítit pro ostatní, a ne jenom pro sebe, jak se
vyznat na Mléčné dráze nebo jak šetřit a neničit prostředí, ve kterém
žijeme. I když bylo studium náročné, našly jsme si čas zahrát si brännball
nebo se ochladit v nedalekém rybníku. Polední klidy jsme trávili
povětšinou v potoce, který i s krásnou tůňkou tekl přímo vedle tábořiště. U
příležitosti výročí Akademie jsme dokonce dostaly pozvání na noční
piknik pod hvězdami. Slavnostním slibem jsme do našich skautských řad
přivítaly nové světlušky i skautky.
V závěrečné zkoušce, která prověřovala všechny schopnosti a dovednosti,
co se hvězdičky během studia naučily, všechny studentky obstály. Staly se
z nich samostatné velké hvězdy a mohly se vydat vstříc své hvězdné
kariéře. To jsme náležitě oslavily u závěrečného ohně, kterým jsme se
zároveň rozloučily i s táborem. Ten jako vždy uplynul až příliš rychle.
Domů jsme se vrátily unavené s mnoha šťastnými vzpomínkami a kameny
z potoka.
Za 7. skautský oddíl Bára Odehnalová

Chlapecký tábor 2022
Praporce se stříbrným českým lvem na rudém poli se vlní ve vánku, který
poskytuje jediné osvěžení v parném srpnovém dni Léta Páně 1278.
Vojákům v těžkém brnění stékají po zádech pramínky potu. Na protější
straně pláně u vesnice Suché Kruty, později zvané Moravské pole, stojí
armáda římského krále Rudolfa, nesmiřitelného soka českého krále
Přemysla II. Otakara. Za několik málo hodin bitva rozhodne o osudu
střední Evropy na další staletí.
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V parných červencových dnech prožitých v Rakoveckém údolí se kluci ze
7. skautského oddílu přenesli skrz staletí až do českého království v období
vrcholného středověku. Hned na začátku se naučili pravidla heraldiky a
namalovali si erby svých šlechtických rodů, do kterých byli rozděleni –
rod Rožmberků, Šternberků a pánů z Lipé.
Učili se rytířským ctnostem, vyráběli si meče, cvičili se v šermu a utkali se
v rytířském turnaji. Spolu s králem Přemyslem II. Otakarem si vyzkoušeli,
jaké to bylo zakládat ve středověku nová města a kláštery a navštívili i
středověké trhy. Období prosperity ale ukončil spor Přemysla s
panovníkem Svaté říše římské Rudolfem Habsburským. Král svolal své
věrné rytíře, panoše a veškerý zbrojný lid a vyrazil vstříc svému sokovi
Rudolfovi do Rakouska, aby se s ním utkal na Moravském poli.
Přestože české vojsko bojovalo statečně, bylo poraženo kvůli Rudolfově
lsti. Přemysl v bitvě padl a s ním pohasla i naděje českého království. Jeho
syn Václav II. byl po boji zajat Otou Braniborským a uvězněn na hradě
Bezdězu. Nezdar v bitvě ani následné plenění českých zemí braniborskými
žoldnéři nezlomily odhodlání Rožmberků, Šternberků ani pánů z Lipé.
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Rody spojily své síly a vydaly se osvobodit zajatého následníka trůnu. Po
boji s Otovými žoldnéři se jim podařilo prince Václava osvobodit a
uspořádat jeho korunovaci. U slavnostního ohně se z Václava stal český
král, jenž na počest své korunovace uspořádal velkolepou hostinu. České
země byly zachráněny od braniborských žoldnéřů a v království opět
zavládl mír.
Dny nabyté hrami a dobrodružstvím utekly rychle. Nastal čas balení a
odjezdu domů. Zplihlá mokrá vlajka se neochotně sune dolů po stožáru za
zpěvu večerky. Mrholí a náš tábor končí. Vítr si ale dál zpívá svou píseň v
korunách stromů a potok si dál klestí cestu přes kameny na tábořišti
ukrytém v lesích. A my víme, že už se můžeme těšit na nová dobrodružství
a společně prožité dny v nádherné přírodě našich luk a lesů, které s sebou
přinese další rok.
Za 7. skautský oddíl Laďa Zouhar
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Chasa
Jsem moc ráda, že letošní hody jsme si konečně po třech letech zase užili
všichni společně na placu u Orlovny. Rovněž jsem ráda za všechny mladé,
se kterými jsme se mohli od Velikonoc scházet a nacvičovat tance na
sobotní hodový večer. V rámci deseti párů jsme v chase uvítali pět nových
tanečníků, mezi šesti hraběnkami dvě nové tanečnice a mezi drobotinou,
která předvedla pásmo her a říkadel, tři nové děti.
Navzdory nepřívětivé předpovědi nám počasí po celé hodové oslavy přálo
a všechen program proběhl dle plánu. Hlavní sobotní program začínává
posledních několik let v šest hodin, jednak proto, že chasa má před tím
ještě hodně povinností (příprava placu, česání, vyvádění stárek, nácvik s
cimbálkou) a jednak jsme si vědomi toho, že jsme na vesnici, kde mnoho
místních, ale i přátel z okolních chas, má v sobotu plno práce a k tomu
navíc se v podvečer v krojích už lépe tančí.
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Letos si chasa připravila několik nových tanců – hodové pásmo z Malé
Hané, Kalamajku z východních Čech, slovenský čardáš, kluci kloboukový
tanec a holky karičky. Za poslední dva tance, jejich přípravu a nácvik,
děkuji Tomovi Alexovi a Barči Odehnalové.
Mám velkou radost z nadšení pro folklor a ochoty pomáhat z řad mladých
lidí, se kterými mě tato spolupráce moc baví. Rovněž jsem ráda, že
pozvání celebrovat mši svatou přijal otec Pavel Havlát a věřím, že tu
radost, kterou v sobě nosí, rozdal všem místním i poutníkům. Schole patří
velké poděkování za hudební doprovod hodové mše svaté a Zbyňkovi
Vančurovi za doprovod během průvodu.
Ač bylo řečeno mnohým poděkování na místě, ráda je napíšu i sem: děkuji
všem z chasy, hraběnkám i dětem za jejich aktivitu a veselost, všem vám
příchozím, kteří jste podpořili hodové oslavy svou přítomností a mnoho z
vás i dobrovolným příspěvkem. Za sobotu a neděli se vybralo v rámci
_________________________________________________________
41

