
 

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE 

č.  02/2020 
 

 

 

 

 

  



_________________________________________________________ 

2 

 

Obsah 

Slovo starosty .............................................................................................. 3 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce........................................................ 6 

Schůze zastupitelstva konaná dne 27. dubna 2020 .................................. 6 

Informace z obecního úřadu ........................................................................ 8 

Výběr místních poplatků ......................................................................... 8 

Nájemní smlouvy a poplatky za hrobová místa ...................................... 8 

Mobilní rozhlas ........................................................................................ 9 

Příspěvky spolků a organizací ................................................................... 10 

Zahrádkáři.............................................................................................. 10 

Tělovýchovná jednota Rakovec ............................................................ 12 

Sbor dobrovolných hasičů ..................................................................... 15 

Klub českých turistů .............................................................................. 16 

Skautský oddíl ....................................................................................... 18 

Chasa ..................................................................................................... 18 

Základní škola ....................................................................................... 19 

Divadlo Srdcem ..................................................................................... 21 

SZUŠ Blansko – pobočka Kotvrdovice ................................................. 22 

Příspěvky občanů, zajímavosti .................................................................. 23 

Vzpomínky pamětníků .......................................................................... 23 

Z historie Kotvrdovic ............................................................................ 24 

 



_________________________________________________________ 

3 

 

Slovo starosty 

Dobrý den Vážení spoluobčané, 

máme tu další číslo obecního zpravodaje, v němž se Vám pokusím přiblížit 

situaci, která nás v tomto roce potkala. Byla to situace, kterou ještě naše 

obec nepamatuje od druhé světové války.  

Od té doby nikdy nebyl celoplošně vyhlášen v ČR stav nouze. Řeknu 

Vám, to byly dny a noci, kdy stále přicházely nové a nové informace, 

nařízení a různé pokyny, kterými jsme se měli jako samospráva řídit. 

Telefon mi zvonil každou chvíli. Byla to pro všechny starosty obcí situace, 

se kterou se ještě nikdo za svoji kariéru nesetkal.  

Musím říci, že jsem ještě při vstupu na úřad roku 2018 z důvodu nahlášené 

kontroly z HZS musel vytvořit krizový plán naší obce. Popral jsem se 

s tím, nastudoval jsem krizový zákon, podle kterého se plán tvoří, a sepsal 

jsem jej ke spokojenosti kontroly, která nám nenechala nic zadarmo.  

Když přišlo vyhlášení nouzového stavu, stejně jsem musel znovu hledat v 

zákoně, protože neustále přicházely nové pokyny. Velkou oporou pro 

všechny starosty z našeho okresu byl pan Jiří Kovář, který má na okrese 

tyto věci na starost a pravidelně nás informoval o změnách. Jirko díky! 

Když jsme se dozvěděli, že jsou v izolaci některé obce, dostali jsme 

pokyn, že je na starostech, zda uzavřou mateřské školky. Řeknu Vám, to 

byla situace. Na 16. března jsem svolal krizový štáb obce, abychom se 

poradili, jaká opatření udělat pro omezení šíření nákazy. Krizový štáb 

pracoval ve složení Jindřich Kocour, Martin Kovář, Jakub Šenk, Jaroslav 

Sáňka, Zita Doleželová, Jana Buchtová a Jiří Zouhar. Chci všem členům 

krizového štábu poděkovat za spolupráci a obětavost.  

Stát nám sliboval pomoc s rouškami, ochrannými pomůckami a dezinfekcí 

pro samosprávu a občany. Tady se prostě něco nepovedlo, od státu jsme 

dostali 30. dubna 2 ochranné štíty, 2 brýle, 5 kusů respirátorů, 100 kusů 
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jednorázových rukavic a 200 jednorázových roušek. To byla veškerá 

pomoc od státu, kterou jsme dostali 30. dubna 2020.  

Snažili jsme se nic neponechat náhodě a začali jsme řešit nákup dezinfekce 

a ochranných pomůcek. První dezinfekci jsme si namíchali sami za 

pomoci Mgr. Josefa Kučery, našeho chemika a člena JSDH. Žiži, díky za 

Tvoje znalosti a práci v JSDH. Všichni naši hasiči se aktivovali a byli 

připraveni pomáhat. Roznášeli roušky, dezinfikovali veřejné prostory a 

společně se skauty pomáhali při nákupech pro seniory. Moc jim děkujeme. 

Chtěl bych poděkovat všem švadlenkám za jejich neskutečnou pomoc při 

šití roušek nejen pro občany Kotvrdovic. Byla to opravdu náročná doba, 

která potřebuje obětavé lidi s dobrým srdcem. Je vidět, že v Kotvrdovicích 

takové skvělé lidi máme. Moc Vám všem děkuji. 

