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Slovo starosty 

Dobrý den, vážení spoluobčané, kamarádi, přátelé, 

dostává se Vám do rukou první číslo zpravodaje tohoto roku. Budu se 

snažit Vás informovat o práci na obci a věřím, že se mi to podaří a na něco 

nezapomenu. Nejprve bych rád v krátkosti shrnul loňský rok.  

Je tomu už přes rok, co jsem ve funkci starosty naší obce, a mohu říci, že 

to není vůbec jednoduché. Ten, kdo to nikdy nezkusil, neví, co starosta 

obce vlastně musí všechno dělat. Jsem chvilku stavař, zahradník, právník, 

policista, hajný, hasič, elektrikář, vodař a někdy i psycholog. Prostě práce 

starosty je opravdu pestrá a velice zodpovědná, nedá se ani domyslet, co 

všechno by starosta měl vědět, umět, chápat, ale jisté je, že jeden člověk to 

dost těžko všechno sám zvládne.  

Možná to úplně všechno nedělám dobře, ale snažím se k této činnosti 

přistupovat se vší zodpovědností a pracovitostí. Tak kdybyste měli pocit, 

že ne všechno dělám správně, klidně pište, volejte, přijďte na obecní úřad, 

velice rád si vyslechnu Vaše názory. I když práce je to náročná, tak mě 

hodně baví a jsem velice rád, že mohu tuto činnost pro naši obec 

vykonávat.  

V naší obci žije 920 obyvatel a stát nás má tak rád, že nás stále víc a víc 

úkoluje různými nařízeními, statistikami a dalšími úkoly, které musíme 

plnit – formuláře, hlášení, rozbory všeho možného, hlášení na nejrůznější 

místa. Těch papírů je každý měsíc víc a víc. Jsem velice rád, že na 

obecním úřadě máme dvě šikovná děvčata – Janu a Zitu, bez kterých si 

denní chod obce nedovedu představit. S další agendou nám pomáhá 

místostarosta Martin Kovář. Děkuji za to, že na obci máme dobrý tým lidí, 

kteří pracují pro naši obec. 

Také jsem rád, že máme zastupitele, kteří se usilovně zapojují do dění v 

naší obci, a se kterými se scházíme dvakrát měsíčně. Jednou měsíčně se 

potkáváme na pracovním jednání, kde konstruktivně diskutujeme a 
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hledáme ty nejlepší varianty pro naši obec. No a podruhé to je řádné 

zastupitelstvo. Musím říci, že někdy je to náročné, je nás třináct a každý 

má na stejnou věc jiný názor. Ale i přes to jsme schopni najít kompromis a 

již v klidu prodiskutovat daná témata.  

Nyní Vás v krátkosti poinformuji o investičních akcích tohoto roku. 

 

Výstavba obecních bytů 

Po dlouhé diskusi a kulatých stolech jsme se rozhodli dostavět další dva 

obecní byty. V polovině ledna nám z výběrového řízení vzešel výherce, 

který nám bude naše obecní byty stavět. Cena těchto dvou bytů bude 

4.600.000 Kč. Už to vypadalo, že na dotační titul nedosáhneme, ale vše se 

změnilo 10. února, kdy ministerstvo financí vyhlásilo dotační titul na 

opravy ZŠ, MŠ a nájemní obecní byty. Všechno šlo stranou a priorita byla 

napsat žádost na MF ČR a pokusit se získat 90% dotaci na stavbu obecních 

bytů. Vzhledem k tomu, že termín pro podání žádostí byl 15. března, tak 

vše bylo opravdu narychlo a museli jsme zabrat, abych 12. března mohl 

žádost na byty na MFČR osobně odevzdat. Nyní čekáme na posouzení 

žádosti a rozhodnutí, zda nám dotace bude poskytnuta. 

Rekonstrukce MŠ 

Není to tedy jen jedna dotace, kterou budeme podávat na MFČR, ještě je 

to žádost o dotaci na rekonstrukci MŠ. Bylo poměrně dost náročné 

připravit všechny podklady tak, abychom byli schopni žádost předložit a 

tím se pokusit získat dotační titul. Museli jsme nechat udělat projekt na 

rekonstrukci MŠ, demografickou studii, získat vyjádření stavebního úřadu, 

že není nutné stavební povolení atd. Bylo toho opravdu moc.  

Tak, kostky jsou vrženy a nyní budeme čekat, zda uspějeme. Držte palce, 

ať to dobře dopadne.  
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Oprava kanalizace pod kaplí 

Další investicí je oprava kanalizace pod kaplí směrem na dolní konec. 

Tady jsme v žádosti o dotaci na JMK nebyli úspěšní. Ale nevzdáváme se a 

žádost o dotaci budeme podávat ještě na Ministerstvo zemědělství. 

Stavební práce na kanalizaci začnou v červenci tohoto roku.  

Knihovna 

Další investicí v tomto roce bude koupě stávajícího obchodu, ze kterého 

chceme udělat bezbariérovou knihovnu. Tento projekt se již táhne z 

minulého roku, ale ne všechno, jak jsem zjistil, jde hned.  

Kanalizace v Chaloupkách 

Další investicí bude napojení kanalizační stoky z Chaloupek na hlavní řád 

mezi horní zastávkou a Parketem, kde je nutné natáhnout cca 80 m 

kanalizace.  

Kácení topolů na Parketě 

Mezi sháněním podkladů k žádostem o dotaci bylo nutné pokácet stromy 

na parketě, které již několik let přesluhují. Podle znaleckého posudku, 

který jsme nechali vypracovat, stromy nebyly v dobrém zdravotním stavu 

a mohly by ohrožovat bezpečnost nejen návštěvníků parketu. Samozřejmě 

je nám líto těchto stromů, ale bezpečnost je na prvním místě. Místo těch 

pokácených topolů se chystáme vysázet nové stromy, které zapadnou do 

krajiny. I tady jsme podali žádost o 100% dotační titul, který vyhlásil ČEZ. 

V tomto projektu počítáme s výsadbou stromů na Parketě, u ZŠ a v aleji k 

Bráně. Požádali jsme o 49 ks stromů. 

Převod budovy čp. 145 

Dalším bodem je převod Orlovny do vlastnictví obce. Již jsme učinili 

všechny potřebné kroky ze strany Orla i TJ Rakovec. Posledním bodem, 

aby se převod mohl provést, je schválení žádosti předsednictvem Orla ČR. 

Žádost starosta Orla Martin Kovář již zaslal na ústředí a nyní čekáme na 
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rozhodnutí. Pevně věřím, že se vše podaří co nejrychleji. Vzhledem k 

prioritám získání dotací jsem zatím neměl prostor se této záležitosti 

věnovat, ale již na tom začnu usilovně pracovat. 

Chtěl bych poděkovat všem složkám naší obce za jejich činnost a za akce, 

které připravují pro veřejnost. Jsem velice rád za každou akci, kterou v 

obci organizujete. Velice si vážím práce s dětmi a musím říci, že se o děti 

v naší obci dobře staráme. 

Tak to je tedy zatím vše, přeji vám krásné pohodové jarní dny. 

S úctou váš starosta 

Informace: koronavir a COVID-19 

V souvislosti s aktuální mimořádnou situací doporučujeme všem občanům 

sledovat relevantní zdroje informací, zejména veřejný portál krizového 

řízení v Jihomoravském kraji KRIZPORT http://krizport.firebrno.cz/, 

webové stránky Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/ a 

samozřejmě také obecní vývěsku, místní rozhlas, facebookovou skupinu a 

stránky www.kotvrdovice.cz, kde se dozvíte aktuální informace týkající se 

opatření v naší obci. Využít můžete také nově zřízenou aplikaci Mobilní 

rozhlas, díky které budeme zaregistrovaným uživatelům aktuální 

informace přímo zasílat. 

Důležité telefonní kontakty v obci: 

Starosta – 607 180 334,  

Místostarosta – 725 391 707 

Velitel hasičů – 728 623 488 

Prosíme všechny občany, aby k situaci přistupovali zodpovědně, 

nebrali koronavirus na lehkou váhu a nesnažili se zbytečně porušovat 

opatření nařízená vládou. Pokud je to možné, noste roušky.   

http://krizport.firebrno.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/
http://www.kotvrdovice.cz/
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Informace z obecního úřadu 

Výběr místních poplatků 

Poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu pro rok 2020 je stanoven 

na 550,- Kč ročně. Poplatek platí každá osoba, která má hlášen trvalý 

pobyt nebo je vlastníkem nemovitosti v obci Kotvrdovice. Výjimku tvoří 

děti do 10 let věku, které jsou od poplatku osvobozeny.  

Poplatek za každého psa činí 100,- Kč, osoby starší 65 let platí za každého 

psa 50,- Kč.  

Poplatky se budou vybírat od května do konce června 2020, platba je 

možná v hotovosti na OÚ nebo na účet č. 1360050399/0800, jako 

variabilní symbol uvádějte čp. vašeho domu. Výběr poplatků se řídí 

Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019 o místním poplatku ze psů a 

Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování odpadů. 

