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Slovo starosty 

Dobrý den vážení spoluobčané, 

tak a je tu první číslo obecního zpravodaje. Vzhledem k tomu, že se událo 

mnoho věcí, tak si Vás dovolím informovat měsíc po měsíci. 

Začátkem roku proběhl kulatý stůl, na kterém jsme chtěli zjistit priority 

našich občanů a do kterých investičních akcí naše obec půjde. Jsem velice 

rád, že kulatého stolu se zúčastnilo takřka 100 našich občanů. Tak tedy 

níže si můžeme přečíst výstup z kulatého stolu: 

Zvolené priority občanů podle bodování: 

1) Bezpečnost 

2) Životní prostředí 

3) Bydlení 

4) Služby a zaměstnanost 

5) Sociální služby 

6) Školství 

7) Informovanost 

8) Volný čas 

9) Kultura 

Co občané vidí jako problém a návrh řešení: 

 Obecní byty (startovací, na dožití, sociální) 

 Kanalizace + čistírna odpadních vod (nová, oprava) 

 Knihovna (řeší problém školství) 

 Bydlení (výkup pozemků + infrastruktura) 

 Rychlost na hlavní komunikaci (radar + semafor, přechod) 

 Bezpečnost na hlavní komunikaci (příjezd k průmyslové zóně) 

 Málo nadzemních hydrantů  

 Není zázemí pro pořádání obecních akcí (Orlovna převod na obec 

včetně pozemku před orlovnou, úprava pozemku + oprava budovy) 

 Prostor pro venkovní kulturní akce (koupit „pekárnu“ u Surfu)  
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 Ukládání odpadů na středu obce (vybudovat sběrné místo) 

 Malá kapacita školy 

 Přechod u kaple a parkoviště (bezpečné místo pro přecházení) 

 Nevyhovující COOP (vytipovat + zajistit místo pro nový) 

 Není hřiště pro mládež (work-out cvičební prvky po obci) 

 Místní komunikace ve špatném stavu (opravit a dobudovat) 

 Zveřejňování informací občanům (mobilní rozhlas) 

 Autobusové zastávky (rozcestí Krasová + osvětlení) 

 Nedostatečné veřejné osvětlení (rekonstrukce + doplnění) 

 Zadržování vody v krajině (rybník u cyklostezky a na Žlebě) 

 Špatný stav budovy pod Orlovnou (odkup, zvážit další kroky) 

 Modernizace dětského hřiště u Surfu 

K těmto posbíraným datům zastupitelé na svém pracovním jednání 

přiřadili ještě další kritéria (urgence, připravenost akce, možnost 

dotačních titulů) a vše dohromady vyhodnotili takto: 

1) Obecní byty 

2) Komunikace 

3) Knihovna 

4) Příjezd k průmyslové zóně 

5) Sběrné místo 

6) Osvětlení v obci 

7) Zbrojnice 

8) Garáže pro obecní techniku 

9) Orlovna + pozemky 

10) Kanalizace, čistírna 

11) Multifunkční budova 

12) Nové pozemky 

13) Hřbitov 

14) Zateplení obecních budov 

15) Pozemek u surfu 
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Další akce, například radar, přechod, nadzemní hydranty, prvky do parku, 

zastávka na dolním konci a podobně zařadilo zastupitelstvo do drobných 

akcí, které budeme průběžně realizovat. 

Tak tohle vše proběhlo na kulatém stolu v měsíci lednu. Moc děkuji za 

účast a pojmenování vašich priorit a hodnot. Velice si vážím této 

komunikace. V kulatých stolech budeme i nadále pokračovat. 

Na několika projektech se již usilovně pracuje. 

Únor: zastupitelstvo rozhodlo o nákupu žlutých popelnic na plast, které 

budeme během května zdarma vydávat občanům. Plasty a kartony od 

mléka budete dávat do své žluté popelnice. Každý měsíc bude proveden 

svoz plastu. Stávající sběrná místa na plasty budou zrušena. Na moštárně 

zůstanou tři kontejnery na plast, kdyby snad náhodou někomu 240l 

popelnice nestačila. Po telefonické dohodě se zaměstnancem obce budete 

moci plast vysypat do kontejnerů u moštárny. 

Proč se zastupitelstvo rozhodlo zakoupit a zdarma vydat popelnice na 

plasty? Dobře víte, že kontejnery jsou velmi často plné, i když se 

frekvence odvozu snížila na minimum. Čas ukázal, že sběrné místo u 

Surfu nebylo úplně vhodně zvoleno a kolem projíždějící občané jiných 

obcí nám zde ukládají svůj odpad. Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo 

tento problém rázně vyřešit a ve výsledku snížit objem finančních 

prostředků vynaložených na systém sběru, třídění a odvozu odpadů v naší 

obci. 

Zimní údržbu jsme se snažili provádět průběžně tak, aby nenastal žádný 

problém. Bylo mnoho inovací, které pomohly údržbu zefektivnit. Velké 

poděkování patří našim obecním zaměstnancům.  

Březen: započali jsme úklid po zimní údržbě a začali s přípravou techniky 

na údržbu zeleně.  

COOP Jednota Boskovice projevila zájem postavit v naší obci nový 

obchod a současný obchod nám nabídla k odkupu. Zastupitelé obce se 
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rozhodli zde vybudovat bezbariérovou knihovnu a zázemí pro chasu a 

skauty. Na těchto základech zastupitelstvo obce na svém zasedání 

rozhodlo, že ruší výstavbu nové knihovny.  

Na dubnovém zastupitelstvu zastupitelé schválili záměr prodeje pozemku 

Jednotě COOP Boskovice a také schválili kupní smlouvu na koupi 

obchodu. Kdy bude obchod stát? V příštím roce Jednota Boskovice začne 

stavět a nejpozději do konce listopadu roku 2020 (pokud se nestane něco 

mimořádného) bude obchod v provozu a my v průběhu prosince budeme 

moci začít upravovat prostory pro novou knihovnu.  