Mohl bych psát dále, co se za stavu nouze událo, ale všichni jste sledovali 

a nadále sledujete nejnovější informace v médiích. Je zapotřebí i nadále 

být při uvolňování opatření obezřetní a opatrní, abychom nepodcenili 

nařízení, která stále platí. Během nouzového stavu proběhlo jednání 

zastupitelstva na fotbalovém hřišti za přísných hygienických podmínek 

(viz obrázek níže).  

Vážení kamarádi, přátelé, vzhledem ke stálým nařízením bylo spoustu 

naplánovaných akcí zrušeno. Moc mě to mrzí, ale snad Vás alespoň trochu 

potěším, když napíši, že hody budou, i když v omezeném režimu.  

Nejprve jsme se sešli s chasou a probrali, zda chtějí omezené hody dělat. 

Jsem velice rád, že chasa i za těchto podmínek je ochotna hody uspořádat. 

Kolotoče budou na pekárně. V pátek nebude bohužel nic, sobota však bude 

pořádně veselá. V 15 hodin převezme chasa z rukou starosty obce hodové 

právo a společně s kapelou projde celou vesnici. Nesmíme zapomenout na 

všechna nařízení, která v tu dobu budou platit! Zakončení bude u starosty. 

Potom se chasa přesune na Orlovnu, kde zakončí sobotní den. V neděli 

ráno v 8:30 hodin půjde průvod od křížku na hřiště, kde v 9 hodin 

proběhne slavnostní hodová mše svatá. Po mši svaté proběhne požehnání 
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nového hasičského vozu pro naši výjezdovou jednotku, který je financován 

z dotací HZS ČR, JMK a naší obcí. Tím hody pro letošní rok zakončíme.  

Na závěr bych ještě jednou chtěl všem poděkovat za dodržování nařízení, 

která jsou důležitá pro zamezení šíření COVID-19.  

To je prozatím vše a věřím, že se již brzy potkáme na nějaké společenské 

akci a vše si vynahradíme. Přeji Vám pevné zdraví i krásné letní dny. A 

pamatujte: SPOLU TO DÁME! 

S úctou Váš starosta 
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce 

Schůze zastupitelstva konaná dne 27. dubna 2020 

ZO bere na vědomí: 

Kontrolu úkolů 

ZO ukládá: 

Získat od firmy PamReko, s.r.o. písemný příslib o udržení vysoutěžené 

ceny za stavbu dvojdomku do konce května roku 2020: 

Zodpovídá:  Kocour 

Termín:   5. 5. 2020 

Sejít se s Ing. Illkem a projednat jeho stanovisko k ÚP: 

Zodpovídá:  Ing. Keprt 

Termín:  20. 5. 2020 

Sejít se s manželi Vašíčkovými a projednat s nimi jejich stanovisko k ÚP: 

Zodpovídá:  Kocour 

Termín:  20. 5. 2020  

Připravit výkaz FIN 2-12 za rok 2019 předsedovi finančního výboru: 

Zodpovídá:  Doleželová 

Termín:  28. 4. 2020 

 

ZO schvaluje: 

Usnesení: 20.3.1 

ZO schválilo 13 hlasy ověřovatelky zápisu Marii Alexovou a Lenku 

Odehnalovou a zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou. 
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Usnesení: 20.3.2 

ZO schválilo 13 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

Usnesení: 20.3.3 

ZO schválilo 13 hlasy přijetí dotace z JMK ve výši 300.000 Kč na nákup 

DA pro JPO a pověřilo starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace č. 

JMK064021/20/OKH.  

Usnesení: 20.3.4 

ZO schválilo 13 hlasy rozpočtové opatření č. 1 roku 2020 s výdaji 176.500 

Kč a příjmy ve výši 176.500 Kč. 

Usnesení: 20.3.5 

ZO schválilo 13 hlasy smlouvu č. PV-014330051906/001 se společností 

E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene k provedení kabelového 

připojení NN na pozemku p.č. 70/10. 

Usnesení: 20.3.6 

ZO schválilo 13 hlasy smlouvu č. PV-014330052659/001 se společností 

E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene k provedení kabelového 

připojení NN na pozemcích p.č. 720/3 a 762/4. 

Usnesení: 20.3.7 

ZO schválilo 12 hlasy dotaci pro jednotu Orel Kotvrdovice ve výši 90.000 

Kč a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o dotaci. Zároveň tímto 

bylo schváleno RO č. 2/2020 na přesun částky 90.000 Kč z paragrafu 3392 

na 3429. 

Usnesení: 20.3.8 

ZO schválilo 12 hlasy závěr výběrové komise a pověřilo starostu obce 

podpisem kupní smlouvy s firmou CARent, a.s. na nákup DA v ceně 

938.476 Kč včetně DPH. Zároveň se obec zavazuje dofinancovat rozdíl 
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mezi celkovou cenou a poskytnutými dotacemi v celkové částce 750.000 

Kč do plné výše z vlastních zdrojů. 

Usnesení jako celek bylo schváleno 13 hlasy. 