dobrovolného vstupného téměř 13,5 tisíce korun, za což moc děkujeme!
Část použijeme na údržbu krojů a zbytek na ušití dalšího „babského“
kroje, aby se mohly přidat i další zájemkyně.

Velké poděkování dále patří:
všem kapelám, zvláště naší milé cimbálovce Jožky Imricha, která naše
tance doprovázela, skvělému zvukaři Martinovi Tronečkovi, všem, co
chystali plac a zajišťovali zázemí, hasičům za občerstvovací službu, paní
učitelce Jílkové a dětem ze SZUŠ za jejich tanečky, Monice Sehnalové za
obětavé načesání stárek, Barči Odehnalové za naškrobení všech spodnic a
rukávců, Haně Jodasové za nakreslení obrázků na plakát, Rosťovi
Hajnému za natáčení a sestřih z hodů (viz odkaz na obecní facebookové
skupině), Danovi Grymovi za fotografování a celému vedení obce, našemu
panu starostovi a místostarostovi.
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Příspěvky občanů, zajímavosti
Vystěhování Kotvrdovic v letech 2. světové války
Jedná se o událost, kterou prožívali dnešní osmdesátiletí ve svém
kojeneckém věku, čili podobně jako ti o něco mladší mohou o ní vědět
pouze z vyprávění a vzpomínek za života ještě těch starších. Nikdo ze
současné generace si nedovede představit, že z amplionů místního rozhlasu
by se ozvala výzva k občanům na přípravu povinného vystěhování z jejich
domovů a z Kotvrdovic někam jinam do neznáma.
Před 80 lety tomu tak však bylo, když místní policajt a bubeník pan
Kučera po úvodním odbubnování na vědomost všem dával, že z příkazu
německé říšské moci v Protektorátu Čechy a Morava nařizuje se všem
občanům, aby si sehnali někde nové ubytování – kdekoliv, protektorátní
správa jim toto nové bydlení úředně přidělí. Kotvrdovičtí svůj domov měli
opustit z důvodu zabrání obce Kotvrdovice do rozšiřujícího se vojenského
prostoru na vyškovsku, jako jedna z 34 vybraných a časově na etapy
roztříděných obcí v této části Drahanské vrchoviny. Že k tomu ve třetí
etapě v roce 1944 dojde, nasvědčovaly již v březnu 1941 vyklizené
Radslavice a Rychtářov, v roce 1942 pak podobně postižená Otinoves a
Studnice.
V sousedním Senetářově hledali záchranu u svého církevního patrona
svatého Josefa, kterému zřejmě z iniciativy mladého nastupujícího
místního kaplana Josefa Zouhara za spoluúčasti jedovnického faráře
Františka Vodáka občané obce v den svátku Josefa kapličku i obec při
venkovní mši zasvětili pod jeho ochranu.
Historii vyškovského vojenského prostoru v lesích plných volně žijící
zvěře, lesních plodin a hub zahájilo v polovině třicátých let dvacátého
století budování obranných opatření proti nebezpečí hrozícího z Německa.
Výroba zbraní se ze strakonické zbrojovky přesunula do Uherského Brodu
a Slavičína, výroba výbušnin do Bojkovic. Pro cvičný vojenský prostor
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zvolili vojáci střed republiky. Jeho založení se datuje rokem 1935, 1. října
1936 sem nastoupil pluk útočné vozby vyzbrojený lehkými tanky LT-35.
Od roku 1937 zde bylo umístěno také Učiliště útočné vozové vozby,
současně k němu bylo budováno letiště. Od července 1937 začalo u