Nová ulice za hřištěm: zde jsou již vybudovány inženýrské sítě a nyní 

čekáme na jejich zkolaudování. Kolaudace proběhne 4. června 2019. 

Dalším krokem bylo výběrové řízení na stavbu nové komunikace. Soutěž 

vyhrála firma DA power, s.r.o., která započne stavební práce v srpnu a do 

konce října tohoto roku bude komunikace vybudována.  

Snažil jsem se v krátkosti popsat projekty, na kterých pracujeme. 

Samozřejmě jste vždy vítáni na jednáních zastupitelstva, kde máte 

možnost vyslechnout si aktuální témata a zeptat se na to, co vás zajímá. 

Ještě jedna důležitá informace: letos se hody budou konat před Orlovnou, a 

pokud se ukáže, že toto místo vyhovuje na takovou akci, začneme 

s vybudováním patřičného venkovního zázemí. Pevně věřím, že se tam 

potkáme a společně si hody užijeme.  

Chci poděkovat všem složkám, které se podílí na sportu i kultuře a 

obohacují tím náš život v naší obci.  

Přeji Vám krásné deštivé i slunečné dny  

                                                           Váš starosta  

                                                                                             Jindřich Kocour  
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 

1. 2019 v Orlovně 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Informace starosty obce 

Informace o uvolnění finančních prostředků spolkům 

ZO ukládá: 

Připravit návrh podmínek pro užívání obecních bytů       

T: do termínu předložení nabídek z VŘ  

Z: starosta 

Vyrozumět žadatele o zamítnutí prodeje části parcely p.č. 827 

T: do 31. 1. 2019 

Z: starosta 

Vyrozumět žadatele o zamítnutí prodeje části parcely p.č. 827 

T: do 31. 1. 2019 

Z: starosta 

Zjistit aktuální stav projektu opravy komunikace v Chaloupkách 

T: do 31. 1. 2019 

Z: starosta 

Informovat výherce VŘ na stavbu knihovny o situaci obce a přislíbit 

vyjádření do 30. 3. 2019 

T: do 23. 1. 2019 

Z: starosta 

Zorganizovat pracovní jednání v ZŠ    

T: do 31. 1. 2019 

Z: starosta 

Domluvit prohlídku místního obchodu    

T: do 31. 1. 2019 

Z: starosta 

Stanovit novou tržní cenu nájemného v obecních bytech 

T: do 1. 6. 2019 

Z: starosta 
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Zajistit častější vyvážení recyklovatelného odpadu   

T: do 31. 1. 2019 

Z: starosta 

Připravit soupis celkových nákladů na DS   

T: 25. 2. 2019 

Z: starosta 

ZO schvaluje: 

Usnesení č. 19.1.1 

ZO schválilo 12 hlasy pana Kováře a Ing. Keprta jako ověřovatele zápisu a 

Zitu Doleželovou jako zapisovatelku zasedání ze dne 21. 1. 2019. 

 

Usnesení č. 19.1.2 

ZO schválilo 13 hlasy doplněný program jednání. 

 

Usnesení č. 19.1.3 

ZO schválilo navýšení ceny stravného ve školní jídelně takto: MŠ 35 Kč a 

38 Kč (dle věku), ZŠ 24 Kč a 26 Kč (dle věku), cena pro zaměstnance 26 

Kč a pro cizí strávníky 78 Kč. 

 

Usnesení č. 19.1.4 

ZO schválilo 13 hlasy zadání VŘ na stavbu obecních bytů. 

 

Usnesení č. 19.1.5 

ZO schválilo znění zadání ÚP zpracovaného Úřadem územního plánování 

dne 2. 1. 2019. 

 

Usnesení č. 19.1.6 

ZO pověřilo pana starosty podpisem smlouvy o nájmu č. 144/297/2019 

s Lesy České republiky, s.p. 

 

Usnesení č. 19.1.7 

ZO schválilo 13 hlasy zadání projektu na nové komunikace a opravy. 

 

Usnesení č. 19.1.8 
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ZO schválilo 12 hlasy prodloužení termínu zahájení stavby 2 

stavebníkům…. 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 

2. 2019 

ZO bere na vědomí:  

Kontrolu úkolů 

ZO ukládá: 

Poptat další svozové firmy na odvoz TKO    

T: 15. 3. 2019 

 Z: starosta 

Zapůjčit popelnice ke zhodnocení kvality    

T: 15. 3. 2019 

 Z: starosta 

Poptat další dodavatele hracích prvků      

T: 28. 2. 2019 

 Z: Ing. Nesrsta 

Starosta má s vítěznou firmou jednat o ceně za prvek   

T: po výběru firmy a přesného typu hracího prvku 

 Z: starosta 

Po vypracování geometrického plánu připravit smlouvu s panem A. P. o 

prodeji a koupi částí pozemků 33/3 a 62/1      

 T: 30. 4. 2019 

 Z: starosta 

Připravit smlouvu o dílo na zpracování ÚP s firmou Atelier A.VE 

 T: 31. 3. 2019 

 Z: starosta  

Zajistit prohlídku půdy obchodu     

T: 15. 3. 2019 

 Z: starosta 
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Zajistit úklid v aleji, vysázení stromků, případně zajistit dotační titul na 

nákup stromků 

 T: 31. 12. 2019 

 Z: starosta  

Na další jednání zastupitelstva zařadit projednání podmínek provozu DS 

T: 27. 3. 2019 

Z: starosta 

ZO schvaluje: 

Usnesení: 19.2.1 

ZO schválilo 13 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Karla Nesrstu a Jiřího 

Zouhara a zapisovatelku zasedání paní Zitu Doleželovou. 

 

Usnesení: 19.2.2 

ZO schválilo 13 hlasy program zasedání. 