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 do konce června 2020, platba je možná v 

hotovosti na OÚ nebo na účet č. 1360050399/0800. Jako variabilní symbol 

uvádějte č.p. 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.  

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.  

Nové nájemní smlouvy a platby se budou podepisovat a platit na úřadě 

městyse až od 1. července 2020. Úřední hodiny jsou pondělí a středa od 

8 do 11:30 hodin a od 12 do 17:30 hodin.   



_________________________________________________________ 

9 

 

Mobilní rozhlas 

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se dosud registrovali do služby 

Mobilní rozhlas.  

V současné době máme pokryto 20 % naší obce. Registrovat se můžete i 

nadále prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas, na webové stránce 

www.kotvrdovice.mobilnirozhlas.cz nebo pomocí papírového formuláře 

na obecním úřadě. Prosíme vás tímto o vyplňování adresy, abychom vám 

v případě lokálních výpadků energií mohli zasílat cílená hlášení. 

Prostřednictvím mobilní akce můžete také pomáhat s odstraněním 

nepořádku v obci, nahlásit černou skládku, poškozený majetek, nefunkční 

veřejné osvětlení, nebezpečně nalomené větve a podobně. Stačí, když 

místo vyfotíte a odešlete hlášení prostřednictvím aplikace a my se 

postaráme o nápravu. 

 

 

http://www.kotvrdovice.mobilnirozhlas.cz/
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Příspěvky spolků a organizací 

Zahrádkáři 

Vážení spoluobčané, koronavir nás ohrožuje, ale naštěstí na svých 

zahrádkách můžeme pracovat. Provádíme výsevy, vysazujeme sazenice a  

ve sklenících sklízíme ranou zeleninu, například salát či ředkvičky. V této 

oblasti nejsme nijak zvlášť omezeni.  

Horší to je se společenskou činností. V září plánujeme uspořádat zájezd a 

Dýňobraní. Bývá také moštování, které je však ohroženo stále 

přetrvávajícím deficitem zásob vody v půdě. Tyto skutečnosti nás 

v daných činnostech omezují a je možné, že je nebudeme moci vůbec 

realizovat. Buďme však optimističtí a věřme, že nakonec všechno dobře 

dopadne. Přejeme všem členům zahrádkářského svazu i spoluobčanům 

hodně zdraví a pěstitelských úspěchů. 

Výbor ZO ČZS Kotvrdovice 
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Tělovýchovná jednota Rakovec 

Chceme Vás touto cestou seznámit s činností naší TJ, a protože turistický a 

vodácký oddíl fungují samostatně, pojďme se podívat hlavně na fotbal. 

Protože nám letošek zatím mnoho sportovních zážitků v kolektivních 

sportech neumožnil, připomenu především rok 2019. Vedení tělovýchovné 

jednoty (dále TJ) má na starosti 7členný výbor, jehož předsedou je Roman 

Kraváček. Členská základna TJ čítala vloni 159 členů (z toho 79 

fotbalistů/fotbalistek a 11 nohejbalistů). Jsme tedy největší zájmovou 

organizací v naší obci. Za větší část financí musíme poděkovat našim 

zastupitelům, další příjmy jsou z vlastní činnosti – provozu občerstvení, 

pořádání tanečních zábav, sběru kamení, pořádání turnajů, ale také z 

příspěvků hráčů a členů TJ.  

Rakovec má ve svém majetku travnaté fotbalové hřiště, o které se stará 

správce hřiště. Výbor pořádá brigády na opravy a údržbu celého areálu. 

Naši členové a hráči využívají zdarma i přilehlé hřiště s umělým povrchem 

patřící obci. Chtěli bychom tímto vyjádřit vedení obce poděkování.  

V budově Orlovny v patře (po schodišti vpravo) mají svoje samostatné 

šatny oddíly mužů a žen, velkou společnou šatnu mají dorostenci 

s přípravkami. Ženy mají v patře samostatné WC se sprchou, ostatní 

využívají sociální zázemí v přízemí budovy. V patře se nachází také malá 

místnost pro rozhodčího, ve které je notebook s přístupem na internet kvůli 

elektronickému systému vedení zápisů o utkání.  

Fotbal u nás hrají dívky, ženy, chlapci a muži. V letošním roce slavíme 65 

let kopané v Kotvrdovicích. Od sezóny 2016/2017 se stalo velkým krokem 

pro fotbal v Kotvrdovicích navázání dlouhodobé spolupráce se sousedním 

fotbalovým oddílem SK Jedovnice, a to u všech mládežnických družstev. 

