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Slovo starosty 

Dobrý den vážení spoluobčané, 

než jsme se nadáli, máme tu konec roku 2020. Rok to byl značně odlišný 

od těch předešlých. Na konci prvního čtvrtletí byl vyhlášen nouzový stav, 

který trval více než dva měsíce. Vláda vydala spoustu opatření k zamezení 

šíření koronaviru COVID-19, která se dotkla životů nás všech. A ke konci 

roku to vypadá stejně jako na jaře. Chtěl bych vám všem poděkovat za vaši 

trpělivost a dodržování vládních nařízení, i když se nám nemusí líbit.  

Vzhledem k zavedeným opatřením naše obec letos moc kulturně nežila a 

určitě nám všem schází různé akce, na které jsme byli zvyklí. Bohužel ani 

zahájení adventní doby nebudeme moct kvůli opatřením uspořádat. 

Doufám, že snad alespoň na Štědrý večer nám bude umožněno opět se ve 

22 hodin setkat před obecním úřadem a společně si zazpívat vánoční písně. 

Berte to jako pozvání, budu se těšit na vaši účast. 

I přes všechny starosti, které nám letošek přichystal, jsme se snažili na 

obci pracovat a jít kupředu. Proto bych chtěl poděkovat všem občanům, 

zaměstnancům obce, hasičům, paním učitelkám, zaměstnancům školy a 

zastupitelům, že jsme tuto nelehkou situaci během letošního roku úspěšně 

zvládli. Určitě to nebude lehké ani během následujících měsíců, ale 

společně dokážeme mnoho a jsem si jist, že i vy to tak cítíte. 

Krátce shrnu, co se na obci během letošního roku podařilo: 

 Pořízení dopravního automobilu pro naše hasiče 

 Stavba obecních bytů  

 Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ  

 Rekonstrukce školní zahrady 

 Rekonstrukce kanalizace pod kaplí 

 Oprava překopů na Žlebě 
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 Koupě budovy obchodu pro obecní knihovnu 

 Prodej pozemku na stavbu nového obchodu  

 Veřejné osvětlení v nové ulici za hřištěm 

 Vybudování kryté zastávky na dolním konci 

 Úprava prostranství u obecního úřadu 

 Osázení parketu novými stromy 

 Vysoutěžení dodavatele na přeložku kanalizace v Chaloupkách 

 Projekt na stavbu komunikace k novému obchodu 

 Podání žádosti o dotaci na opravu komunikací 

No a těch drobnějších věcí se podařilo daleko víc, jejich vypsání by stačilo 

možná na celý zpravodaj. 

Co chystáme na rok 2021: 

 Přeložka kanalizace Chaloupky 

 Úprava „antoníčků“ v Chaloupkách 

 Příprava projektu na stavbu komunikace v Chaloupkách  

 Stavba části komunikace k novému obchodu 

 Příprava projektové dokumentace na obecní centrum (sběrný dvůr, 

garáže pro obecní techniku a nová hasičská zbrojnice). Zde budeme 

připravovat žádost o dotační tituly 

 Výsadba zeleně v obci (alej k Bráně, spodní park a další vhodná 

místa pro zeleň) 

 Oprava komunikací (podáváme ještě letos žádost o dotaci) 

 Kolaudace nových bytů 
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 Příprava projektu na bezbariérovou knihovnu (podání žádosti o 

dotaci) 

 Oprava plotu před ZŠ 

Na jaře proběhl audit hospodaření obce za rok 2019, který dopadl velice 

dobře. Verdikt zněl jasně – bez nedostatků a chyb. Teď v listopadu proběhl 

řádný audit za rok 2020 a verdikt zněl stejně. Rád bych proto na tomto 

místě pochválil paní účetní, která dlouhodobě odvádí na obci naprosto 

perfektní práci. Nesmím však zapomenout ani na ostatní zaměstnance 

úřadu. Máme zde opravdu skvělý tým lidí a jsem rád, že jsme 

komunikativní a každý dělá svoji práci dobře.  

Vzhledem k aktuální ekonomické situaci je dnes ještě více nutné shánět 

finanční prostředky pro obec nad rámec vlastního rozpočtu a rezerv. 

Vyřídit žádost o dotaci není vůbec žádná legrace a opravdu musíte někdy 

napnout všechny síly a investovat mnoho času, aby žádost byla nakonec 

úspěšná. Odměnou za toto úsilí obec získává mnohem více peněz na svůj 

provoz a rozvoj. Přiznávám, že kvůli tomu jsem někdy nestíhal včas 

reagovat na některé podněty a plnit drobnější úkoly, které jsou samozřejmě 

také velmi důležité. Ověřil jsem si, že obec nemůže řídit jen jeden člověk. 