Žárovic budování čtyř objektů pro výcvik posádek těžkého pohraničního
opevnění. Výcvik na těchto objektech byl zahájen v roce 1938.
Po obsazení republiky byla v kasárnách umístěna německá vyšší a nižší
praporčická škola tankových vojsk a byl zahájen intenzívní výcvik divizí
určených na východní frontu. V tomto období také vzniklo v oblasti velké
množství pevnůstek a strojoven, určených k tahání cvičných cílů –
zejména maket tanků. Výcvik tankových jednotek německého wehrmachtu
si vyžádal rozšíření výcvikového prostoru, což znamenalo v průběhu války
vystěhovat několik přilehlých obcí.
Vystěhování obcí proběhlo v několika etapách od podzimu 1940 do konce
roku 1944. Poslední etapa plánovaná na jaro 1945 již nebyla díky průběhu
války ukončena. Ze strany německé říše to byl připraven záměr s cílem
část Protektorátu Čechy a Morava poněmčit a vytvořit koridor spojující
Němce v oblastech jižní a severní Moravy. Rok 1942 byl v tom procesu
významným mezníkem.
Možná, že uvedený nadpis odradí někoho od čtení tohoto článku. Možná,
že pro někoho se jedná o starou a v poválečné době častokrát opakovanou
záležitost. Nesdílím takový názor, protože se jedná o událost historickou,
která když se jako řada jiných nepřipomíná, tak v myšlení lidí může
postupně zaniknout. I když zde se jednalo o naši životní existenci. Protože
od té doby uplynulo 77 až 81 let, pamatovat či vzpomenout si na ni mohou
pouze občané nad 80 let věku.
Kde se další lidé o těchto událostech mohou dovědět a jakým způsobem
umožnit zvyšování počtu zájemců o seznámení se s touto dobou? Je o ní
psáno v Pamětech obce Kotvrdovice z roku 1966 napsaných
sedmičlenným autorským kolektivem, z něhož pro věk žádný již nežije.
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Publikací těchto postupně ubývá, stávají se vzácností. Zápisy v kronikách
včetně Dějin obce Kotvrdovice od pana mjr. Vincence Průchy nejsou
veřejně k nahlédnutí dostupné. Hlavním významem připomenutí si těchto
událostí je, uvědomit si, že kdyby se záměr německé říše uskutečnil do
konce, tak bychom zde dnes nežili. I tak v důsledku vystěhování občanů
naší obce obyvatel Kotvrdovic ubylo, protože někteří se do svých domovů
již nikdy nevrátili.
Ivo Máčel

V Kotvrdovicích před sto lety aneb události roku 1922


Ve středu 15. března po 19:30 v Chaloupkách vyhořelo 6 domků.



V pondělí 3. dubna po 15. hodině vyhořely dva domky na Panské.



V neděli 7. května na pokraji noci ve 22 hodin v obci vyhořely dva
rodinné domky.



Ve středu 5. července byla zahájena autobusová doprava Jedovnice
– Vyškov se zastávkou v Kotvrdovicích.



Ve středu 12. července po silném krupobití kolem 17. hodiny
zůstaly v obci značné škody na polních plodinách a ovocných
stromech, na mnoha domech byla rozbita okenní skla, jen na školní
budově to bylo 76 tabulí. Některé kroupy vážily až 17 dkg.



V pátek 1. září do místní obecné školy nastoupilo 191 žáků, 90
děvčat, 101 chlapců. Další 2 děvčata a 5 chlapců přešlo na
měšťanskou školu do Jedovnic.
Ivo Máčel
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