Bez tohoto kroku by fotbal na naší dědině neměl budoucnost.  
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Akce pořádané TJ 

19. 1. 2019: ples jednoty Orel a TJ Rakovec – kapela REFLEX-ROCK  

2. 2. 2019: 3. ročník nohejbalové turnaje trojic v hale v Jedovnicích 

3. 2. 2019: halový turnaj žen v Jedovnicích – Jana 2019 (pořádá fotbalový 

oddíl žen) 

21. 4. 2019: velikonoční taneční zábava – kapela ARCUS 

30. 4. 2019: pálení čarodějnic 

31. 8. 2019: nohejbalový turnaj trojic na umělce v Kotvrdovicích 

V září a říjnu TJ pořádala zápasy amerického fotbalu na fotbalovém hřišti 

juniorské a dorostenecké ligy.  

5. 10. 2019: taneční burčáková zábava – kapela ARCUS (pořádal 

fotbalový oddíl žen) 

7. 12. 2019: Mikulášská taneční zábava – kapela EXPLOZE 

25. 1. 2020: halový turnaj mladších žákyň v Jedovnicích Katka 2020 

(pořádal fotbalový oddíl žen) 

8. 3 2020: halový turnaj žen v Jedovnicích Jana 2020 (pořádal fotbalový 

oddíl žen) 

Tréninky a soutěže 

Fotbalové soutěže se hrají od podzimu do jara, ale poslední sezóna 

(2019/2020) nám výsledkově skončila podzimem, když Výkonný výbor 

FAČR na svém zasedání 7. dubna 2020 ukončil amatérské soutěže.  

Dorostenci, starší žáci 8+1, mladší žáci 7+1, starší přípravka a mladší 

přípravka hrají pod hlavičkou SK Jedovnice. V každém týmu máme hráče 

z Kotvrdovic, nejvíce v přípravkách, v žácích jich je pouze několik. Žáci 

trénují a hrají pouze v Jedovnicích. Trenéry starších přípravek jsou po celý 

rok Martin Štěpánek a Zdeněk Šenkýř, přípravky trénují a hrají soutěžní 

turnaje na střídačku v Jedovnicích a Kotvrdovicích. Starší přípravka měla 
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2 družstva jak v sezoně 2018/2019, tak i na podzim 2019. Mladší 

přípravka jedno družstvo hrající na hřišti v Jedovnicích.   

V loňském roce díky dvěma tatínkům vznikla předpřípravka. Začátek 

trénování samostatné předpřípravky můžeme datovat od ledna 2019, kdy 

Tomáš Musil (Nová Čtvrť) a Leoš Kratochvil převzali hráče ročníků 2012 

a mladší od Zdeňka Šenkýře. Během roku se postupně hlásilo na tréninky 

(Kotvrdovice, Jedovnice) stále více dětí. V podzimní části se prudce 

navýšil počet mladších dětí na trénincích až na 40 (z toho 3 děvčata). S 

tréninky začal vypomáhat Miroslav Musil (Blansko). Děti z důvodu 

širokého věkového rozpětí (4 až 8 let) byly rozděleny do několika 

tréninkových skupin a většinou vypomáhal i někdo z rodičů. V září se řešil 

problém s nedostatkem hráčů mladší přípravky, takže se musely doplňovat 

sestavy pro soutěžní zápasy i o hráče ročníků 2013 a někdy dokonce i 

2014.  

Dorost hrál pod názvem Kotvrdovice/Jedovnice 1. třídu pod vedením pánů 

Michala Válka a Jakuba Keprta (Senetářov). V sezóně 2018/2019 skončil 

dorost na 11. místě (ze 14 týmů) a na podzim 2019 na posledním 13. 

místě.  

Muži hrál III. třídu, trenérem je David Filip a vedoucím mužstva Roman 

Kraváček st. Tréninky byly společné s dorostem. V sezóně 2018/2019 

skončili na 7. místě (ze 14 družstev), po podzimu 2019 patřilo mužům 9. 

místo (ze 13 družstev).  

Ženy hráli MSDŽ (moravskoslezská divize žen) a skončily v sezóně 

2018/2019 na 3. místě (8 týmů) a na podzim 2019 na 4. místě (8 týmů). 

Trenér fotbalistek je Zdeněk Hédl a vedoucí mužstva Vladimír 

Zřídkaveselý. Novinkou bylo přihlášení týmu dorostenek do sezóny 

2019/2020 do 3. ligy pod názvem Kotvrdovice/Žijeme Hrou, po podzimu 

jim patřilo 2. místo (6 týmů). Jedná se o sdružený start těchto dvou klubů, 

za Kotvrdovice má na starosti dorostenky Aleš Musil. Manažerem celého 

oddílu žen v Kotvrdovicích je Tomáš Musil, který mimo oficiální soutěže 
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organizuje a jezdí na přátelská utkání a turnaje s výběry děvčat z okolních 

žákovských a přípravkových týmů. 

Ocenění hráček 

Fotbalová brankářka Jana Matušková (nar. 1953) obdržela 6. února 2019 

v Boskovicích při vyhlašování ankety Sportovec okresu Blansko roku 

2018 ocenění Osobnost okresu Blansko za rok 2018. V akci jste Janu 

mohli vidět například letos 8. března na halovém turnaji žen v Jedovnicích 

pod názvem Jana 2020. A protože fotbal patří všem, tak ještě jedno jméno 

– Jana Sedláčková z Jedovnic (narozená 2008), hráčka starší přípravky. 