Panu místostarostovi tak přibyla na obci další činnost a má na starost 

údržbu obce, obecní zeleň a údržbu v zimním období. Také řídí obecní 

pracovníky a musím konstatovat, že si zatím vede velmi dobře.  

Naši obecní pracovníci, to jsou kluci z naší obce. Jsou moc šikovní, ale 

někdy jim my všichni přiděláváme více práce, než je možné ve dvou 

lidech zvládnout. Ať jsou to třeba kontejnery u kanálu nebo u orlovny, kde 

se s tím někteří lidé nepárají a když je kontejner plný, tak to prostě hodí 

vedle něj na zem. Se vším si kluci samozřejmě poradí. Když však najdete 

kontejnery plné, zavolejte a my se budeme snažit je nechat vyvézt. Kluci 

pak často půl pracovní doby dva dny v týdnu nedělají nic jiného, než že 

uklízejí nepořádek u kontejnerů. Díky tomu se někdy časově nezvládají 

ostatní nutné práce. Přes léto nám sice vypomáhají brigádně místní 
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studenti, ale mimo prázdniny je i tak na obci práce víc než dost. Buďme, 

prosím, ohleduplní, snažme se udržovat pořádek v naší obci společně a 

nepřidávejme ostatním zbytečně práci. Moc děkuji. 

Je pravdou, že i obec musí učinit mírné změny k tomu, aby i starší lidé 

mohli bio-odpad bez problémů vysypat do kontejnerů. Do těch vysokých 

to někteří nezvládnou zvednout a vysypat. Možná i proto mnoho bio-

odpadu skončí mimo. Budeme proto na kontejnerech přes zimu dělat 

úpravy, aby práce s nimi byla pohodlnější.  

Milí spoluobčané, kamarádi, chtěl bych Vám všem popřát klidný advent a 

přípravu na vánoční svátky. Dále Vám přeji krásné požehnané svátky 

Vánoční a do nového roku Vám přeji především zdraví, lásku, mnoho 

pracovních úspěchů, plno radosti a Božího požehnání. A dětičky Vám 

přeji, ať pod stromečkem najdete to, co jste si přály.  

Přeji všem krásné dny  

Váš starosta 
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Informace z obecního úřadu 

Vývoz popelnic na plastový odpad 

Poslední letošní svoz plastového odpadu proběhne výjimečně až 28. 

prosince. Rozpis pro rok 2021 bude zveřejněn na webu obce, jakmile nám 

jej svozová firma poskytne. 

Pronájem obecního bytu 

Obec Kotvrdovice zveřejnila 16. listopadu záměr pronajmout obecní byt 

č.p. 330 v Kotvrdovicích, a to od měsíce února roku 2021. 

Výběr nájemce a užívání obecního bytu se řídí dle Směrnice pro využívání 

obecních bytů obce Kotvrdovice, která vstoupila v platnost dne 20. června 

2019 a je k dispozici na OÚ nebo na stránkách obce na adrese 

https://www.kotvrdovice.cz/wp-content/uploads/2019/06/uzivani-ob_bytu-1.pdf. 

Zájemci mohou podávat žádosti na OÚ do 4. 12. 2020. 

 

  

https://www.kotvrdovice.cz/wp-content/uploads/2019/06/uzivani-ob_bytu-1.pdf
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce 

Schůze zastupitelstva konaná dne 5. října 2020 

ZO bere na vědomí: Kontrolu úkolů 

ZO ukládá: Připravit výkaz FIN 2-12 za 6. a 9. období letošního roku: 

Termín: 9. 10. 2020 Zodpovídá: Doleželová 

Usnesení: 

Usnesení: 20.9.1 

ZO schválilo 8 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Kunce a Ing. Vančuru a 

zapisovatelku zasedání paní Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 20.9.2 

ZO schválilo 8 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

20.9.3 

ZO schválilo 10 hlasy RO č. 6/2020 s příjmy 50 Kč zapojenými do 

rezervy. 

Usnesení: 20.9.4 

ZO schválilo 10 hlasy zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 

1358 o výměře 30 m² za cenu 400 Kč/m². 

Usnesení: 20.9.5 

ZO schválilo 10 hlasy zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 844 o 

výměře 24 m² za cenu 400 Kč/m². 

Usnesení: 20.9.6 

ZO schválilo 10 hlasy vyhlášení výběrového řízení na provedení opravy 

kanalizace v Chaloupkách. Usnesení jako celek bylo schváleno 10 hlasy. 