 

Usnesení: 19.2.3 

ZO schválilo zaplacení příspěvku Spolku pro rozvoj venkova Moravský 

kras na rok 2019 ve výši 10.812 Kč. 

 

Usnesení: 19.2.4 

ZO schválilo RO č. 6/2018 – zvýšení příjmů částkou 3 110 100 Kč a 

zvýšení výdajů částkou 94 000 Kč. 

 

Usnesení: 19.2.5 

ZO pověřilo pana starostu podpisem smluv se spolky SDH, Orel a TJ 

Rakovec. 

 

Usnesení:  19.2.6 

ZO schválilo zadání VŘ na stavbu komunikace za hřištěm do 15. 3. 2019. 

 

Usnesení: 19.2.7 
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ZO schválilo RO č. 1/2019 – zvýšení příjmů částkou 163 200 Kč a zvýšení 

výdajů částkou 375 600 Kč. 

Usnesení: 19.2.8 

ZO pověřilo pana starostu k podpisu dodatků ke smlouvě č. 103000035 

s firmou Suez Využití zdrojů a.s. 

 

Usnesení: 19.2.9 

ZO pověřilo pana starostu k poptávce svozových firem na TKO a 

k zapůjčení popelnic ke zhodnocení kvality. 

 

Usnesení:  19.2.10 

ZO odsouhlasilo nákup herního prvku do parku do ceny 350 000 Kč. 

 

Usnesení: 19.2.11 

ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022. 

 

Usnesení: 19.2.12 

ZO schválilo podání žádosti o dotaci MV-GŘ HZS ČR a JMK na nový 

dopravní automobil pro JPO. 

 

Usnesení: 19.2.13 

ZO schválilo zveřejnění záměru na prodej částí pozemků 33/2; 62/1 a 26 

v k.ú. Kotvrdovice. 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 

3. 2019 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Informace o provozu DS ve školním roce 2019/2020 

  



_________________________________________________________ 

12 

 

ZO ukládá: 

Zpracovat dílčí inventarizační seznamy pro účet 028 Drobný dlouhodobý 

hmotný majetek        

 T: 31. 7. 2019 

 Z: Kocour 

Vypracovat inventarizační seznamy dle tříd pro ZŠ   

T: 30. 9. 2019 

 Z: Kocour 

ZO schvaluje: 

Usnesení: 19.3.1 

ZO schválilo 10 hlasy ověřovatelky zápisu paní Marii Alexovou a Lenku 

Odehnalovou a zapisovatelku zasedání paní Zitu Doleželovou. 

 

Usnesení: 19.3.2 

ZO schválilo 12 hlasy upravený program zasedání. 

 

Usnesení: 19.3.3 

ZO schválilo zveřejnění záměru prodat 2 části pozemku p.č. 855 panu A. 

P. 

 

Usnesení: 19.3.4 

ZO pověřilo pana starostu podpisem smlouvy s firmou Atelier A.VE na 

zpracování územního plánu do 7 dnů od jednání zastupitelstva včetně 

výzvy k zahájení prací. 

 

Usnesení: 19.3.5 

ZO odsouhlasilo zrušení stavby nové knihovny na p.č. 850 a p.č. 229. 

 

Usnesení:  19.3.6 

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2019. 
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Usnesení:  19.3.7 

ZO schválilo inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku, 

pohledávek a závazků ke dni 31. 12. 2018 a uložilo 2 úkoly. 

 

Usnesení:  19.3.8 

ZO schválilo prodloužení termínu výstavby RD na p.č. 1362/2 do 30. 8. 

2019. 

 

Usnesení:  19.3.9 

ZO schválilo nákup 300 ks žlutých popelnic a nákup černých dle zájmu. 

 

Usnesení: 19.3.10 

ZO souhlasili s napojením inženýrských sítí k p.č. 1363/5 a p.č. 1363/6 na 

vlastní náklady stavebníků sdruženou přípojkou s termínem před 

dokončením asfaltového povrchu, které se předpokládá v říjnu 2019. 

 

Usnesení:  19.3.11 

ZO odsouhlasilo odeslání konečné objednávky prvku do parku. 

 

Usnesení: 19.3.12 

ZO schválilo rozesílání zápisů z jednání zastupitelstva pro vlastní potřebu. 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 4. 

2019 

ZO ukládá: 

Pozvat na jednání zastupitelstva zástupce Města Blanska k vysvětlení 

systému financování sítě sociálních služeb      

 T: 15. 4. 2019 

 Z: starosta 
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Uveřejnit výzvu občanům o možnosti podávat žádosti o půjčky z FRB 

s termínem ukončení podávání do 15. 5. 2019     

 T: 15. 4. 2019 

 Z: starosta 

Připravit ceník za prováděné služby občanům – přeprava obecními 

motorovými prostředky  

 T: 31. 5. 2019 

 Z: Pernica 

Připravit návrh úpravy prostranství u Orlovny a rozeslat jej zastupitelům. 

 T: 10. 5. 2019 

 Z: starosta 

Na webové stránky obce a na sběrný dvůr umístit informaci o provozní 

době a o možnosti ukládat odpad do Jedovnic. 

 T: 15. 4. 2019 

 Z: starosta 

Zjistit hranice pozemků a případně zajistit úklid pozemků obce v lokalitě 

Žleb. 

 T: 31. 5. 2019 

 Z: starosta 

ZO schvaluje: 

Usnesení: 19.4.1 

ZO schválilo 11 hlasy ověřovatele zápisu pana Tomáše Musila a Ing. 

Zbyňka Vančuru a zapisovatelku zasedání paní Zitu Doleželovou. 