Nové nájemní smlouvy a poplatky za hrobová místa 

Obecní úřad Jedovnice informuje, že 30. června 2020 končí většina 

nájemních smluv na hrobová místa na hřbitově v Jedovnicích. Dotčení 

nájemníci nechť se dostaví v období od 4. května do 17. června tohoto 

roku k podpisu nových nájemních smluv na úřad městyse (úřední hodiny 

pondělí a středa 8:00–11:30 a 12:00–17:30). Bližší informace podá paní 

Ševčíková na telefonu 723 247 641 nebo na e-mailové adrese 

kultura@jedovnice.cz.  

Mobilní rozhlas 

Vážení spoluobčané, 

Rád bych vás na tomto místě seznámil s nově zaváděnou službou Mobilní 

Rozhlas. Jedná se o moderní komunikační platformu, díky které můžete 

mailto:kultura@jedovnice.cz
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přímo do vašeho telefonu či e-mailové schránky dostávat aktuální 

informace z obecního úřadu, pozvánky na místní sportovní a kulturní akce, 

hlášení rozhlasu, či například upozornění na krizové akce, jako jsou 

výpadky energií nebo blížící se vichřice. Díky Mobilnímu Rozhlasu tak 

můžeme zefektivnit komunikaci mezi občany a úřadem, zrychlit předávání 

zpráv směrem k vám a zapojit vás více do místního dění. Zároveň s touto 

službou bude v obci zaveden systém na hlášení podnětů od občanů, kdy 

prostřednictvím této mobilní aplikace budete moci přímo ohlásit, pokud na 

území obce narazíte na nepořádek, nefunkční lampu veřejného osvětlení 

nebo třeba černou skládku. Problém jednoduše vyfotíte a odešlete aplikací 

do systému a my se postaráme co nejrychleji o nápravu.  

Abyste i vy mohli začít tuto novinku využívat, stačí, když se zcela zdarma 

zaregistrujete přímo přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas (ke stažení pro 

zařízení Android i iOS), na webu www.kotvrdovice.mobilnirozhlas.cz (viz 

obrázek níže) nebo vyplněním registračního letáku a jeho odevzdáním na 

Obecním úřadě Kotvrdovice. Veškeré informace, které při registraci 

poskytnete, budou uchovány v bezpečí v souladu s  obecným nařízením 

GDPR o ochraně osobních údajů. 

Martin Kovář 

 

  

http://www.kotvrdovice.mobilnirozhlas.cz/
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce 

Schůze zastupitelstva konaná dne 28. ledna 2020 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

Žádost o odpuštění penále z půjčky FRB 

RO č. 9/2019 

 

ZO ukládá: 

Nechat připravit smlouvu s firmou Mobilní rozhlas, kde budou vyčísleny 

ceny v prvním roce zavedení i v následujících letech.   

Termín: 31. 1. 2020 

Odpovídá: Kocour 

Jednat s dotčenými orgány JMK o možnosti umístění hřbitova ve dvou 

lokalitách. 

Termín: 29. 2. 2020 

Odpovídá: Kocour 

Podat žádost o zvláštní užívání komunikace č. 379 po dobu opravy 

kanalizace. 

Termín: 15. 2. 2020 

Odpovídá: Kocour 

ZO schvaluje: 

Usnesení: 20.1.1 

ZO schválilo 12 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Keprta a Ing. Pernicu a 

zapisovatelku zasedání paní Zitu Doleželovou. 
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Usnesení: 20.1.2 

ZO schválilo 12 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

Usnesení: 20.1.3 

ZO schválilo 12 hlasy příspěvek na spolufinancování sítě sociálních služeb 

na rok 2020 ve výši 136.000 Kč a pověřilo starostu obce k podpisu 

smlouvy s Městem Blanskem. 

Usnesení: 20.1.4 

ZO schválilo změnu odměn pro neuvolněné zastupitele s platností od 

1. 2. 2020 následovně: místostarosta 10.000 Kč, předsedové výborů 1.950 

Kč, členové výborů 1.620 Kč a členové zastupitelstva bez funkce 975 Kč. 

Usnesení: 20.1.5 

ZO schválilo 12 hlasy vzdání se předkupního práva k pozemku pč. 

1362/11. 

Usnesení: 20.1.6 

ZO schválilo 12 hlasy dotaci pro TJ Rakovec ve výši 255.000 Kč a 

pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dotaci s TJ Rakovec.  

Usnesení: 20.1.7 

ZO schválilo 12 hlasy dotaci pro SDH Kotvrdovice ve výši 75.000 Kč a 

pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dotaci s SDH Kotvrdovice.  

Usnesení jako celek bylo schváleno 13 hlasy. 

  

Schůze zastupitelstva konaná dne 25. února 2020 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

ZO ukládá:  
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- 

ZO schvaluje: 

Usnesení: 20.2.1 

ZO schválilo 8 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Nesrstu a Jiřího Zouhara a 

zapisovatelku zasedání paní Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 20.2.2 

ZO schválilo 9 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

Usnesení: 20.2.3 

ZO schválilo 11 hlasy vzor Smlouvy o nájmu bytu a jeho zařízení a 

vybavení na pronájem obecních bytů. 

Usnesení: 20.2.4 

ZO schválilo 11 hlasy podání žádosti o dotaci na výstavbu obecních 

nájemních bytů včetně závazku spolufinancování akce z prostředků obce 

Kotvrdovice v minimální výši 10 % celkových investičních nákladů akce. 

Usnesení: 20.2.5 

ZO schválilo 11 hlasy podání žádosti o dotaci na rekonstrukci v MŠ včetně 

závazku spolufinancování akce z prostředků obce Kotvrdovice 

v minimální výši 10 % celkových investičních nákladů akce. 

Usnesení: 20.2.6 

ZO schválilo 11 hlasy způsob pronajímání a kritéria pro výběr nájemců 

nájemních bytů v obci Kotvrdovice. 

Usnesení: 20.2.7 

ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o dílo č. 2001PR s firmou PamReko s.r.o. 

na výstavbu nájemních bytů v hodnotě 4.673.477,17 Kč a pověřilo starostu 

obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 20.2.8 
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ZO schválilo 11 hlasy Smlouvu o dílo č. 2/2020 s firmou Reistav CZ s.r.o. 

na obnovu části kanalizace v hodnotě 2.903.117,68 Kč a pověřilo starostu 

obce k jejímu podpisu. 

Usnesení: 20.2.9 

ZO schválilo 11 hlasy dotaci pro jednotu Orel Kotvrdovice ve výši 75.000 

Kč a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dotaci s jednotou Orel 

Kotvrdovice.  

Usnesení jako celek bylo schváleno 11 hlasy. 

 

Informace o stavu obyvatel k 31. 12. 2019 

 

Počet osob:   919 

Přihlášení + narození:  26 

Odhlášení + zemřelí:  17 

Průměrný vek:  42,04 

Počet mužů:   451 

Počet žen:   468 
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Příspěvky spolků a organizací 

Základní škola 

Od doby vydání posledního zpravodaje uběhlo pět měsíců. Za tu dobu se 

ve škole děti naučily hodně nového a zapojily se do řady zajímavých akcí 

školou pořádaných. Také k nim v pololetí přibyli dva noví spolužáci. 

Současný počet žáků základní školy je 49. 

V září jsme se v rámci cvičení v přírodě vypravili do Rudice a jejího okolí. 

Pěšky jsme prošli krásná místa (Jezírko přátelství, lom Seč, Propadání), 

prohlédli si expozice muzea ve větrném mlýně a podívali se na život včel a 

práci včelaře u bývalé pily. 

V říjnu jsme v jedovnickém kině viděli krásné pásmo vyprávění a 

promítání filmu Expedice Borneo cestovatelů manželů Kateřiny a Miloše 

Motani. Čtvrťáci a páťáci v předzahrádce školy vysadili nový keř – 

magnolii – kterou pořídila a škole věnovala paní Marie Chrástecká. 

V listopadu čtvrťáci absolvovali první část výuky na dopravním hřišti v 

Blansku, kterou zajistila Autoškola Pernica. Prvňáci, druháci a třeťáci se 

na pozvání ZŠ Podomí zúčastnili jejich projektového vyučování o životě 

Slovanů. Po ukončení projektu si v keramické dílně vyrobili z hlíny drobné 

dárečky, které jim podomská paní učitelka později vypálila a přivezla k 

nám do školy. 

V listopadu měly děti ještě pěknou besedu se včelařem, který je seznámil 

se životem včel a včelařů a vysvětlil, jak moc potřebné jsou včely pro život 

rostlin, živočichů i lidí. 

Prvňáci zažili slavnost Slabikáře, kdy se rozloučili se čtením slabik a 

prvních slov v Živé abecedě a pustili se do čtení náročnějších slov a 

prvních vět ve Slabikáři. 
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Na konci listopadu jsme ukončili plavecký výcvik na bazéně v Blansku, 

který měl 10 lekcí. 

V prosinci se nejstarší žáci školy postarali o Mikulášskou nadílku ve škole.  