_________________________________________________________ 

9 

 

Schůze zastupitelstva konaná dne 9. listopadu 2020 

ZO bere na vědomí: Kontrolu úkolů 

ZO ukládá: Na příští jednání ZO zařadit bod, ve kterém bude vyjádření 

k usnesení č. 19.6.7 a prvního úkolu z části Ukládá z Usnesení z jednání 

zastupitelstva ze dne 24. 6. 2019 a druhého úkolu z části Ukládá 

z Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 26. 8. 2019. 

Termín: 7. 12. 2020 Zodpovídá: Kocour 

Usnesení: 

Usnesení: 20.10.1 

ZO schválilo 10 hlasy ověřovatele zápisu Lenku Odehnalovou a Tomáše 

Musila a zapisovatelku zasedání Zitu Doleželovou. 

Usnesení: 20.10.2 

ZO schválilo 12 hlasy program zasedání dle pozvánky. 

ZO schválilo 12 hlasy Smlouvu o dílo s firmou Reistav CZ na přeložku 

kanalizace v Chaloupkách v hodnotě 1.570.562,75 Kč včetně DPH a 

pověřilo starostu obce podpisem smlouvy. 

Usnesení: 20.10.4 

ZO schválilo 13 hlasy zveřejnění záměru na pronájem bytu č.p. 330 od 

začátku měsíce února 2021. 

Usnesení: 20.10.5 

ZO schválilo 13 hlasy rozpočtové opatření č. 7/2020. 

Usnesení: 20.10.6 

ZO schválilo 13 hlasy složení inventarizačních komisí pro rok 2020. 

Usnesení: 20.10.7 
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ZO 7 hlasy zamítlo návrh informovat o současné situaci Odbor územního 

plánování krajského úřadu o současné situaci ve věci černé stavby a 

nepovoleného vrtu. 

Usnesení: 20.10.8 

ZO schválilo 12 hlasy návrh na odpuštění pojistného za budovu č.p. 127 ve 

výši 269 Kč spotřebnímu družstvu Jednota Boskovice. 

Usnesení: 20.10.9 

ZO schválilo 13 hlasy odpuštění penále za rok 2019 ve výši 1.900 Kč 

manželům F. 

Usnesení: 2ZO schválilo 13 hlasy prodej části pozemku p.č. 1358 

v k.ú. Kotvrdovice o výměře 30 m ² v ceně 400 Kč/m ² firmě ign.cz 

internet s.r.o. 

Usnesení: 20.10.11 

ZO schválilo 13 hlasy prodej pozemku p.č. 844 v k.ú. Kotvrdovice o 

výměře 24 m ² v ceně 400 Kč/m ² manželům P. 

Usnesení: 20.10.12 

ZO schválilo 12 hlasy pravomoc starosty obce provádět rozpočtová 

opatření přesuny z výdajového závazného ukazatele 6409 do jakéhokoliv 

jiného výdajového závazného ukazatele beze změny objemu výdajů 

schváleného rozpočtu. O provedených změnách bude zastupitelstvo 

informováno na následujícím jednání ZO. 

Usnesení: 20.10.13 

ZO schválilo 13 hlasy podání žádosti o dotaci na opravu vybraných 

místních komunikací.  

Usnesení jako celek bylo schváleno 13 hlasy. 
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Příspěvky spolků a organizací 

Klub českých turistů 

Podobně jako u všech organizací i činnost KČT byla v létě celostátně 

omezena koronavirem a spousta akcí byla zrušena.  

19. až 23. srpna 2020 se uskutečnil Mezinárodní turistický sraz 

v Duchcově. A protože my turisté z Kotvrdovic musíme mít vždy něco 

navíc, spojili jsme jeho návštěvu s pochodem na bájnou horu Říp. Vyrazili 

jsme už v neděli 16. srpna do Prahy a pak jsme se etapově pěšky 

přesouvali do středy až na bájnou horu Říp. Ve středu jsme se z Roudnice 

nad Labem za použití vlaku přesunuli do Duchcova, kde se k nám přidali 

oddíloví cykloturisté. Naši pěšáci poznávali nedaleké Krušné hory a okolí 

Duchcova. Cyklisté jeden den věnovali poznávání okolí, druhý den 

navštívili přes Hřensko jednu z největších pevností v Evropě – Königstein. 

Bohužel v sobotu se počasí pokazilo, tak pěšáci podnikli malou vycházku 

po okolí a cyklisté navštívili bez kol Ústí nad Labem. 

25. září jsme se zúčastnili v malém počtu pochodu Jede Kudrna okolo 

Brna. Vybrali jsme si trasu Rozmarýnový kolomaznický pochod. 