Byla oceněna v Boskovicích 24. ledna v anketě Fotbalistka roku okresu 

Blansko za rok 2019 v kategorii přípravka (bez určení pořadí), kde patřila 

mezi tři nejlepší. 

Rádi uvítáme v našich řadách další fotbalové naděje, chlapce i děvčata.  

Za výbor TJ Rakovec Kotvrdovice Tomáš Musil 

 

Sbor dobrovolných hasičů 

Tak jako všichni v této době se i náš sbor potýká s nedostatkem kontaktu – 

zákaz scházení členů, zákaz vstupu do zbrojnice, zákaz konání schůzí a 

bohužel i zákaz pořádání našich akcí. Všichni jsme tak přišli o tradiční 

hasičský bál a vatru. Kdo ví, jak to bude s hody, na které se těšíme všichni 

celý rok. 

Co se týká hasičského sportu, stále nevíme, zda se VCB bude konat a za 

jakých podmínek se případně uskuteční. Schůze zástupců VCB bude 28. 

května, kde se vše rozhodne. Naši sportovci jsou ale připraveni. Muži a 

veteráni si pořídili nové dresy, ženy helmy, nová sada hadic leží ve 

zbrojnici, dotace na přívěsný vozík a nový stan je na cestě. Tak už jen 

trochu potrénovat a jsme schopni vyrazit. 
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Naše děti, které se určitě těšily nejvíce na novou sezónu, se sice tento rok 

budou scházet na trénincích, ale soutěží se účastnit pravděpodobně 

nebudou, pokud snad ano, tak soutěžních kol bude minimum. 

Výjezdová jednotka již brzy získá nový dopravní automobil. Bohužel 

nemůže stát spolu s cisternou ve zbrojnici. Snad se v blízké budoucnosti 

místo, kde bychom mohli zaparkovat všechna auta, umístit veškeré 

vybavení JPO, vybavení pro sport, prostředky k pořádání akcí a 

v neposlední řadě místo, kde bychom se mohli bez problémů a pocitu 

těsnosti scházet, vybuduje. Přece jen 57 členů už není malé číslo a měli 

bychom na tom zapracovat. Sledujte také naše webové stránky na adrese 

www.sdh.kotvrdovice.cz, kde najdete informace o naší činnosti.  

Přeji všem především pevné zdraví a snad brzy na viděnou.  

Za SDH Kotvrdovice Anna Horáčková 

Klub českých turistů 

Od vydání posledního čísla zpravodaje jsme měli naplánováno mnoho 

turistických akcí, jenže všechny akce utnul vyhlášený nouzový stav a další 

opatření, kdy se všechny události zrušily anebo přesunuly na pozdější 

termín.  

Než vládní nařízení vešla v platnost, stihli jsme si vyjít v Adamově na 

Alexandrovu rozhlednu, projít si Rudické propadání, navštívit Rozstání, 

Holštejn a Ostrov. Proběhly i první výjezdy na kole směrem na 

Bukovinku. Seniorská vycházka jako tradičně každý rok vedla do 

Rakoveckého údolí na rozkvetlé bledule. Při psaní tohoto článku se situace 

v ČR zlepšuje a příznivá doba nám snad umožní se opět setkávat na 

turistických akcích. 

Přeji všem, abychom zůstali v pohodě a hlavně zdraví – bez toho to nejde. 

Zdrávo došli! 

Za KČT Kotvrdovice Jaroslav Gottvald. 

http://www.sdh.kotvrdovice.cz/


_________________________________________________________ 

17 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________ 

18 

 

Skautský oddíl 

V době karantény jsme podobně jako ostatní organizace přerušili naše 

pravidelné týdenní schůzky. Aby děti úplně nevypadly ze skautské 

činnosti, proběhlo díky ochotným vedoucím několik online schůzek. Kluci 

se u počítače zvukovým pexesem například učili poznávat ptáky podle 

zpěvu. Holky hrály před monitorem na schovávanou ve svých pokojíčcích. 

Vedoucí dívčího oddílu připravily pro své svěřenkyně také šipkovanou 

s průvodním videem, po jehož zhlédnutí mohly holky samy vyrazit ven 

plnit úkoly. Podle receptu získaného z výsledné šifry nakonec upekly 

vynikající zákusek. I když se podařilo připravit několik zajímavých online 

schůzek, přece jenom se už moc těšíme, až se všichni sejdeme osobně. 

Oddíloví vedoucí také nabídli pomoc při zajištění nákupů pro seniory 

během nejpřísnější karantény. Jak se rozjařilo, vyrazili jsme pomoct sázet 

mladé buky do obecního lesa. Teď doufáme, že bude pršet, aby se boučky 

ujaly. Zatím stále nevíme, jak to bude s tábory, ale doufáme, že se nám 

nakonec podaří společně prožít krásné dva týdny v přírodě. Letos jedeme 

výjimečně daleko, až do České Kanady. 