 

Usnesení: 19.4.2 

ZO schválilo 12 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

 

Usnesení: 19.4.3 

ZO schválilo uzavření kupní smlouvy s Jednotou Boskovice na odkup 

pozemku p.č. 126 a budovy č.p. 137 za celkovou cenu 1 800 000 Kč a 

pověřilo pana starosty podpisem této smlouvy. 
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Usnesení: 19.4.4 

ZO schválilo prodej částí pozemků p.č. 855; 33/2 a pozemku p.č. 26 

v ceně 1.000 Kč/m² a pověřilo starostu podpisem smlouvy s Jednotou. 

 

Usnesení: 19.4.5 

ZO schválilo příspěvek Městu Blansko ve výši 77 000 Kč a pověřilo 

starostu obce podpisem smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě 

sociálních služeb.  

 

Usnesení: 19.4.6 

ZO schválilo prodej části pozemku p.č. 722/10 a pověřilo pana starostu ke 

zveřejnění záměru prodat majetek obce a podpisu smlouvy s kupující. 

 

Usnesení:  19.4.7 

ZO schválilo zrušení překupních práv k pozemkům p.č. 1362/3 a 1362/2. 

 

Usnesení:  19.4.8 

ZO schválilo zamítnout žádost o odkoupení části pozemku p.č. 169/2 o 

výměře 6 m². 

 

Usnesení:  19.4.9 

ZO schválilo RO č. 3/2019. 

Informace z obecního úřadu 

Poplatky  

Do konce června vybíráme poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 

rok 2019. Dále také poplatek za psy. Platit je možno v hotovosti na OÚ 

nebo bankovním převodem, podrobnosti jsou uvedeny na webových 

stránkách a také na vývěsce naproti OÚ. 
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Žluté popelnice 
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Příspěvky spolků a organizací 

Zprávy ze školy 

Co se dělo a děje ve škole po vánočních prázdninách? 

V průběhu ledna jsme v hodinách tělesné výchovy využívali zimní počasí. 

Děti sáňkovaly a bobovaly na kopci na Žlebě. Užily si i bruslení – v 

Jedovnicích na Olšovci a na stadionu v Blansku.  

Pěkným kulturním zážitkem ve škole byl hudebně výchovný koncert pana 

Kocůrka. 

Žáci 4. a 5. ročníku splnili další úkol do Recyklohraní. Měli vytvořit 

„Baterkožrouta“ – nádobu na sběr použitých baterií. 

Páťáci se zapojili do školního kola Matematické olympiády a čtvrťáci a 

páťáci si otestovali své logické myšlení v další matematické soutěži – 

Pythagoriádě. 

Žáci naší školy se zapojili do Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou 

Blansko. 

Ve čtvrtek 30. ledna děti dostaly výpis z pololetního vysvědčení. 

Následující den měly jednodenní pololetní prázdniny. 

V únoru jsme ve škole viděli pěkné kouzelnické vystoupení. 

V březnu jsme se vypravili na výlet do Brna. V divadle Radost jsme viděli 

pěkné, trochu strašidelné představení Čaroděj ze země Oz. Po jeho 

skončení jsme v Letohrádku Mitrovských navštívili výstavu Princezny a 

hrdinové. 

V březnu proběhlo také cvičení v přírodě. Linkovým autobusem jsme se 

dopravili do Ruprechtova. Odtud jsme sešli do Rakoveckého údolí podívat 

se na rozkvetlé bledule. Cestu zpět do školy jsme zvládli celou pěšky – 

kolem Zabitého, pak po červené značce ke Kůlně a odtud kolem Brány až 

do cíle na oběd. 
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V posledních pěti letech se pravidelně zúčastňujeme výtvarné soutěže Mé 

toulky přírodou, kterou pořádá Okresní myslivecký svaz Blansko. I letos 

jsme do soutěže poslali šest pěkných prací. 

Čtvrťáci a páťáci v hodinách angličtiny pracují s časopisem Jump. Zapojili 

se také do jeho jazykovědné soutěže. Každý měsíc plnili jeden úkol. 

Soutěž již byla pro tento školní rok ukončena. 

Na začátku dubna proběhl zápis do 1. ročníku na školní rok 2019/2020. 

Bylo zapsáno 8 dětí. 

Žáci se zapojili v rámci hodin pracovních činností do jarního úklidu v 

obci. S paní učitelkami vyhrabali trávník na Parketě, před školou a na 

zahradě mateřské školy. 

11. a 12. dubna byla škola otevřena veřejnosti. Lidé si v tělocvičně mohli 

prohlédnout Velikonoční výstavu výrobků žáků, na kterých pracovali v 

hodinách výtvarné a pracovní výchovy. 

Koncem dubna jsme navštívili brněnské planetárium. Viděli jsme pěkný 

film Robinsonka. 

 



_________________________________________________________ 

19 

 

Na začátku května se děti ve škole zúčastnily dvou programů. 

V programu Zdraví dětem dvě lektorky z organizace Zkus to zdravě 

podaly žákům informace o zdravé stravě a životním stylu. 

S druhým programem k nám přijel cestovatel a mořeplavec Jiří Denk. 

Vyprávěl o svých zážitcích z plaveb kolem světa na palubě plachetnice. 

Do konce školního roku zbývají necelé dva měsíce. 

Čtvrťáky čekají zkoušky na dopravním hřišti, aby mohli získat řidičský 

průkaz cyklisty. 

Těšíme se do blanenského muzea, kde si prohlédneme výstavu Dějiny 

udatného českého národa, na divadelní představení v Mahenově divadle a 

samozřejmě na závěrečný školní výlet. 

Ale především musíme ve všech ročnících probrat a procvičit učivo za 

celý školní rok. 

Potom už se budeme těšit na letní prázdniny plné teplých slunečných dnů a 

krásných zážitků. 

 Hana Vaňourková 
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Zahrádkáři 

Vážení spoluobčané, největší problém (nejen) zahrádkářů je nedostatek 

vláhy v půdě.  