Máme i hodně aktivní seniory, každé dva týdny také něco podniknou. 

7. září se 13 seniorů (12+1) vydalo za krásného počasí z Kotvrdovic pěšky 

přes Senetářov a Podomí do Krásenska a zpátky z Kojálu autobusem. Ti 

zdatnější to zvládli pěšky až domů. 

Další jejich povedenou akcí byl 21. září výstup na Malý Chlum. Opět bylo 

nádherně, tak se naši turisté kochali výhledy. 

Pokud to počasí dovolí, tak každou neděli podnikáme výlety po okolí. 

Za turisty Jaroslav Mokrý 
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SDH Kotvrdovice 

Naši sportovci neměli z důvodu zrušení Velké ceny Blanenska moc 

příležitostí se letos ukázat, ale i přes to se našlo pár soutěží, kterých se 

zúčastnili. 

V Rudici proběhla 16. srpna soutěž O pohár starosty obce, kam vyrazil 

společně tým mužů i žen. Bylo krásné opět se po delší době sejít a zaběhat 

si na nově upravené dráze. V kategorii žen jsme s časem 21,56 nezazářily, 

ale technicky byl útok vydařený. Zato muži excelovali. S časem 18,81 

získali 2. místo a dostali se tím na bednu vítězů.  

Memoriálu Vlastimila Trnečky v Habrůvce 5. září se zúčastnilo družstvo 

mužů i žen. Tato soutěž se skládala z požárního útoku a štafety 4 × 100 

metrů. Terén v Habrůvce nebyl ideální, po příjezdu na místo jsme byli 

informováni, že dráhu rozryli divočáci. Naštěstí se nikomu nic vážného 

nestalo. I přes to všechno se nám v Habrůvce líbilo, nejen proto, že jsme 

obsadili dvě první místa, ale především díky přátelské atmosféře, která v 

Habrůvce tradičně nikdy nechybí. 

19. září náš sbor pořádal memoriál Jana Doležela, který se podle mého 

názoru vydařil velmi dobře. Závodu na trati 80 metrů se zúčastnilo celkem 

10 družstev, z toho 4 týmy mužů, 5 týmů žen a 1 tým veteránů. Naši muži 

obhájili loňské vítězství s časem 15,23. Putovní pohár tedy zůstal v 

Kotvrdovicích. V kategorii žen zvítězil tým ze Senetářova s časem 21,85. 

Ženy z Kotvrdovic získaly krásné druhé místo s časem 23,08. Veteráni 

měli čas 39,11. Protože to bylo jediné družstvo veteránů, získali jako 

nejstarší účastníci medaili, kterou si patřičně zasloužili. 

I když to tak možná nevypadá, není snadné uspořádat hasičskou soutěž. Je 

za tím spousta dlouhých příprav, kompromisů a improvizace. Vždy se 

snažíme mít všechno perfektně připravené, ale ne vždy to vychází tak, jak 

bychom si přáli. Máme radost, když se díky spolupráci našich hasičů, 

členů z okolních sborů a naší obce akce vydaří, přestože naše hřiště není 

na závody ideální. Snad do příští soutěže, kterou budeme pořádat, zase 
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zvýšíme alespoň o kousek úroveň závodní dráhy. A snad jednou budeme 

moci pořádat i jedno z kol VCB.  

Letos jsme na tom také pracovali. Díky vykácení starých a neužitečných 

stromů vzniklo ideální místo na položení základů k vybudování zázemí pro 

občerstvení a dřevěnou pergolu, na které se již pracuje. Dále nám obec 

darovala stavební buňku, ze které chceme vytvořit prostor pro prodej 

občerstvení. Momentálně ji můžete vidět na tréninkovém hřišti. Může se 

zdát neopravitelná až nepoužitelná, ale my usilovně pracujeme na její 

rekonstrukci a věřím, že to zvládneme. Materiál na její opravu je již 

zakoupen a na jaře budeme pořádat několik brigád na její renovaci.  

Kromě budování nového zázemí je ale neméně důležitá také celoroční 

údržba hřiště, která spočívá především v jeho sečení. Za celý náš sbor 

děkuji panu Romanu Kraváčkovi staršímu, který tuto činnost dělá výborně. 

Ve spolupráci s obcí Kotvrdovice a TJ Rakovec Kotvrdovice jsme 

28. srpna uspořádali Rozloučení s prázdninami. Zde se děti vydováděly v 

několika více či méně sportovních disciplínách. Zábavu si užily nejen děti, 

ale i dospělí. 