Za 7. skautský oddíl Ampetu-wi Jaroslav Chrástecký 

Chasa 

Letos poprvé po jedenácti letech se kvůli karanténním opatřením 

nemůžeme u nás pod ořechem scházet a nacvičovat na hody další nové 

tance. Bohužel ani teď, kdy se už opatření uvolňují, to není možné. Lidový 

tanec s dvoumetrovými odstupy by už nebyl lidový, ale sólový. A věřte 

nebo nevěřte, o Velikonocích náš ořech opravdu „plakal“ (z jedné větve 

kapala po několik dní voda). Tak jsme si říkali, že mu je asi smutno, že 

pod ním nebudou letos mladí nacvičovat na hody. 

Těžko říct, jak to bude v době našich hodů s opatřeními, nicméně 

doufáme, že se krojovaní budou moci potkat alespoň v průvodu obcí a pak 

na nedělní mší svaté v 9 hod na hřišti, což je vlastně nejdůležitější. 
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Stále platí výzva pro všechny šikovné, kteří by měli zájem škrobit naše 

obecní kroje. Prozatím mám domluvenou jednu paní ze Slatiny. 

Věřím, že každého z nás tato karanténní doba nějak obohatila. A taky 

věřím, že i letošní hody budou požehnané, i když jiné….  

Marie Chrástecká 

Základní škola 

Druhé pololetí školního roku bylo většinu času bez žáků, ale život v 

prostorách školy a školky se nezastavil. Od 11. března byla z nařízení 

vlády uzavřena základní škola a od 18. března i školka. Paní učitelky ve 

škole po celou dobu nouzového stavu připravovaly výuku dětem distanční 

formou. Každý den byly na webových stránkách školy uveřejněny úkoly 

na daný den pro všechny ročníky. Rodiče některé úkoly posílali vyfocené 

zpět třídním učitelkám e-mailem ke kontrole.  

Od 22. dubna se děti mohly zapojit do online výuky, při které byly i ve 

vizuálním kontaktu se svou paní učitelkou a spolužáky. Do této formy 

výuky se zapojilo 32 žáků ze 49. Děkujeme všem rodičům za trpělivost při 

domácí přípravě svých dětí a za spolupráci během distančního vzdělávání 

a online výuce. 

Paní učitelky ze školky hned na začátku nouzového stavu dětem ušily 

roušky a roznesly je do poštovních schránek jejich bydliště. E-mailem také 

posílaly rodičům náměty k domácímu procvičování. 

V době uzavření školy nezahálely ani provozní zaměstnankyně. Ty musely 

několikrát důkladně vydezinfikovat prostory kuchyně, školy a školky, 

nábytek, pomůcky, hračky, veškeré vybavení.  

Ve školce, školní kuchyni, školní šatně a chodbách byla provedena 

výmalba. Po dokončení malířských prací následoval úklid všech místností 

a příprava na návrat dětí do školy. 
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Ve škole v místnosti pod schody, která slouží jako sklad tělocvičného 

nářadí, byla odstraněna vlhká omítka. Po odbourání vlhkosti bude místnost 

omítnuta a vymalována. 

Hana Vaňourková 
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Divadlo Srdcem 

Vážení spoluobčané, příznivci kotvrdovických ochotníků, rádi bychom na 

tomto místě zavzpomínali na našeho nedávno zesnulého člena Karla 

Tomáška. Ten se k našemu souboru připojil téměř v jeho začátcích. Již 

v naší druhé sezóně zářil na pódiu jako arcibiskup Arnošt v Noci na 

Karlštejně. Následovala role jednoho z družiny duchů ve společnosti 

Strašidla Cantervillského, ztvárnil také ředitele ve hře Škola základ života. 

Naposled stanul na jevišti coby Kaprál v pohádce S čerty nejsou žerty.  

Kája byl po všech stranách výraznou postavou a ozdobou našeho divadla. 

Svojí dobráckou povahou, optimistickou náladou a životním elánem nám 

byl vždy inspirací. Nikdy nezapomeneme na společně prožité chvíle 

napětí, nervozity, radosti i smíchu na jevišti i mimo něj. Děkujeme Ti, 

Karle, za ty krásné roky, které jsi nám na podzim svého života věnoval. 

Těší nás, že jsi svůj otisk zanechal v srdcích nás a mnoha diváků. 

S láskou vzpomínají členové souboru Divadlo Srdcem 
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SZUŠ Blansko – pobočka Kotvrdovice 

Vážení občané obce Kotvrdovice, do konce června je možné podávat 

přihlášky na příští školní rok do výuky Soukromé základní umělecké 

školy, která působí v prostorách ZŠ Kotvrdovice a knihovny.  