Tak jako každý rok jsme se i v letošním roce sešli 24. března na členské 

schůzi v horním pohostinství. Letošní rok je pro zahrádkáře rokem 

volebním. Volili jsme předsedy naší ZO, ale i ostatní členy výboru, včetně 

členů kontrolní komise a delegáta zasedání územní rady.  

Na členské schůzi byl přítomen i zástupce územní rady př. Kunc Rudolf. 

Nedílnou součástí členské schůze byla odborná přednáška. V letošním roce 

přednášel prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. z ÚVV ZF Lednice. Téma 

přednášky bylo Pěstování rané stolní odrůdy révy v nevinařských 

oblastech. Podobné zaměření odborné přednášky jsme ještě neměli. 
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Připravujeme zájezd na 12. října do Jindřichova Hradce. Je to sice daleko, 

cesta autobusem bude trvat více než tři hodiny, ale v městském muzeu 

bude expozice největšího lidového mechanického betlému na světě. Tento 

betlém je zapsán v Guinessově knize rekordů. Betlém tvořil více než 60 let 

jindřichohradecký punčochář mistr Tomáš Krýza. Jesličky obsahují 1398 

figurek lidí a zvířat, z nichž se 130 pohybuje. Následovat bude prohlídka 

města, jeho historického jádra, které je městskou památkovou rezervací. 

Jindřichovým Hradcem také prochází 15. poledník východní délky, který 

je zde vyznačen. V obchodně-medicínském centru sv. Florián probíhá 

každou celou hodinu Aqua show. Při této show se prolínají světelné 

efekty, video projekce a obrazce tvořené kapkami padající vody ze stropů 

v doprovodu působivé hudby. Odpoledne navštívíme Zahradnické centrum 

Jindřichův Hradec o rozloze 7500 m² vnitřních a venkovních ploch. 

Závěrečná společná večeře je plánována v hostinci u Farlíků ve Křtinách. 

Dále plánujeme podzimní moštování, které bude závislé na letošní úrodě, 

především jablek. 

Přejeme všem zahrádkářům i ostatním spoluobčanům pěkné pěstitelské 

výsledky. 

Výbor ZO ČZS Kotvrdovice 

Klub českých turistů Kotvrdovice 

Letošní Nový rok jsme zahájili výstupy. Někteří z nás šli na Babí lom, jiní 

na rozhlednu návrší u Veselice. 

Výroční schůze proběhla 12. ledna 2019 v horním pohostinství u Ševčíků. 

Zúčastnilo se 35 členů a byl pozván i pan starosta Jindřich Kocour. 

Přislíbil nám finanční podporu na naši činnost, za což děkujeme jemu i 

zastupitelstvu obce. Schůze proběhla jako vždy velmi přátelsky. Po 

občerstvení byli vyhlášeni nejlepší turisté roku 2018 podle účasti na 

turistických akcích v pořadí M. Máčel, M. Hloušková a J. Mokrý. Všem 

oceněným srdečně gratulujeme. 
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9. února jsme uspořádali již 39. ročník akce Krajem po Kojálem. 

Podmínky nebyly na lyže úplně ideální, ale vše nakonec dobře dopadlo. 

Účast byla dobrá, přišlo 112 účastníků. Start i cíl byly v horním 

pohostinství u Ševčíků. Děkujeme vynikající obsluze a hlavně turistkám a 

turistům, kteří zajišťovali prezentaci a značení tras. Škoda, že nám někteří 

nevěřili, nepřišli a vymlouvali se na počasí. 

 

14. až 17. února jsme se zúčastnili zimního srazu v Polici nad Metují. Byli 

jsme spokojeni, podmínky i organizace byly vynikající. 

23. února byla brigáda v lese v Ostrově u Macochy se snášením klestí na 

hromady. 

Jinak se zúčastňujeme mnoha akcí, hlavně v Jihomoravském kraji. Každou 

neděli se chodí na pravidelné vycházky. Každý turista i neturista je vítán, 

sraz je vždy v 9 hodin u kamene. 

Též naše holky jsou velice aktivní a poznávají krásy naší přírody. 

Chtěl bych vám připomenout, že náš nejlepší, nejobětavější turista 

p. Jaroslav Pernica se nám odstěhoval do Holubic u Slavkova. Přejeme mu 

moc a moc zdraví a děkujeme za to, co dělal pro KČT Kotvrdovice. 

Zdrávi došli!                   
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za KČT Kotvrdovice Jaroslav Gottvald 
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Divadlo srdcem  

S čerty nejsou žerty ani v Kotvrdovicích  

Milí příznivci kultury, obzvláště pak divadla, rádi bychom touto cestou 

vyjádřili naši radost ze zájmu diváků o nové představení hry S čerty nejsou 

žerty, které jsme poprvé uvedli letos v dubnu. Za vše mluví premiéra a 

první repríza, které byly vyprodané bleskovou rychlostí. Nejinak tomu 

bylo u druhé reprízy, která byla vyprodaná během neuvěřitelných dvaceti 

tří minut.  

S potěšením Vám tudíž oznamujeme, že pro Vás připravujeme další 

reprízu, která se uskuteční v pátek 7. 6. 2019. Buďte tímto srdečně zváni.  

Velké díky patří obci Kotvrdovice za její podporu, díky níž můžeme 

obohacovat naši scénu novými prvky, jako jsou např. nová světla a 

výrobníky mlhy, které byly zakoupeny v letošním roce.  
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Oblíbenou pohádku S čerty nejsou žerty známe všichni ve filmové podobě, 

režírované Hynkem Bočanem dle předlohy známé české spisovatelky 

Boženy Němcové. Přestože bylo „převléknutí“ této pohádky do 

divadelního šatu technicky náročné, nebáli jsme se toho a od listopadu 

2018 jsme pilně zkoušeli. Náš soubor se opět rozrostl, tentokrát o druhou 

dětskou roli, o několik komparzistů a především o šikovnou inspicientku, 

Moniku Musilovou, která byla k ruce režisérovi, Martinovi Kovářovi, a 

skvěle si poradila s náročnou scénou, kterou není vůbec snadné přenést 

z filmového zpracování na prkna jeviště. Při náročném řešení scény bylo 

opět využito naše otočné podium, které si již v loňském roce získalo velké 

divácké sympatie. 