Třeťáci si s paní učitelkou upekli z perníkového těsta čerty. 10. prosince 

připravily paní učitelky s dětmi pro rodiče pásmo písniček, básniček, 

scének a tanečků v rámci Zimní besídky. 

V lednu si děti ve školní tělocvičně užily rytmickou show, při které si 

mohly zazpívat, zatancovat a předvést své hudební schopnosti. 30. ledna 

dětem skončila výuka za 1. pololetí, dostaly výpis z vysvědčení a jako 

odměnu za půlroční práci jely bruslit na zimní stadion v Blansku, který 

jsme měli na dvě hodiny pronajatý. 

V prvním březnovém týdnu žáci 3., 4. a 5. ročníku absolvovali kurz 

angličtiny s rodilým mluvčím, Charlesem z Londýna. A jaké byly odezvy 

dětí na kurz a lektora? Zde si můžete přečíst některé z nich. 

 Charlie byl zábavný, hodný a vtipný. Byl bych rád, kdyby ještě 

přijel. 

 Kurz se mi moc líbil, určitě bych ho chtěla zopakovat. 

 Hráli jsme hry, měli pracovní listy, tancovali jsme floss, macarenu 

a zumbu. 

 Bylo to super, chtěla bych ten kurz ještě. Doufám, že Charlie ještě 

někdy přijede. 

 Od tohoto kurzu mě baví angličtina. Dávám 10 bodů z 10. 

 Na konci kurzu jsme dostali krásné diplomy. 

 Líbily se mi hry Červení a modří, Holky proti klukům. Je škoda, že 

musel odjet. 

 Byl to super učitel! 
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Čtvrťáci a páťáci v hodinách angličtiny využívají předplatného časopisu 

Jump. Některé jeho články jsou namluvené rodilým mluvčím na webových 

stránkách tohoto časopisu a žáci tak mohou častěji slyšet a trénovat 

správnou anglickou výslovnost. 

Páťáci se zapojili do školních kol matematických soutěží: Matematické 

olympiády a Pythagoriády. 

Svými získanými body sice nedosáhli na postup do okresních kol těchto 

soutěží, ale zkusili si, jak jsou zdatní v náročnějších matematických a 

logických úkolech. 

Všichni žáci se zapojili do výtvarné soutěže Mé toulky přírodou pořádané 

Okresním mysliveckým svazem Blansko. Výsledky budou známy v dubnu. 

Čtvrťáci a páťáci dále plní úkoly do Recyklohraní. Letos se jim zatím 

povedlo splnit dva a získat tak body pro naši školu. Dětem můžete pomoci 

se získáváním bodů, když budete do školy odevzdávat staré baterie, 

drobný elektro odpad a použité tonery z tiskáren a kopírek. 

Hana Vaňourková  
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Zahrádkáři 

Vážení spoluobčané, zahrádkáři s přicházejícím jarem začínají se svojí 

pěstitelskou činností. Probíhá jarní řez jádrovin, výsev přísad, některé jsou 

již vysázené ve sklenících či pařeništích. Pro výsev do truhlíku v domě na 

okně je vhodné použít ze strany místnosti zrcadlo, které odráží světlo na 

přísadu a ta má více světla. Tento způsob z velké části zamezí vytahování 

se přísady za světlem. Tyto rady a spousty dalších jsme získali na odborné 

přednášce na letošní členské schůzi.  

Schůze se konala 16. února v horním pohostinství. Ing. Peter Gajdoštín zde 

přednášel na téma „Pěstování zeleniny od A do Z“. Na členské schůzi se 

také podepisovala petice na podporu zákona o zahrádkářské činnosti. 

Schválení tohoto zákona je dlouhodobě neúspěšné.  

Stejně jako v předešlých letech jsme předávali na schůzi knižní dary 

členům naší organizace, kteří se v letošním roce dožívají kulatého 

životního jubilea.  

Zájezd  

Zahrádkáři připravují na 12. září podzimní zájezd do Moravskoslezského 

kraje.  

V plánu je návštěva pivovaru Radegast v Nošovicích. Exkurse se skládá 

z filmové projekce z historie pivovaru a prohlídky pivovaru s degustací. 

Délka prohlídky je 120 min. a samotná exkurse je fyzicky středně náročná 

(schody). Není vhodná pro účastníky vozíčkáře a také pro lidi 

s francouzskými holemi. Prochází se prostorami, kde se teploty i během 

letních dnů pohybují pouze kolem 2–4 stupňů Celsia. V některých částech 

prohlídky může být, kluzká podlaha, doporučuje se vhodný oděv a obuv.  

V poledne je plánovaná prohlídka města Frýdek-Místek a odpoledne je 

další exkurse v Dolní Lutyni, která se nachází mezi Bohumínem a 

Karvinou.  
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Tam navštívíme Farmu Bezdínek (https://www.farmabezdinek.cz/). 

Na této farmě se pěstují celoročně okurky a několik druhů rajčat. Farma 

nabízí ukázkový skleník určený pro exkurze, promítání film o farmě i 

ochutnávku místních produktů. Jedná se o největší farmu tohoto druhu u 

nás. Hospodaří na 11 ha a využívá odpadového tepla z nedaleké tepelné 

elektrárny.  

Závěr zájezdu bude patřit společné večeři v restauraci Sport Drnovice. 

Doufáme, že plány na tento zájezd nenaruší průběh epidemie Koronaviru.  

Přejeme všem členům, ale i ostatním spoluobčanům hodně pěstitelských 

úspěchů a také hodně zdraví a štěstí.  

     Výbor ZO ČZS Kotvrdovice 

 

 

 

https://www.farmabezdinek.cz/
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Ping-pong v Kotvrdovicích 

Hra ping-pong má v Kotvrdovicích bohatou historii a v minulosti se jí u 

nás věnoval poměrně velký počet hráčů. Málokdo však ví, že i dnes má 

naše obec svoje zástupce v okresních ping-pongových turnajích. Parta 

sportovců včetně několika dětí trénuje každé úterý v místní orlovně a 

příležitostně vyjíždí na turnaje v okolí, především na tradiční 

vánoční a velikonoční turnaje amatérů.  

Někteří hráči mají doma již slušnou sbírku pohárů a ocenění, například 

vedoucí Josef Žáček vyhrál v Senticích jak v kategorii veteránů, tak v 

kategorii mužů. Společně se svým kolegou spoluhráčem Volodymyrem 

Ratušňákem na stejném turnaji zvítězili i ve čtyřhře.  

Pokaždé se tak skvěle nedaří, to ovšem není důvod ke smutku, ale k ještě 

poctivějším tréninkům ve společnosti dobré party přátel. 
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Sbor dobrovolných hasičů 

Letošní rok pro SDH Kotvrdovice začal výroční valnou hromadou 4. 

ledna, které se zúčastnila většina členů sboru a na které proběhla volba 

nového výboru ve složení: starosta sboru – Jaroslav Sáňka, náměstek 

kultury – Sabina Kuncová, náměstek sportu – Radek Doležel, pokladník – 

Zita Doleželová, vedoucí žen – Sabina Kuncová, vedoucí mužů – Jaroslav 

Kunc, vedoucí mládeže – Radek Doležel, vedoucí veteránů – Bohuslav 

Doležel, velitel sboru – Josef Zouhar, zástupce velitele sboru – Jakub Šenk 

a propagace sboru – Anna Horáčková. 

Někteří ze zmíněných již ve výboru pracovali v minulém období, do svých 

řad jsme přivítali i nováčky, kterým přeji především pevné nervy a 

dostatek chuti do práce. 

V minulém období jsme dosáhli téměř všech cílů, které jsme si s výborem 

stanovili. Některé vize jsou samozřejmě dlouhodobé a nelze jich 

dosáhnout rychle a jednoduše. Důležité je, že stále postupujeme dále díky 

práci všech členů. Sbor dobrovolných hasičů totiž není o jednotlivcích, ale 

o týmu, který dokáže spolupracovat v jakékoliv situaci. Tímto bych chtěla 

poděkovat všem bratrům a sestrám, kteří se podílejí jakýmkoliv způsobem 

na chodu SDH Kotvrdovice.  

V současné době sbor čítá 57 členů – 25 mužů, 10 žen a 22 dětí. Mám 

radost především z mladých hasičů. Je důležité vychovávat své nástupce, 

nebylo to vždy u nás samozřejmostí. Já bohužel hasičské dětství nezažila, 

proto si tolik vážím lidí, kteří péči a starost o mladé hasiče myslí opravdu 

vážně a věnují jim spoustu svého volného času. Děkuji rodině 

Doleželových. 

Na valné hromadě byli oceněni Radek Doležel, Jan Kunc, Jan Sáňka, 

Jaroslav Sáňka, Michal Sedlák, Jakub Šenk a Jan Vintr medailí za věrnost, 

kterou získali za 10leté působení u sboru. Další a významnější ocenění 

Vyznamenání za zásluhy získal Josef Žáček, který je členem SDH 

Kotvrdovice padesát let a zároveň je i naším nejstarším členem. 
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Pořádání akcí je nedílnou součástí naší činnosti. Na většině místních 

událostí jsme aktivními pořadateli. Tímto způsobem můžeme našim 

spoluobčanům dopřát kulturní a společenské vyžití v obci Kotvrdovice. 