Ve školním roce 2020/2021 budeme nadále poskytovat výuku v tanečním 

oddělení (rytmika), do kterého je možné přihlašovat děti již v předškolním 

věku. V hudebním oddělení bude pokračovat výuka sólového zpěvu, hry 

na flétnu, housle, klavír, kytaru a varhany. Kapacita počtu žáků je 

omezena naplněním úvazků učitelů. V případě dostatečného počtu 

zájemců uvažujeme otevřít v Kotvrdovicích nově výuku literárně-

dramatického oboru (divadlo). Přihlášky je možno podávat písemně u 

učitelů, v kanceláři školy na adrese Hybešova 1 v Blansku a také pomocí 

formuláře na https://www.szus-blansko.cz/prihlaska. Do poznámky, 

prosím, uvádějte, že se jedná o pobočku v Kotvrdovicích.  

Více informací poskytne vedoucí pobočky Martin Kovář na e-mailové 

adrese kovarmat@seznam.cz.   

https://www.szus-blansko.cz/prihlaska
mailto:kovarmat@seznam.cz
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Příspěvky občanů, zajímavosti 

Vzpomínky pamětníků 

Žanégl 

Paní Marie Pytelová, narozena roku 1925, mi povídala o spoustě 

zajímavých věcí, které si pamatuje z dob svého dětství a mládí. Praktický 

lékař byl v době jejího dětství nejblíže v Jedovnicích, jak je tomu i dnes. 

Tenkrát působil na Panském domě, který stával na Havlíčkově náměstí v 

Jedovnicích. Lékař byl současně i zubařem a k nemocným jezdil na kole, 

až do Senetářova (zdůraznila paní Pytelová).  

Protože ne všichni si vždy mohli lékaře dovolit, často si lidé snažili 

pomoci sami sběrem bylin. Nejčastěji sbíranou bylinou byl tzv. žanégl, 

oficiálním názvem Žindava evropská (Sanicula europaea). Jedná se o 

léčivou bylinu z čeledi miříkovité. Lidé z Kotvrdovic jej chodili sbírat až k 

Bukovince. Čerstvý nebo sušený a následně svařený žanégl se přikládal na 

rány, nebo se kloktal při kašli a nachlazení. Prý tyto metody pro finančně 

slabší rodiny schvaloval i jedovnický lékař sám, který věřil v léčebné a 

rozsáhlé účinky této rostliny.  
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Cukrkandl 

Paní Pytelová zmiňovala domácí cukrovinku, kterou jim maminka občas 

doma připravovala, a to cukrkandl. Na rozpálený plech potřený máslem 

nasypali cukr krystal a ten v troubě zkaramelizoval a roztekl se. Posléze se 

nalíval na nepropustný papír (dnes ho používáme na maso a uzeniny) a 

vzniklá hmota se nakrájela na čtverečky.  

Než se začal vyrábět cukr krystal v kostkách, byl v obchodě dostupný 

v homolích dodávaných v černých obalech. Chodívali pro něj do obchodu 

U kupců, kde jim cukr sekali z homolí sekáčem a odvažovali ho na 

vahách. Běžně brali cukru za „šesťák,“ tzn. 20 haléřů.  

Paní Pytelová mi vyprávěla o mnoha dalších zajímavostech, které pro Vás 

chystám zase na další vydání našeho zpravodaje. 

Nikola Fránková 

 

Z historie Kotvrdovic 

Šest válečných let pod správou Protektorátu Čechy a Morava 

Starosta obce pan Pavel Vašíček míval občas problémy s úřady, kde se 

vymlouval, že je starý a některým nařízením neporozuměl. V jedovnické 

Farní kronice můžeme číst, že po zahájení stavby v roce 1938 byla 

dokončena a vysvěcena kaple v Kotvrdovicích 30. srpna 1942 panem 

Antonínem Hladkým, děkanem z Ochoze. Zasvěcena je Božskému srdci 

páně. Ostatky svatých v oltářním kameni uložené jsou sv. Theodora a sv. 

Urbana. Oltář byl pořízen nákladem 10 000 korun a zhotoven v Olomouci.  

Po dvou letech od vysvěcení při vystěhovávání obce měl velitel hasičů pan 

Emanuel Zouhar, povoláním kolář, starost o zachování kroniky hasičského 

sboru. S vírou, že posvěcená půda kolem kaple kroniku ochrání, ji tam 

zakopal. Zachránil ji, existuje dodnes. Podle vzpomínek pana Krále 

němečtí vojáci při ústupu prý za kaplí pochovali jednoho nebo více svých 
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padlých. Při nuceném vystěhování obce v roce 1944 protektorátní úřady 

byly k občanům „shovívavé“, každému zajistili náhradní bydlení slovy: 

„Něco si někde najděte, my vám to přidělíme“. Hledalo se, kde se dalo.  