Divadlo hrajeme srdcem, baví nás, vkládáme do něj spoustu času a práce, 

a proto je pro nás nenahraditelnou odměnou zájem a ohlas našich diváků, 

ať už místních nebo přespolních.  

Těšíme se na Vás opět v červnu, případně na podzimní derniéře.  

Za Divadlo SRDCEM 

Nikola Fránková  
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Zprávy ze skautského oddílu 

Akce 7. skautského oddílu Ampetu-wi 

Od minulého obecního zpravodaje, který vyšel před Vánoci, se v našem 

oddílu událo mnoho akcí. 

Vánoční oddílovka 

V sobotu 22. prosince jsme odpoledne strávili spolu s naším oddílem v 

Senetářově. Měli jsme totiž vánoční oddílovku. Nejdříve jsme šli tradičně 

do lesa, kde jsme nazdobili i zvířátkům vánoční stromečky, zazpívali 

v kruhu pár koled a po cestě zpátky jsme bojovali o vlajku druhého týmu.  

Na zbytek oddílovky jsme se přesunuli do senetářovské školky. Kluci 

z Kotvrdovic si přichystali scénky na jednotlivé skautské zákony a holky 

z Kotvrdovic se naučili tanec na písničku All I Want For Christmas. Potom 

se rozdaly diplomy a odměny těm, kdo získali nejvíce bodů na schůzkách 

od začátku školního roku, a šlo se rychle ke stromečku. Každý měl totiž 

donést ručně vyrobený dárek. A tak každý něco malého dostal. Holky 

z Kotvrdovic napekly a nazdobily perníčky, a pak se zpívalo a jedlo.  

Roznášení betlémského světla 

Jako už každoročně jsme se i na Štědrý den ráno potkali u Chrásteckých, 

kde jsme se rozdělili do skupinek, předali si Betlémské světlo a šli ho 

roznést i ostatním, hlavně starším lidem. 

Živý Betlém 

Po dvou rocích jsme opět v kotvrdovické kapli na Štěpána hráli Živý 

Betlém. Letos jsme pozorovali, jak se zvířátka předháněla o to, kdo je 

nevhodnější na hlídání Ježíška. Nemohl to být nakonec samozřejmě nikdo 

jiný než volek a oslík. Ale že se těch zájemců našlo!  

Potom se volek s oslíkem vypravili před kapli, kde už na ně čekali Maria 

s Josefem a Ježíškem. Speciální díky patří Mirkovi Doleželovi, který se 
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toho letos opět ujal a s dětmi hru nacvičil. Také Vám děkujeme za hojnou 

účast a těšíme se na setkání v dalších letech.  

Zpívání v domově důchodců v Černé Hoře 

Mezi vánočními svátky 28. prosince dopoledne jsme jeli do Černé Hory do 

tamějšího domova důchodců. Postupně jsme obcházeli pokoje a zpívali 

lidem koledy.  

Potom jsme jeli zpátky do Blanska. Při čekání na ostatní jsme šli zpívat 

před blanenský vánoční strom koledy na Náměstí míru. Několik lidí šlo 

kolem, zastavili se, poslouchali nás a pak před nás hodili pár drobných 

mincí. Po takové motivaci jsme vydrželi zpívat ještě půl hodiny. Potěšilo 

nás to, ale na jídlo pro nás všechny zpěváky bychom si takhle nevydělali:-) 

Vánoční akci jsme zakončili bruslením na zimním stadionu. 

Oslava 24. narozenin našeho oddílu 

Po minulé pozitivní zpětné reakci jsme i letos slavili narozeniny oddílu 

všichni společně. Náš oddíl byl založen 7. března 1995. Letos jsme to však 

pojali trošku jinak. Díky této příležitosti jsme se vydali na naše tajné 

místo, kam se jednou za pár let vypravíme a přepíšeme starý seznam členů 

na nový. I proto jsme šli poslepu. Přesnou polohu tohoto místa znají pouze 

vedoucí. Po chvíli kopání se nám povedlo najít starý vzkaz, podepsali jsme 

se, chvilku jsme tam pobyli a vydali se zpátky.  

Jelikož ten den poprchávalo, déšť ihned naše stopy zahladil a místo bylo 

opět utajeno. Při zpáteční cestě jsme dokonce našli i vynikající dort, který 

jsme opatrně donesli do klubovny a tam si ho rozdělili. A potom už jsme 

spěchali na autobus do Kotvrdovic a jeli domů.  

Jarní brigády 

Tradičně se snažíme pomoci přírodě a zemědělcům v dubnu, než se vše 

zazelená. Letos jsme sbírali odpadky podél cyklostezky a zemědělcům 

sbírali kameny na polích od Kanálu k Bráně.  
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Skautská pouť do Třebíče 

I letos jsme se vydali k příležitosti svátku skautů na sv. Jiří na skautskou 

pouť. Tentokrát ji organizovali skauti z Třebíče. Měli pro nás připravenou 

trasu se šesti stanovišti napříč historickým centrem Třebíče. Například 

jsme bránili tvrz nebo jsme se stali obchodníky a museli si zapamatovat co 

nejvíce zboží, které jsme měli na prodej.  

Trasu jsme zakončili u baziliky sv. Prokopa. Tam jsme dostali párek a 

čekali na vyhlášení. Někteří z nás se vydali i na městskou věž, která je 

vysoká 75 m. Z té je vidět celá Třebíč. Krásné výhledy už jsme měli ale i 

po trase, jelikož Třebíč leží v údolí a shora je vidět na druhou stranu. Pouť 

jsme zakončili mší v bazilice a pak už jsme se těšili zpátky domů. 