Těší nás radost a dobrá nálada v obci, kterou díky tomu spoluvytváříme.  

První letošní akcí byl masopust. S maskami jsme byli od začátku až do 

konce. Ráno jsme zajistili snídani na orlovně, odpoledne hladovým 

maskám dali najíst a až do ranních hodin jsme zajišťovali obsluhu za 

barem. Byli jsme sehraná parta, která ustála nápor veselých zákazníků 

s úsměvem a radostí. 

Plán všech našich akcí naleznete na webových stránkách sboru 

www.sdh.kotvrdovice.cz. Ráda bych vás všechny pozvala na již 

10. hasičský bál, který se uskuteční 16. května 2020. Určitě se máte na co 

těšit, za těch dlouhých 10 let jsme se spoustu naučili a vyladili organizaci 

na vysokou úroveň. Další významnou akcí, na kterou bych vás ráda 

pozvala, jsou tradiční hodové oslavy konané 19. až 21. 6. 2020. Na 

pořádání hodů se hrdě podílíme od jejich obnovení. 

Ráda bych poděkovala obci za spolupráci i podporu naší činnosti a našim 

rodinám za trpělivost a pochopení pro čas, který trávíme mimo domov. 

Za SDH Kotvrdovice Anna Horáčková 

 

http://www.sdh.kotvrdovice.cz/
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Klub českých turistů 

Dovolte mi, abych vás seznámil s činností odboru KČT Kotvrdovice. 

V závěru roku 2019 jsme zakončili turistickou sezónu již tradiční akcí 

konanou na Štěpána 26. prosince. Jedná se o pěší pochod ke Třem smrkům 

do Ruprechtova k zaniklé obci Vilémov, kde jsme zhodnotili uplynulý 

turistický rok a opekli si špekáčky. Této akce se účastnilo úctyhodných 56 

turistů. 

Nový rok jsme začali výstupem na Velký Kosíř (442 m.) z obce Čechy pod 

Kosířem. Někteří turisté šli na Babí lom z Vranova pro Novoroční 

čtyřlístek.  

Dne 11. ledna proběhla v horním pohostinství u Pásků výroční schůze, 

kam byl pozván i starosta obce pan Jindřich Kocour. V jeho proslovu nám 

byla přislíbena finanční pomoc i na rok 2020, za což mu srdečně 

děkujeme. Po občerstvení byli vyhlášeni nejlepší turisté roku 2019 

vzhledem k účasti na akcích v Česku a Slovensku. 

Pořadí nejlepších: 

1. Jaroslav Sedlák (Ostrov u Macochy) 

2. Martin Máčel (Jedovnice) 

3. Jaroslav Mokrý (Kotvrdovice) 

Další naší velkou akcí byl 11. mezinárodní zimní sraz turistů v Rýmařově, 

který se konal 30. ledna – 2. února 2020. Panovala zde vynikající 

atmosféra. Sešlo se přes 865 účastníků z celého Česka, Slovenska a Polska 

a pořadatelé akci zvládli na výbornou. 

V sobotu 15. února nastal pro KČT historický den. Pořádali jsme totiž již 

40. ročník Krajem pod Kojálem – memoriál Arnošta Hrubého, který 

tragicky zemřel ve věku 33 let, čest jeho památce. Letošní zima nám 

bohužel nedopřála sněhovou pokrývku, proto byla zvolena pěší varianta, 

které se zúčastnilo nad naše očekávání 325 spokojených turistů.  
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Nejmladšímu účastníkovi bylo 5 měsíců, nejstarším turistům bylo 

krásných 85 let. Rád bych touto cestou poděkoval Jardovi Sedlákovi z 
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Ostrova u Macochy, který byl výborným organizátorem celé akce. V cíli 

čekaly na účastníky zabíjačkové speciality a občerstvení. Také velice 

děkuji našim holkám (manželkám) za upečení vynikajícího cukroví. Jen se 

po něm zaprášilo. 

Další akcí, které jsme se účastnili, byl Opatovské šmajd pořádaný KČT 

Velké Opatovice. 

Pokud by si někdo z čtenářů rád protáhl své tělo a chtěl udělat něco pro 

své zdraví, může se přidat každou neděli a vyrazit s námi na některou z 

vycházek. Sraz je v 9 hodin u památného kamene v parku u Surfu. 

Jednou za čtrnáct dní v pondělí vyráží také malá skupinka turistů za 

toulkami po krásách Moravského krasu. 

Na závěr bych chtěl vyjádřit za všechny turisty vzpomínku na našeho 

kamaráda Jarka Kunce, který byl naším členem a dobrým kamarádem. 

Za KČT Kotvrdovice Jaroslav Gottvald 

 

Skautský oddíl 

Benjamínci 

Od září funguje v Kotvrdovicích nově družina Benjamínků (nejmladší 

skupina skautů), která je určena pro předškoláky a prvňáčky. V současné 

době do družiny chodí 7 předškoláků a za jejich statečné vedení patří velké 

díky Báře Odehnalové a Markétě Alexové. 

Podzimní víkendovka světlušek do Rychtářova 

Druhý říjnový víkend se naše vedoucí spolu se světluškami z Kotvrdovic, 

Senetářova a Brna vypravily na podzimní výpravu do nedalekého 

Rychtářova. Co by to ale bylo za pravou skautskou výpravu bez pořádného 

dobrodružství? Brzy po příjezdu jsme byly okolnostmi vtaženy do řešení 

staré místní záhady. Jednalo se o zapeklitý případ ukradeného pokladu 
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zemana Jana Miloty z Dědic. Šlechticova truhla s cennostmi byla podle 

legendy údajně naposledy spatřena někde v okolí hradu Kuchlova ve 

14. století, ale pak se po ní slehla zem.  

Světlušky se tohoto úkolu nezalekly a v sobotu podnikly dlouhou výpravu 

Údolím Malé Hané, aby záhadě přišly na kloub. Po cestě plnily nelehké 

úkoly a potýkaly se s různými nesnázemi.  

Zvládly si uvařit oběd v kotlíku, pomohly lidem v nouzi a prokázaly i 

značnou odvahu a trpělivost. Nakonec se jim podařilo vypátrat, kdo poklad 

ukradl a vnést tak do Rychtářova spravedlnost a pokoj. 

Za 7. skautský oddíl Ampetu-wi Jarmila Zouharová 
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Podzimní víkendovka skautů do Rychtářova 

Předposlední listopadový víkend jsme se skauty ze Senetářova a 

Kotvrdovic vyrazili na podzimní výpravu do Rychtářova. Vzhledem k 

oslavám 30. výročí sametové revoluce se naše výprava nesla v historickém 

duchu období komunismu. Aniž bychom tušili, komu můžeme věřit, jsme 

v pátek pod rouškou tmy hledali ukryté mrtvé schránky se zašifrovanými 

zprávami. Ty nám prozradily, kam se máme následujícího dne vydat. 

 

Vyluštěná zpráva o trase nás provedla malebnou krajinou v okolí 

Opatovické přehrady. Narazili jsme na staré bunkry německé střelnice a 

uvařili si oběd v kotlíku. Celý den se nesl v dobrodružném duchu a 

nechybělo ani napětí při závěrečné hře. Motivací bylo překročit 

Opatovickou přehradu představující řeku Dyji na Rakouských hranicích, 

abychom se dostali do svobodného Rakouska v době 50. let minulého 

století. Motivací ke hře nám byla organizace Modrý štít, která v našem 

kraji pomáhala převádět lidi na útěku před krutým komunistickým 

vězněním do Rakouska. Z výpravy jsme se vrátili domů v neděli na oběd 

bohatší o nové zážitky a vzpomínky.    Laďa Zouhar 



_________________________________________________________ 

31 

 

Drakiáda 

V neděli 13. 10. se na letišti v Kotvrdovicích sešlo přes sto lidí, především 

dětí se svými rodiči. Bylo ideální počasí – svítilo slunce a mírně foukal 

vítr. Hned po zahájení přiletěl drak, který chtěl, jak už to bývá, ke svačině 

naši princeznu. Pan král vyhlásil za záchranu princezny půl království a 

její ruku k tomu. Všichni se tak následující dvě hodiny kromě pouštění 

draků věnovali tréninku boje s drakem. Ten, jak známo, žije ve sluji. Proto 

některé disciplíny musely děti zvládnout poslepu. Čekalo se, zda se najde 

odvážný hrdina, který by se nebál draka. A taky že ano. Kde se vzal, tu se 

vzal udatný princ, který draka, právě se chystajícího začít svačit princeznu, 

zabil. To bylo radosti a slavení – každý si mohl upéct párek a u ohně při 

kytaře zazpívat. Zvláště byly oceněny děti, které pouštěly vlastnoručně 

doma vyrobené draky. 

Oslavy 30 let svobody v naší zemi 

V neděli 17. listopadu přijalo pozvání přes 100 spoluobčanů od 

7. skautského oddílu na oslavy 30. výročí Sametové revoluce. Slavilo se v 

parku, kde bylo připraveno velké plátno na promítání dobových fotografií. 