Lidé odchodem ze své obce opouštěli také svoji farnost, která na ně 

nezapomínala. Ve Farní kronice je o tom psáno: „Kněží používali 

neohroženě svého práva, aby promluvili ke svým farníkům. Kaplan pan 

Josef Zouhar si vytkl za úkol povzbuzovat z naší farnosti vystěhované 

farníky, jimž posílal cyklostylované oběžníky a sílil v nich naději, že se 

brzy vrátí do svých domovů. Byl za to též vyšetřován a vyhrožováno mu 

gestapem. Ve své činnosti pokračoval i po osvobození a počal vydávat 

tištěný farní věstník – Pozdrav jedovnickým farníkům. První číslo v 

červenci a druhé v září roku 1945.  

V kostele z kazatelny a úst kněze pana Františka Vodáka lidé slýchávali 

kritická slova na německou okupaci. V Kotvrdovicích byl zřízen dvůr na 

statku pana Zezuláka, tzv. komandatura. Na dolním konci obce byli 

usazeni ti, kteří se přihlásili ke dvoru jako dělníci. Horní a střední část 

vesnice obsadilo vojsko. Kápo – správce Foitl si za své sídlo zvolil dům 

pana Františka Alexy. To nevěděl, že sídlí v domě, ve kterém jsou spousty 

fotografií a jiných válečných dokumentů včetně uniformy uvědomělého 

vlastence a československého legionáře z ruské fronty. 

Poválečná léta 

Když skončila 2. světová válka, nemohli kotvrdovičtí občané 9. května 

1945 po kapitulaci Německa houfně vítat vítěznou Rudou armádu 

postupující obcí ze směru od Senetářova, protože byli ve vyhnanství 

roztroušeni po celé střední Moravě. Prvního uvítání se vojákům dostalo u 

horního hostince pana Páska jen hrstkou občanů, kteří se z nejbližšího 

azylu stihli již vrátit domů. Proto nemohli ani z obce vyhánět německé 

vojáky, ti rychle odešli sami ve spěchu a něco málo tu i zapomněli. Při 

opuštění školy zapálili papírové dokumenty, několika prvním navrátilcům 

se však podařilo oheň včas uhasit. 
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Zapomenuté věci po německých vojácích však v obci zůstaly, a to docela 

dlouho. Po našem příchodu do Kotvrdovic v roce 1969 jsem našel uložené 

na půdě základní školy u hlavního komína dvoje o komín opřené 

dvojmetrové bíle natřené lyže. S vázáním tvaru sandálu s patkou, do 

kterého šlo volně vložit botu a mohlo se s nimi jít do sněhu. Vedle komína 

na zemi ležely tři duté válce z litiny o průměru asi do 25 centimetrů a 

vysoké asi 40 centimetrů. Na bocích pláště válců byly otvory, nahoře byly 

ukončené držadly k přenášení. Byla to polní kamínka na zahřívání v 

zákopech.  

Při stavebních rekonstrukcích a při přístavbě školní budovy v letech 

1984/85 obě památky z půdy zmizely. Lyže stěží, polní kamínka však 

možná dodnes leží u někoho v komoře či šopě. Při případném jejich 

objevení byly by vzácnou památkou pro vlastivědné využití. Ještě tam byl, 

ale také nezůstal, malý válečkový ruční mandl.  

Další zajímavou připomínkou na válku byla mně i školním dětem při 

vycházkách tři vedle sebe asi 8 x 8 metrů vykopaná hnízda pro 

dělostřeleckou baterii v cípu krajní části lesa za Žlebem, vlevo od lesní 

cesty. Ještě dlouho se v obci zachovaly vojenské přilby Wehrmachtu, 

které, udržované a spořádaně zavěšené na zdi ve zbrojnici, užívali hasiči 

jako ochranné pří zásahu. Při psaní těchto řádků jsem si řekl, že se půjdu 

podívat, jak kryty pro dělostřeleckou baterii vypadají dnes.  Nenašel jsem, 

vše dokola srovnáno a rozmáčené boty mně potvrdily, že jsem byl na 

Močidlech.  

Přineslo mně to však velké poznání. Tak jak zanikly zákopy, o kterých se 

dnes již neví, tak zanikají též vzpomínky, jak to v Kotvrdovicích za druhé 

světové války bylo a jak se tehdy žilo. Nyní při současné krizi to nelze, 

bylo by však možné využít výročí státního svátku vzniku Československé 

republiky k uspořádání besedy o těchto válečných 75 až 80 let starých 

událostech. Nejen nad kronikou Kotvrdovic od pana majora Vincence 
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Průchy by si mohli povídat dosud žijící pamětníci s mladšími občany a 

seznámit je s mizící historií jejich domova.                                

S poděkováním panu děkanovi ICLic. Trmačovi za poskytnutí výpisků z 

Farní kroniky, Dějin jedovnického kostela pana Františka Zouhara, z 

Pamětí obce Kotvrdovice a z vlastních vzpomínek  

Ivo Máčel 
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