 

Záchrana pokladu kláštera sv. Cuthberta 

Je temná sychravá noc. Skupinka vyděšených mnichů se krčí v křoví 

nedaleko plápolajícího ohně, u kterého stojí dvě vysoké vousaté postavy se 

štíty a sekerami. Válečníci spolu rozmlouvají. Železný Björn se svou 

flotilou prý již zanedlouho dorazí. A pak začne plenění, kvůli kterému 

Vikingové vyslali své zvědy až sem, na ostrov Lindisfarne, na němž se 

nachází nechráněný klášter sv. Cuthberta i poklady, které skrývá mezi 

svými zdmi.  

Mniši se potichu plíží zpět do svého kláštera. Za jejich zády do noci zní 

severská píseň, kterou si divocí válečníci chtějí naklonit své bohy. 

Nesrozumitelný nápěv ale náhle přeruší bojový pokřik Vikingů. Mniši byli 

spatřeni. Musí teď utíkat, co jim nohy stačí. Běda, jestli budou dostiženi. 

Naše výprava do Bedřichova se odehrála během předposledního 

březnového víkendu. Fara v malé vísce se proměnila v anglický klášter, 

který v osmém století vyplenili Vikingové. Vlčata a skauti se zase pro 

změnu stali chrabrými vojáky krále Aelly, který je vyslal do kláštera 

k vysvětlení nejasných vizí opata. Po rozluštění útržků opatových snů a 
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vizí vlčata a skauti zjistili, že jejich klášteru hrozí nebezpečí. Neblahá 

předtucha se potvrdila při nočním průzkumu, při němž narazili na hlídku 

Vikingů, která je navíc odhalila. Podařilo se jim sice uniknout, ale jen 

s vypětím všech sil. 

Nebyl čas na dlouhé přípravy. Klášter neměl opevnění a dlouhé obléhání 

by nevydržel. Proto se vojáci krále Aelly rozhodli doprovodit mnichy 

z kláštera i s jejich pokladem na nedaleký hrad Svojanov, který by mohl 

nájezdu divokých severských válečníků odolat.  

V sobotu ráno se proto vydali na nebezpečnou cestu. Museli se mít na 

pozoru, neboť Vikingové mohli být všude. Jejich předtucha se potvrdila 

poté, co byli přepadeni během polední zastávky na oběd. Tento výpad 

nedaleko hradu se ale podařilo odrazit. 

Na hradě je však čekalo nemilé překvapení. Než stihli klášterní poklad 

uložit do bezpečí hradní pokladnice, zjistili, že Vikingové se dostali už 

dovnitř hradu!  

Vzplála bitva, při které se vlčata a skauti snažili probít do věže, kde měli 

poklad uložit. V tom jim ale bránili Vikingové, kteří obsadili nádvoří pod 

věží a bránili jediné dvě brány, které k věži vedly. Po dlouhém a lítém boji 

se chrabrým obráncům podařilo Vikingy přemoci a poklad odevzdat do 

úschovy pánovi hradu.  

V neděli jsme pak při mši v bedřichovském kostele poděkovali za 

záchranu před severskými nájezdníky. Dopoledne jsme se následně naučili 

něco málo ze zdravovědy a práce s mapou a po vydatném obědě se vydali 

domů. 

za 7. Skautský oddíl Ladislav Zouhar 
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Mniši a vojáci krále Aelly při přesunu na hrad Svojanov 
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Bitva mezi Vikingy a vojáky anglického krále Aelly na nádvoří pod věží 
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Krojovaná chasa 

Je tu po roce čas velikonoční, a tak se opět začínáme s chasou scházet 

každou neděli a středu u nás na dvoře, jak říkáme – pod ořechem. Letos je 

přihlášeno 14 párů, což je také maximum, které jsme s výpomocí přátel 

schopni obléct do krojů. Rovněž v květnu začnou nácviky „hraběnek“, 

které by měly opět vystoupit se svým babským pásmem. Děti navštěvující 

místní rytmiku sice vystupují každoročně, nově by však měly vystoupit i 

se svým pásmem her. Jak se říká, život je změna. Nové vedení obce si 

přeje mít hody na ploše před Orlovnou, tak doufám, že i na novém místě 

nám všem bude spolu dobře a strávíme společně pěkný hodový víkend. 

Program je jako v předchozích letech, v pátek od 20 hodin zábava, v 

sobotu od 18 hodin cimbálový večer, v neděli průvod od křížku v 10.30 a 

mše svatá v kapli v 11 hodin, odpoledne od 15 hodin vystoupí kapela 

Netopýr, která nás tu už jednou moc mile bavila. Připraven je i 

doprovodný program. A díky tomu, že jsou letos naše hody posunuty o 

týden dřív (aby se nekryly s jedovnickými), tak k nám může opět přijet i 

milá rodina Šamanova se svými oblíbenými kolotoči. 

I když jsou již pro nás přípravy na hody v plném proudu, kdy škrobíme 

kroje, tančíme a zpíváme, přesto přikládám na závěr ještě malé ohlédnutí 

za poslední akcí, na které se mnozí z chasy podíleli. Jsem ráda, že při 

Zahájení adventní doby se našlo zase ještě víc dětí, které měly zájem 

připravit s námi pásmo adventních zvyků a písní. Odkaz na záznam je 

uveden na obecních stránkách pod odkazem Kulturní akce. 

A poslední informace – mnozí jste si všimli, že minulé hody nás navštívil 

profesionální kameraman. Celý jeho videozáznam máme na DVD, jehož 

kopii jsme poskytli do knihovny. Tam si je mohou všichni zájemci 

vypůjčit. 