Mezi stromy plápolal nápis Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, 

pod kterým jsme zpívali připravené písně.  

Nechyběla česká vlajka a samozřejmě stoleček s občerstvením. Jelikož 

jsme však nepředpokládali až tak hojnou účast, svařák došel dřív, než o něj 

skončil zájem. Ujali jsme se pořádání této oslavy hlavně proto, že skaut 

byl po dobu komunismu zakázán a až po revoluci tu mohlo skautské hnutí 

začít svobodně růst. 

Zahájili jsme program zpěvem státní hymny. Následovaly písně z doby 

komunistické totality, které byly prokládány texty o hrůzách komunistické 

vlády. Během té bylo odsouzeno v Československu přes 600 skautů, z nich 

9 k trestu smrti. Známé písně od Karla Kryla, Marty Kubišové, Spirituál 

Kvintetu a dalších autorů si mnozí posluchači pobrukovali s námi. 
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Vzpomenuli jsme na stovky popravených, tisíce umučených, stovky tisíc 

vězněných a stovky tisíc emigrujících našich spoluobčanů za dobu 

komunistické vlády. Mimo jiné též emigranta kotvrdovického rodáka 

Jiřího Musila, bratrance našeho knihovníka Tomáše Musila. Komunistický 

režim mu neumožnil soutěžit v krasobruslení na zahraničních soutěžích. 

Proto se stal se svou partnerkou mistrem světa v profesionálním 

krasobruslení až v emigraci ve Velké Británii. 

Akcí jsme chtěli vděčně poděkovat za 30 let svobody, kterou nám 

vydobyli mnozí ti, kteří se jí ani nedožili. Uctili jsme je minutou ticha 

všechny oběti komunismu (odhaduje se, že celosvětově připravil o život 

přes 100 miliónů lidí). Václav Havel řekl, že každé lidské utrpení se týká 

každé lidské bytosti a že lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku 

je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Patříme k desetině nejbohatších lidí na 

Zemi. Miliardy lidí stále žijí v nesvobodě a bídě komunistických či jiných 

diktatur. Proto jsme následně symbolickým cinkáním klíčů chtěli 

vybídnout k odchodu všechny současné diktátory, především 

v komunistických zemích – Severní Koreji, Číně, Vietnamu, Laosu a 

Kubě. 

Historické pásmo jsme zakončili písněmi – hity listopadových dnů roku 

1989. Chtěli jsme si připomenout onu euforii dnů od svatořečení Anežky 

České, které podle proroctví přinese českým zemím klidné časy, až po 

zvolení Václava Havla prezidentem na konci prosince. Z této euforie 

vznikl v lednu 1990i skaut u nás na Jedovnicku. 

Na závěr našeho programu naši mladí skauti slavnostně odhalili 

LAVEČKU SVOBODY, za jejíž výrobu vděčíme našim skautům Martinu 

Zouharovi a Honzovi Šebelovi. Přejeme všem, kteří si přijdou na lavičku 

odpočinout, ať stráví pěknou chvilku naplněnou vděčností za svobodu, 

kterou tu už máme 30 let! Ať tato lavička svobody je nám připomenutím, 

že i o svobodu musíme pečovat, jinak tu dlouho s námi nebude. K radosti 

ať slouží i malá knihovnička zabudovaná v kmeni stolu, do níž budeme 
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během teplejších měsíců umísťovat knihy ke čtení. Přes zimu dostaly 

knihy zabrat, proto jsme je vzali domů.  

Symbolicky v 17:11 tak jako po celé republice zazněly zvony. Děkujeme 

všem, kteří tuto akci podpořili svou milou účastí. Děkujeme Martinu 

Tronečkovi, Martinu Kovářovi a Danovi Grymovi za ozvučení a osvětlení. 
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Vánoční akce 

První dny vánočních svátků jsou pro skauty z našeho oddílu nabité již 

tradičním programem, ve kterém si nechceme radost z Vánoc nechat pro 

sebe. 

Těsně před Štědrým dnem se celý náš oddíl (kluci i holky z Kotvrdovic a 

Senetářova) sejde v lese, aby pozdravil svou přírodu. Tradičně neseme 

zvířatům do lesa něco dobrého na zub, což poslední roky, kdy je kolem 

všude zeleno, asi působí zvláštně. Nevnímám to dnes jako pomoc zvířatům 

v nouzi, ale spíše jako symbolické a pro děti výchovné ukázání štědrosti a 

vděčnosti přírodě, což ke Štědrému dni a celým Vánocům patří. Štědrost a 

ochotu se podělit o svou radost a čas během Vánoc vyjadřujeme též 

koledováním po domech našich podporovatelů v našich dědinách 

v podvečer na Štěpána a následující den v domově důchodců v Černé 

Hoře. 

Aby se z Vánoc nestaly svátky konzumu, ale přetrvalo v nich poselství 

narození Knížete pokoje a lidé se v pokoji a radosti setkali, tak chceme my 

skauti přispívat dvěma tradičními akcemi. Na Štědrý den ráno roznášíme 

zájemcům a osamělým betlémské světlo. Odpoledne na Štěpána hrajeme 

pro spoluobčany živý betlém. Představení střídáme obrok mezi 

Kotvrdovicemi a Senetářovem. Letošní rok jsme hráli v Senetářov před 

doškovou chaloupkou. Příští Vánoce tak budeme hrát opět u nás před 

kaplí. 

Oslavy 25 let oddílu 

V březnu každý rok slavíme výročí založení našeho oddílu. Některý rok 

všichni dohromady v klubovně, jindy na víkendové výpravě. Letos jsme se 

rozhodli 25. výročí oslavit bez dětí, ale se všemi, kteří našim oddílem 

prošli. Uspořádali jsme proto 8. února pro všechny současné skauty našeho 

střediska, rodiče našich skautů, všechny bývalé členy našeho oddílu a naše 

příznivce skautský bál. Vládla na něm rodinná atmosféra, bývalí členové 

se rádi viděli.  
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Mohli zavzpomínat u promítaných fotek a oddílových kronik na 25 let 

činnosti našeho oddílu. Večerem nás postupně provázely tři kapely – Třetí 

podání a Phantom z Jedovnic a kotvrdovická skupina Ad Libitum. 

Současní vedoucí si nachystali na celý večer zábavný program. Na 

zahájení zatančili valčík a o přestávkách organizovali soutěže či zábavné 

scénky z historie našeho oddílu.  

O půlnoci jsme rozkrojili náš narozeninový dort. Chtěli jsme alespoň 

malým kouskem dortu poděkovat všem našim bývalým vedoucím a 

podporovatelům. Ples se vydařil, všechna místa byla obsazena. Největší 

radost nám udělalo, že se bývalí členové rádi setkali a zavzpomínali na 

časy v oddíle. 

Za 7. Skautský oddíl Ampetu-wi Jaroslav Chrástecký 

Celostřediskové akce 

Naše jedovnické středisko každoročně pořádá několik akcí, na kterých se 

naši skauti mohou setkat a zasoutěžit si se skauty z okolních vesnic. 

Lipovečtí pro nás organizují mikulášský turnaj ve vybíjené. Hlavními 

akcemi jsou však historické hry Lesní lidé a Modrý štít pořádané skauty 

z Jedovnic.  

Vždy na začátku listopadu ožijí vykopávky vesnice Bystřec v Rakoveckém 

údolí hlasy více než sta skautů a skautek. Během sobotního dopoledne se 

vždy znovu odehraje příběh 15. století. Vesnici Bystřec obsadí banda 

drancujících žoldnéřů v podobě skautských vedoucích. Vesničané 

v podobě skautů a skautek před nimi prchnou do lesů, stanou se Lesními 

lidmi. V lesích si musí zbudovat svá obydlí, v nich si vařit a postupně se 

snaží v bojích proti vedoucím získat zpět svou vesnici. Bojuje se 

papírovými koulemi. 

Druhá hra Modrý štít pořádaná na konci února vždy připomíná období po 

komunistickém puči – tzv. Vítězném únoru. Během pátečního večera 

(letos 28. února) se skauti vžijí do role skautů roku 1948. Mají se stát ve 
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čtyřčlenných skupinách odbojovými skupinami, které šíří letáky 

informující občany pravdivě o věznění protikomunistických odpůrců a 

vyvracející lži komunistické propagandy. Vše musí probíhat v utajení, 

proto je prvním úkolem vyluštění šifer s tajným umístěním schránek 

s letáky po Jedovnicích. Následně se každá skupina snaží během tří hodin 

letáky ze všech schránek získat. V tom jim brání vedoucí v podobě 

příslušníků Veřejné bezpečnosti a Státní bezpečnosti, kteří jim po chycení 

mohou odebrat občanský průkaz, čímž pro skauta hra končí. 

Nejpřekvapivějšími bývají u hry převleky příslušníků Státní bezpečnosti – 

matka s kočárkem, náhodný cyklista, zahradník s kolečky… Hra se snaží 

připomenout krutou dobu po Vítězném únoru a její název Modrý štít 

připomíná skutečnou odbojovou organizaci v našem kraji, která pomáhala 

převádět prozrazené odbojáře za hranice do svobodného Rakouska. 

Chasa 

Vzpomínka na dobu adventní 

Již potřetí jsme společně v podvečer první neděle adventní zahájili 

adventní dobu na parkovišti před Hospůdkou u Surfu. Troška sněhu a 

mrazivé teploty konečně připomněly, že se už i letos hlásí zima. Na zahřátí 

pro všechny příchozí nachystali místní hasiči k zakoupení svařák a teplé 

párky. Spolu s malými dětmi místní chasa připravila adventní pásmo. To 

se skládalo z několika adventních písní, takzvaných živých obrazů, ale i 

tanců vyjadřující emoce těhotné Panny Marie při jejím putování do 

Betléma.  

Při prvním živém obrazu jsme mohli vidět činnosti, kterým se věnovaly 

děti v době adventní. Na chvíli tak ožily děti, které šly pěšky na roráty, 

pomáhaly drát peří nebo předly len. V druhém obrazu jsme pro změnu 

mohli vidět zvyky, které jsou spojené s prosincovými světci. Na chvíli tak 

ožila Barborka, která rozdávala větvičky, Ambrož, který vyplácel děti 

koštětem, a bílé Lucky, které kontrolovaly, zda je naklizeno. Všem známý 

Mikuláš s čertem a andělem dohlídli na správné vychování dětí. Na závěr 
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programu se při písničce Pozdraveno Budiž světlo rozsvítil obecní 

adventní věnec u kaple. Kéž je připomenutím všem projíždějícím a 

procházejícím, že nastává vzácná doba ztišení, zastavení a očekávání. Za 

ozdobení patří velké díky Monice Sehnalové.  

Všechny zúčastněné děti nakonec mohly přijít na pódium za jednotlivými 

postavami, které je rovněž symbolicky obdarovaly. Společně jsme si pak 

zazpívali poslední písničku Adventní čas, kterou děti uměly díky paním 

učitelkám z místní školy. Za ozvučení patří díky Martinu Tronečkovi a 

Martinu Kovářovi, za osvětlení Danu Grymovi, celé obci patří díky za 

podporu akce a přichystání pódia. Všechny fotografie z akce si můžete 

prohlédnout na obecních webových stránkách. 

 

Příprava na hody 

Skončil masopust a pro mě začaly se začátkem doby postní přípravy na 

hody. Dle přihlášených lidí připravuji choreografie tanců a jednotlivé 

kroje. Dá-li Pán Bůh, tak tedy na hodech kromě několika vystoupení chasy 

uvidíte opět pásmo babských tanců a pásmo různých lidových her. A 
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protože se letos opět rozšíří manželské páry z řad chasy, tak připravuji 

tanec nově právě i pro manželské páry. 

Obracím se na vás však s jednou prosbou: pokud víte o někom, kdo by byl 

ochotný si přivydělávat škrobením našich krojů na hody, dejte mi prosím 

co nejdříve vědět. Zaučení dotyčné osobě zajistím, jen je třeba najít 

někoho, kdo má čas a trpělivost. Děkuji moc a přeji všem požehnané 

Velikonoce 

Marie Chrástecká 

 

Divadlo Srdcem 

Vážení spoluobčané, rád bych vás na tomto místě stručně informoval o 

aktivitách našeho kotvrdovického ochotnického souboru Divadlo Srdcem. 

Věřím, že mnohé z vás zajímá, co pro vás připravujeme v tomto roce, rád 

bych ale také shrnul uplynulou sezónu, která byla pro nás v mnohém 

zásadní. 

S čerty nejsou žerty 

V loňském roce jsme se rozhodli poprvé nastudovat pohádku. Sáhli jsme 

po osvědčené české klasice, televizní pohádce S čerty nejsou žerty, která 

patří do zlatého fondu české kinematografie. Úkol převést na divadelní 

prkna takto kultovní dílo nebyl jednoduchý.  

Příprava představení zabrala téměř půl roku, samozřejmě jsme museli 

přistoupit k určitým změnám a odchylkám od filmového děje, které 

pozornému divákovi jistě neunikly. Přesto věřím, že se nám nakonec 

podařilo našemu publiku představit důstojnou adaptaci, při které si každý 

divák mohl připomenout svoje oblíbené hlášky. Svědčí o tom i návštěvnost 

tohoto představení, které jsme odehráli celkem sedmkrát. Poprvé v krátké 
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historii našeho souboru tak shlédlo naše představení více než 1 000 diváků, 

tedy nadneseně řečeno více než celé Kotvrdovice. A to je také naším cílem 

a hlavním posláním, přinášet radost, zábavu a kulturu do naší milované 

obce.  

 

 

První Divadelní ples 

Náš divadelní ansámbl působí pod záštitou místní orelské organizace. Po 

domluvě mezi pořadatelskými složkami jsme se rozhodli letos převzít 

štafetu v pořádání plesu v Kotvrdovicích. Ten se sice z důvodu velmi 

krátké doby na přípravu tolik nelišil od plesů pořádaných Orelskou 

jednotou a TJ Rakovec v minulých letech, přesto jsme se snažili oživit 

alespoň výzdobu plesu a připomenout na fotografiích návštěvníkům ale i 

sobě samým, co jsme za 7 let fungování souboru vybudovali. K tanci i 

poslechu hrála osvědčená kapela Reflex-Rock, děkujeme všem 

sponzorům, kteří nám přispěli do krásné a bohaté tomboly a všem 

návštěvníkům plesu za příjemně strávený večer. 
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Addamsova rodina 

Od listopadu loňského roku se opět pilně scházíme každou neděli na 

zkouškách v budově místní Orlovny a připravujeme pro vás premiéru nové 

divadelní hry. Bude to činoherní provedení oblíbené parodie na stereotypy 

amerických rodin a také na béčkové hororové snímky – Addamsova 

rodina. Věřím, že se opět trefíme do vkusu našeho věrného publika.  

S ohledem na současnou situaci a mimořádná opatření jsme nuceni 

plánovanou premiéru ze začátku dubna odložit. Rádi bychom v případě 

příznivých podmínek odehráli představení ještě v první polovině roku. 

Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se podílí na realizaci 

našich představení a také obci Kotvrdovice za laskavou finanční podporu. 

Díky ní můžeme každý rok modernizovat scénické vybavení, rozšiřovat 

osvětlení a ozvučení a dopřát divákům zase o kus lepší zážitek.  

Martin Kovář, principál souboru 
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Příspěvky občanů, zajímavosti 

Vzpomínky pamětníků – Mejdlíčko 

Babička mi nedávno vyprávěla o nejoblíbenější cukrovince jejího dětství, 

zvané mejdlíčko. Musela si je však vždy se sourozenci zasloužit. Kupovali 

si ho v tehdejším obchodě v čísle popisném 57 v Kotvrdovicích.  

„Za očištěný koš brambor od klíčků jsem dostala dvacet halířů a u nás 

v obchodě jsem si koupila mejdlíčko. V balení za korunu bylo 5 kusů, ale 

když jsme je poprosili, tak nám prodali jen jedno za 20 halířů. Pak jsme 

seděli na schodech a dřeli jsme si to mejdlíčko o zuby. Nedávno jsem si ho 

koupila pod stejným názvem na pouti ve Křtinách a už to vůbec není tak 

dobrý jako tehdy, balení bylo taky po pěti a stálo asi 30 korun,“ popisuje 

babička.  

Mejdlíčko mě zaujalo, proto jsem zjistila, z jakých surovin se vyrábí a 

jakým způsobem vlastně vzniklo. Dle článku Václava Pokorného 

Mejdlíčka alias kačení mýdlo: Levná cukrovinka našich prababiček byla 

šíleným nápadem amatérského chemika, dostupného na internetovém 

portálu https://www.extrastory.cz/, vznikl tento zvláštní pamlsek v rámci 

experimentu amatérského chemika Františka Malinovského, který byl 

profesí lékař. Základní surovinou pro výrobu byl bramborový škrob, který 

v kombinaci s kyselinou sírovou či solnou vytvořil bramborový cukr. Pro 

zvýšení atraktivity bylo pak mejdlíčko nabarveno nejčastěji na bílou, 

růžovou nebo žlutou barvu.  

Dle zmíněného článku se mejdlíčko vyrábělo už na začátku 20. století, což 

potvrzují i vzpomínky paní Marie Pytelové z Kotvrdovic, která si jej také 

pamatuje ze svého dětství, tzn. z třicátých let minulého století. Článek 

rovněž potvrzuje babiččino uvedení cen za jeden kus a za celé balení, a 

také zmiňuje současné napodobeniny mejdlíčka, na které můžeme narazit 

na jarmarcích a poutích. Nechutnají tak jako dříve, protože se již nejedná o 

https://www.extrastory.cz/
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originální recepturu a výrobu z bramborového škrobu, ale nyní se vyrábí 

z vaječných bílků. 