Těšíme se na vás na hodech.  

za chasu Marie Chrástecká   
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Příspěvky občanů, zajímavosti 

Masopust 2019 

V sobotu 2. března se v 9 hodin rej přibližně padesáti masek sešel poprvé 

před obecním úřadem, aby tam rychtář požádal nového starostu o předání 

masopustního práva. Průvod po několika letech opět doprovázela 

jedovnická Bivojanka.  

Po projití celé vesnice si masky v orlovně pochutnaly na výborném guláši 

a načerpaly tak sílu na masopustní zábavu. Na ni během dne všem našim 

spoluobčanům rozdávaly pozvánku.  

Orlovna se brzy zaplnila a k tanci a poslechu skvěle hrála skupina Prorock. 

Je milé, že i na večerní zábavu dorazili mnozí další občané ve svých 

maskách, asi nejvíce překvapila příchozí gorila. Poté, co děti překonaly 

počáteční strach, se od ní nemohly odtrhnout.  

Přibližně v devět hodin nastalo pochovávání basy, které tentokrát navštívil 

starý dědeček a shrnul hlavní události v obci za předešlý rok.  

Velký dík patří všem maskám i všem, co jim nabídli občerstvení a přispěli 

do kasičky. Z vybraných 13 200 Kč byla zaplacena kapela, zůstatek tak po 

letošním masopustu činí 3 000 Kč. Z této částky bychom rádi nechali 

vyrobit novou basu, ta papírová už totiž dosloužila. 

Fotky si můžete prohlédnout na obecních stránkách pod odkazem Kulturní 

akce. Na stejném místě si rovněž můžete přečíst zrecitované události 

předešlého roku od Niky Fránkové.  

Marie Chrástecká 
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Zamyšlení nad kulatým stolem 

V kotvrdovické orlovně se 17. ledna sešlo kolem šedesáti občanů naší 

vesnice u „kulatého stolu“, kde se diskutovalo, jak v budoucnu investovat 

v naší vesnici. Když jsem ty návrhy hodinu a půl poslouchal, tak jsem si 

pak doma uvědomil, že téměř všechny návrhy sledují zájem určitého 

okruhu lidí.  

Výjimkou snad byl návrh zřízení hřbitova. Ten opravdu slouží všem. Ti, 

co ho užívají, tak si ho už vlastně neužívají:-) Ale všichni jejich příbuzní 

na ně mohou vzpomínat. Mladí si často nepřipouští, že i oni budou jednou 

pohřbeni, ale s věkem si lidé více uvědomují, že i oni jednou opustí tento 

svět a budou rádi, když si na ně jejich potomci vzpomenou, třeba právě 

díky náhrobku na hřbitově. 

Návrhů k investicím už ke konci bylo tolik, že se všichni smáli, že bychom 

potřebovali miliardy, abychom všechny nápady uskutečnili. Pro návrhy 

bylo typické „vše jen pro naši obec“. Přitom občané naší obce patří mezi 

několik málo procent nejbohatších lidí planety. Díky dobrému hospodaření 

z minulých let jsme v přebytku. Pořád nějak vnímáme, že pomáhat druhým 

musí ti jiní. I když máme peníze v rozpočtu, tak se stále tlačí na to, aby se 

projekty platily z nějakých dotací – krajských, republikových nebo nejlépe 

evropských. Z čím větší dálky plátce je, tím lépe. Je ještě něco za 

Bruselem?  

Můžeme se ale podívat na jiné země, ve kterých jsou lidé ochotni solidárně 

pomoci chudším. Můžeme se podívat na naši partnerskou obec Aschheim. 

Investují do partnerství s obcemi v zahraničí, mají pro naše studenty 

vybudované zázemí. Platí naše studenty na letních brigádách. Určitě by 

bez našich studentů jejich město nezarostlo, ale oni chtějí investovat do 

vztahů s našimi mladými občany.  

Co kdybychom se i my nechali inspirovat a část našich prostředků použili 

pro dobro mimo naši obec? Jsou lidé potřební v naší republice, kteří 

potřebují pomoc. Nebo třeba v zahraničí. Vzpomínám si na cestu naší 
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farnosti do českých vesnic v rumunském Banátu. Na rozdíl od naší země, 

ve které je už téměř plná zaměstnanost, Banát trápí vysoká 

nezaměstnanost, přestože pár českých firem zaměstnává desítky tamních 

lidí. Bohužel tyto vesnice zanikají, protože mladí lidé postupně odcházejí 

za prací do České republiky. Tato naše česká kultura v Rumunsku tak 

postupně zaniká. Mohli bychom jim tak třeba pomoci vytvořením 

partnerství s naší obcí. Podpořit jejich studenty jako Aschheim podporuje 

naše. Konkrétní projekty se mohou týkat možná úplně jiných oblastí, třeba 

by to mohlo zajímat podnikatele z naší obce.  

Jeden moudrý politik říká, že lidé jsou šťastnější v těch zemích, kde se dělí 

s druhými a naopak tam, kde chybí solidarita s potřebnějšími, tak zajištěný 

život v nadbytku stejně nepřináší radost a spokojenost. Je to takový 

paradox rozdávání-hromadění. Pokud se člověk dělí o svůj čas, schopnosti, 

peníze apod., poznává, že bohatne a mnohé věci ani nepotřebuje. A naopak 

pokud pro sebe střádá, zjišťuje, že mu chybí čas, dovednosti, peníze… 

Pokud by se nám podařilo vytvořit partnerství s nějakou obcí v chudší části 

Evropy, tak by to možná něco stálo finance z našeho rozpočtu, ale ve 

výsledku by nás to obohatilo o nová přátelství, vztahy i pocit užitečnosti 

Když bychom takové nějaké projekty obec rozjeli, vytvořili nové vztahy, 

vyrostla by tím naše obec. Vyšla by z průměru českých obcí a možná by se 

i občané okolních obcí dívali na nás s úctou a nechali se inspirovat.  

       Jaroslav Chrástecký 
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