 

 

 

 

Obrázek a fakta čerpána z:  

POKORNÝ, Václav. Mejdlíčka alias kačení mýdlo: Levná cukrovinka 

našich prababiček byla šíleným nápadem amatérského chemika. 

In: extrastory.cz [online]. 16.03.2018 [cit. 25.02.2020]. Dostupné z: 

https://www.extrastory.cz/mejdlicka-alias-kaceni-mydlo-levna-

cukrovinka-nasich-prababicek-byla-silenym-napadem-amaterskeho-

chemika.html         

Nikola Fránková 

https://www.extrastory.cz/mejdlicka-alias-kaceni-mydlo-levna-cukrovinka-nasich-prababicek-byla-silenym-napadem-amaterskeho-chemika.html
https://www.extrastory.cz/mejdlicka-alias-kaceni-mydlo-levna-cukrovinka-nasich-prababicek-byla-silenym-napadem-amaterskeho-chemika.html
https://www.extrastory.cz/mejdlicka-alias-kaceni-mydlo-levna-cukrovinka-nasich-prababicek-byla-silenym-napadem-amaterskeho-chemika.html
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Vzpomínky pamětníků – Masopust dříve a nyní 

Nedávno jsem měla tu čest popovídat si s výjimečnou ženou, paní Marií 

Pytelovou, naší spoluobčankou a pamětnicí, která umí velmi poutavě 

vyprávět. Strávila jsem překrásné odpoledne posloucháním paní Pytelové, 

která povídala o životě v první i druhé polovině dvacátého století.  

V tomto článku využiji její vzpomínky na Masopustní oslavy ve třicátých 

letech 20. století. Tehdy celé události říkávali „Maškary,“ dnes už 

používáme spíše přímo oficiální název Masopust, nebo lidovější Ostatky. 

V dnešní době se masky schází v místní Orlovně, tehdy se scházívaly na 

místě, kde dnes stojí naše kaplička, avšak původně se tu nacházel pouze 

kříž.  

Průvod masek doprovázel tehdy harmonikář a v chaloupkách se pak vždy 

přidal jeden pán na trubku. Kromě peněz se vybírala také syrová vejce, 

která se pak prodávala v obchodě. Za maškary chodívali spíše 

zástupci dělnických rodin, sedláci se neúčastnili. Jako pohoštění dostávaly 

masky nejčastěji vařená vejce, tlačenku a uzené. Večer pak bývala zábava 

v hospodě, kde se také pochovávala basa. Paní Pytelová vzpomíná na tzv. 

„soudné lavice,“ kde sedávaly místní tetky a matky a hodnotily vztahy na 

vesnici po roce, kdo s kým, a podobně.  

Ptala jsem se také, jaké masky se nejčastěji objevovaly, a bylo mi řečeno, 

že každý rok šlo pár žen za cikánky, které měly roli „výběrčích.“ Dalšími 

typickými maskami, které se dnes objevují jen zřídka, jsou např. ženich 

s nevěstou, smrtka nebo kobyla. Ale také medvěd, jehož tradici naše obec 

podpořila před několika lety zakoupením kompletně zahalujícího kostýmu. 

S dobou přichází nové charakteristické znaky, což se projevuje i postavami 

z moderních filmů a komiksů, po nichž mnozí mladí sáhnou při výběru své 

masky.  
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Od vybírání syrových vajec se upustilo. Dnes vybíráme pouze peníze jako 

příspěvek na večerní zábavu se vstupem zdarma, kam mohou všichni 

občané přijít. Z tradičního pohoštění zmíněného výše se stále drží uzené, 

koblihy, místy tlačenka, a přidala se často se objevující sekaná, různé 

chuťovky, buchty atd. Kořalka je fenoménem tehdejší i dnešní doby. 

Večerní zábavu teď míváme v Orlovně a účastní se jí zástupci všech 

věkových kategorií.   

Je hezké, že se tato tradice stále v naší obci drží, protože Masopust je 

jedním z nejveselejších dní v celém roce. 

       Nikola Fránková  

  

 

 

Kotvrdovice před 50 lety 

Zavzpomínejme si nyní společně na rok 1970. Tento rok započal poměrně 

tuhou zimou s vysokou sněhovou pokrývkou. Průměrné ranní teploty byly 

-10 stupňů. Školákům byly prodlouženy vánoční prázdniny a do škol 

nastoupili až 19. ledna. 

Poslední sněhová nadílka napadla 8. března a teplota dosahovala 

-14 stupňů. Také prvomájový průvod doprovázel vodnatý sníh. Léto bylo 

teplé, ale suché. Počasí teplé a téměř bez deště trvalo až do listopadu. 

Pořádný sníh napadl až 24. prosince. Byla velmi dobrá úroda ovoce, 

zejména švestek. 
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Z výsledků sčítání lidu k 1. prosinci 1970 vyplývá, že obec měla 890 

obyvatel, 449 žen a 441 mužů. Uzavřeno bylo 13 sňatků. V obci žilo 203 

důchodců, v tomto roce byly také upraveny nejnižší důchody na minimální 

částku 500,- Kčs. Ekonomicky aktivních bylo 433 osob. 

V obci stálo 227 domů, z toho 190 rodinných, 30 zemědělských usedlostí, 

7 ostatních budov. Neobydleno bylo 16 domů. 

Pokračovalo se v úpravě kanalizace na dolním konci, v místní části Žleb a 

u Kanálu. Započala generální úprava domu čp. 150 – zde bylo 

naplánováno umístění úřadovny pošty, telefonní stanice a provozovny 

některých služeb místního hospodářství. Pod vedením SRPŠ byla 

brigádnicky započata úprava školního bytu, dokončena byla generální 

oprava veřejného osvětlení, ale i přesto docházelo nadále ke kolísání 

napětí. Pokračovalo se s výstavbou rodinných domů čp. 32, 99, 179, 225, 

227, 228 a výstavbou bytovky čp. 135., dokončen byl rodinný dům čp. 

226. 

V provozu byly tyto provozovny místního hospodářství: dámské a pánské 

kadeřnictví, holičství, stolařství a kolářství. V obci fungovaly 2 

pohostinství „U Ševčíků“ a „U Plisků“. Ve druhém jmenovaném bylo 

zajištěno také stravování a prodej masa. 

Základní potraviny byly dostupné v prodejně místní samoobsluhy vedené 

panem Janem Vintrem, prodávaly zde paní Anna Kalousková a Melanie 

Šenková. V tomto roce si získal oblibu prodej masa v balíčcích a prodej 

polotovarů a mrazených potravin, tržby dosáhly 2 365 153 Kč. Prodejna 

průmyslového zboží pod vedením pana Antonína Skácela a prodavačky 

paní Marie Pytelové se potýkala s nedostatkem elektrických spotřebičů, 

koberců, smaltovaného nádobí, ložního zboží, kojeneckého prádla i plen. 

Obyvatelé dojížděli za prací převážně do Blanska, Adamova a sousedního 

Senetářova. Část pracovala v místním JZD, kde byl předsedou Vladimír 

Svoboda. Zemědělská výroba byla mechanizována, nedostatkem byla však 

skutečnost, že nebyly k dostání náhradní díly a pneumatiky. 
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Společenský život fungoval díky složkám, které vyvíjely dobrou činnost. 

Český červený kříž měl 144 členů, předsedkyní byla Vlasta Plisková. 

Ustanoveno bylo 12 zdravotních hlídek, které konaly službu na místní 

ošetřovně jako výpomoc MUDr. Kratochvílovi. Bylo zde ošetřeno celkem 

527 osob. MUDr. Vodáčková 1x měsíčně přijížděla do poradny pro děti. 

Zvláštnímu zájmu se v tomto roce těšila přednáška ředitele porodnice Brno 

MUDr. Šráčka – plánované rodičovství. Nemalou měrou se ČČK se svými 

členkami podílel i na pořádání ostatkového průvodu maškar. 

Tělovýchovná jednota Sokol měla 108 členů a vyvíjela činnost po celý 

rok. Jednota pořádala přátelská i mistrovská utkání oddílu kopané, 

pravidelné cvičení kroužků tělesné výchovy, kde vyvrcholením bylo 

sportovní odpoledne s přehlídkou gymnastických cvičení, cvičení 

s nářadím a závodivých her, které aktivizoval náčelník Sokola Oldřich 

Zouhar. Pořádali také několik zájezdů do krytých lázní do Boskovic. 

V místní sokolovně bylo stále živo, na akcích pořádaných jednotlivými 

společenskými organizacemi se scházelo téměř pokaždé cca 500 osob, o 

zábavu se starala především skupina Harmonie Boskovice.  

O celkovou kulturní činnost v obci se starala Osvětová beseda vedená 

Miroslavem Šíblem. OB zakoupila nový promítací přístroj a uspořádala 

malý filmový festival, který byl přehlídkou nejúspěšnějších filmů roku. 

Předsedou Svazu pro spolupráci s armádou s 41 členy byl Oldřich Jelínek. 

Hlavní činností Svazarmu byl střelecký kroužek. 

Předsedou Českého svazu ovocnářů a zahrádkářů byl Václav Hřebíček, 

členská základna měla 51 členů. Organizovali převážně odborné 

přednášky. Záslužnou činností byla činnost moštárny v přístavku horního 

pohostinství. 

Svaz české požární ochrany pod řízením předsedy Miloslava Kakáče s 50 

členy vykonával prospěšnou činnost v rámci požární ochrany. 
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Český svaz žen měl pod vedením Marie Kuncové v tomto roce 26 členek, 

asi polovina pracovala v různých komisích MNV a všechny byly členkami 

ČČK. 

V tomto roce došlo k znovuzaložení jednotné organizace mládeže – 

Socialistického svazu mládeže. SSM začal pracovat s 25 členy za 

předsednictví Karla Tomáška.  

Jako nová součást svazu byla vytvořena i nová dětská organizace – 

Pionýrská organizace SSM. Vedoucími pionýrských oddílů se staly 

studentky Ludmila Kuncová a Lada Doleželová. 

Organizace Svazu Československo sovětského přátelství sdružovala 87 

členů a jejím předsedou byl Vilém Pražák. 

Nejvýznamnější společenskou událostí roku byla oslava 25. výročí 

osvobození. Do obce při této příležitosti zavítali členové uměleckého 

souboru Sovětské armády z Vysokého Mýta a za jejich účasti proběhl 

společenský večer. 

V roce 1970 se narodilo 15 dětí a zemřelo 17 občanů. Vysoká úmrtnost 

byla zaviněna hlavně tuhou zimou a chřipkovou epidemií. V souvislosti 

s narozením, úmrtím a jinými společenskými událostmi pracoval Sbor pro 

občanské záležitosti při MNV. 

Mateřská škola umístěná v sokolovně měla celodenní provoz a v péči děti 

od 3 do 5 let. Ředitelkou byla Svatava Andrlová, učitelkou Jaroslava 

Pečínková a nápomocny byly kuchařka Anna Průchová a školnice Růžena 

Zouharová. Od září byla pro pětileté děti zřízena v budově školy 

v tělocvičně školka s polodenním provozem pod vedením Dany Slabé. 

Do místní ZŠ začalo od září chodit 53 žáků. Pedagogický sbor tvořili Ivo 

Máčel, Jindřiška Gottvaldová a Dagmar Kuchařová, která zastupovala Ivu 

Máčelovou na mateřské dovolené. Školnicí byla Marie Zouharová. Na 

škole byl na doporučení MUDr. Vodáčkové zřízen kroužek zvláštní tělesné 
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výchovy pro děti s vadným držením těla. Děti dostávají mléčné svačiny. 

Velmi dobře fungovala i spolupráce školy a SRPŠ. 

Místní lidová knihovna pod vedením zkušeného knihovníka Františka 

Alexy měla v evidenci 2 819 svazků literatury. Čtenářů bylo 225.  

K nejčtenějším tiskovinám patřilo Rudé právo, Rovnost, Zemědělské 

noviny, Lidová demokracie, Svobodné slovo, Mladá fronta, Vlasta, 

Sedmička a Ohníček. 

Čerpáno z Pamětní knihy MNV Kotvrdovice 

 

Školní ohlédnutí za panem inženýrem Františkem Burdou 

Uplynuly tři měsíce od smutné chvíle, před kterými jsme se s panem 

inženýrem rozloučili důstojným obřadem v jedovnickém kostele a na 

přilehlém hřbitově. V mých myšlenkách vzpomínky na něj zůstávají 

věčně, protože naše vztahy byly takové, že na ně a na něj mně zapomenout 

nedají. 

Proč „školní ohlédnutí“? Poprvé jsme se totiž setkali v kotvrdovické škole. 

Pana inženýra jsem nikdy v minulosti neznal. Až do počátku měsíce února 

v roce 1969, kdy jsem přišel do školy za panem řídícím Potůčkem, 

ředitelem školy, podívat se, jak to ve škole vypadá.  Pan řídící s koncem 

toho školního roku odcházel do důchodu a uvolňované místo mi bylo 

okresními školskými orgány nabídnuto.  

Do školy jsem přišel ve chvíli, kdy u pana řídícího byl se synem k zápisu 

do 1. třídy pro mne tehdy neznámý pán. Pan inženýr František Burda, se 

kterým jsem po roce a dále měl možnost blíže se seznámit a spolupracovat. 

Za rok mu bylo nabídnuto, přesněji byl orgány obce přesvědčován, aby 

převzal funkci předsedy SRPŠ, což bylo Sdružení rodičů a přátel školy. Po 

mnohaletém a dobrém působení pana Václava Zouhara, jehož dcera 

opouštěla kotvrdovickou pátou třídu přecházením do jedovnické „šestky“. 
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Pan inženýr Burda nabídku předsedy neodmítal. Pouze žádal, jestli by to 

nešlo o nějakou chvíli odložit. 

Ještě rok totiž potřeboval k dokončení svého náročného druhého 

vysokoškolského studia pro potřeby podniku ČKD. Jak ale zaplnit tu roční 

mezeru? Takže nakonec funkci předsedy SRPŠ přijal. Bez jakýchkoliv 

úlev či omluv. Podle svých zvyklostí v plném rozsahu a se vším všudy. Ba 

ještě více. Funkci nepřijal jako pouze organizační, ale pro potřeby školy 

také výkonnou. Jednou z nich bylo na příklad ukládání elektrických vodičů 

pod okrajové lišty po obvodu druhé třídy. Tak tam vznikla smyčka a ta 

vyzařovala elektromagnetické vlny z magnetofonu nebo z televize do 

sluchátek, umožňující druhému oddělení samostatně pracovat i v době kdy 

vyučující se věnoval tomu prvnímu. 

Po zvolení poslancem, dnes zastupitelem, tehdejšího národního výboru a 

zvolením předsedou finanční komise se jeho spolupráce se školou ještě 

více prohloubila, finančně škole přál. Například také tím, že takzvaný 

„parket“, do té doby „obecní plac“, uvedl do vzorného stavu jako školní 

cvičiště. Úpravou vzrostlých topolů po obvodu, opravou oplocení včetně 

jeho natření jasnými barvami a uzavřením před nežádoucím vniknutím na 

něj, zabudováním pneumatik, zkrátka, zavedl tam pořádek, jaký si na 

cvičišti pro školní děti představoval. 

Nezapomenutelné pro mne zůstává též jeho první organizování Štěpánské 

zábavy, kterou kotvrdovické SRPŠ tradičně každoročně pořádalo a která v 

té době s největším sálem v kotvrdovické Sokolovně pro celé okolí bývala 

mladými lidmi velmi navštěvovanou akcí, pro něž po ukončení zábavy byl 

objednaný rozvoz autobusem po okolí. A konkrétně tato zábava s účastí 

500 návštěvníků při prodeji také sta litrů čerstvého burčáku, poprvé jako 

novinka, přinesla do pokladny SRPŠ třicet tisíc korun hrubého zisku, což v 

té době byly velké peníze a škole ku prospěchu. 
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Při výkonu obou funkcí pan inženýr Burda pro školu udělal hodně. Nebyl 

na to sám. Uměl zorganizovat a pro školu využít zájem a iniciativu také 

druhých.  

Například pan Jan Kučera z ulice Čechy, kovomodelář, zajistil pro školu i 

s dovozem kovové konstrukce k pískovým stolům, podstavec pod velký 

přístroj Diaflex a konzolu na promítací přístroj Aspektomat, v té době 

novinku, kterou pro školu získal pan inženýr Vančura (dnes starší). Jeho 

zásluhou je ve škole také přírodní vitrína s ptactvem dovezená z jeho 

působiště na Vysoké škole zemědělské v Brně. Pan Jaroslav Šenk zhotovil 

řadu poliček pro potřeby školy a také malou dřevěnou vatru pyramidu pro 

její zapálení ve třídě žárovkou v červeném papíru. Pan Buchta vybrousil a 

vyhladil pracovní plochy na žákovských lavicích. Záhadou mně dodnes 

zůstává, když při vybavování tělocvičným nářadím někdo z ČKD na naši 

žádost do školy přinesl tucet párů půlkilových ručních činek. Uvádím 

výčet s omluvou, protože nedá se vyjmenovat vše. 

Proč píši i o dalších osobnostech při vzpomínce na pana inženýra Burdu? 

Protože jejich přispění k vybavení školy s ním souviselo. Jako celek pod 

rouškou SRPŠ, jehož pan inženýr Burda byl předsedou, pro školu společně 

hodně vykonali. I když to všechno sloužilo a bylo ku prospěchu, většina 

jejich díla je již pryč. Vždyť od těch let uplynulo padesát roků. A co v té 

době bylo moderní, v Kotvrdovicích i v předstihu, dnes je již překonanou 

minulostí.  

Mně však to vše společně se jménem pana inženýra Františka Burdy 

zůstává živou vzpomínkou. Jsem rád, že mám příležitost to vše 

připomenout nebo dát vědět i jiným. Podobné vzpomínky přeji nejen všem 

jeho nejbližším, ale všem občanům, mezi kterými žil.  

Ivo Máčel  
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