Ráda bych vás pozvala na nějakou akci pořádanou SDH Kotvrdovice, ale 

bohužel v této době nám to není umožněno. Pokud se opatření vlády do 

Vánoc alespoň trochu uvolní, budeme se na vás těšit u obecního stromečku 

na Štědrý večer, kde vás již tradičně zahřejeme naším výborným 

svařáčkem. 

V průběhu roku nás můžete sledovat na našem Facebooku nebo na 

stránkách www.sdh.kotvrdovice.cz. 

Přeji všem za celý sbor především zdraví a krásné prožití svátků 

vánočních.  

Za SDH Kotvrdovice Anna Horáčková 

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

Protože se první půlka letošního roku odehrála v odpočinkovém duchu 

kvůli koronavirové pandemii, mnoho věcí jsme se snažili dohnat v létě. 

Takže co se všechno stihlo během té krátké doby? 

Trénovat jsme začali hned, jak nám to situace dovolila. Takže 12. června 

jsme se poprvé s mladšími žáky sešli, potrénovali jsme a přivítali nové 

členy naší rozrůstající se hasičské rodiny. 

3. července byl pro děti připraven speciální trénink ve znamení tabaty, na 

který nám nabídla pomocnou ruku slečna Monika Nezvalová. Některé děti 

se s ní už znaly, a tak byla Monča hned přijata mezi ně a na konci ji čekala 

tradiční osvěžující koupel v kádi (pozn. redakce: tabata je intenzivní 

trénink zaměřený na spalování tuků). 

Vzhledem k omezení závodní sezóny jsme se zaměřili na utužování vztahů 

se sborem SDH Ostrov u Macochy, a tak se zrodil nápad na krásný 

společný víkend dětí i dospělých. Na přelomu července a srpna jsme si tak 

společně užili grilování, několik výletů, prozkoumávání Moravského krasu 

(Sloupsko-šošůvských jeskyní), plavání, a dokonce i báječnou pizzu. 

Bohužel se muselo v neděli domů, což se nám vůbec nechtělo... 

V Senetářově se 22. srpna odehrály pro nás první závody v požárním 

útoku v letošní sezoně. Zde se naši starší žáci překonali, když obsadili 

krásné 4. místo s časem 16,33. Na dosažení první příčky nám chyběla 

pouhá čtvrtina sekundy, takže náš tým ukázal, že je v nich velká naděje a 

čeká nás slibná sportovní budoucnost. 

29. srpna nás čekal perný den, byly před námi hned dvoje závody, a to  

v Březině a v Čebíně. V Březině nám štěstí vůbec nepřálo a rozpršelo se 

zrovna ve chvíli, kdy šlo na řadu družstvo mladších žáků. Poté sice pršet 

přestalo, ale znovu začalo, když byli na startu starší žáci. V Březině jsme 

tedy kvůli nepřízni počasí příliš neexcelovali, ale večer v Čebíně naši starší 
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žáci zazářili. I přes pomalejší rozdělovač a na knop zapojený spoj se 

podařil čas 19,95. Ten stačil na krásné druhé místo.  

Letošní sezonu naše děti zakončily 3. října úklidem nepořádku kolem naší 

obce, kterého se zúčastňujeme každý rok.   

Přejeme vám všem krásný zbytek roku a v tuto těžkou dobu hlavně zdraví. 

Doufáme, že se potkáme příští rok na více závodech a akcích v naší krásné 

obci.     

Za kolektiv mladých hasičů Radek Doležel 

 

Zahrádkáři 

Vážení spoluobčané a členové naší ZO,  

nezadržitelně se blíží závěr tohoto roku. Ten z pohledu zahrádkáře nezačal 

zas tak špatně. Zima byla skoupá na sníh a mrazy, na to jsme si již zvykli. 

Členskou schůzi jsme měli již v únoru. Na této schůzi byla i odborná 



_________________________________________________________ 

18 

 

přednáška Ing. Petera Gajdoštína na téma produkty společnosti Dobrá 

semena. Jarní brigádu na moštárně jsme ještě stihli.  

Otázkou byla realizace zájezdu do Uherského Brodu. Ten se nakonec 

uskutečnil 12. září, nepodařilo se však obsadit celý autobus, jelo jen 34 

účastníků. Dopoledne jsme navštívili v Bojkovicích jeden ze sadů starých 

odrůd pana Radima Peška. Při návštěvě proběhla odborná přednáška 

s ukázkou očkování i roubování a degustace hrušek. Následně jsme se 

přesunuli na prodejnu, kde jsme si mohli zakoupit školkařské výpěstky. 

V poledne jsme navštívili Uherský Brod, prohlédli si Japonskou zahradu a 

oběd spojili s prohlídkou města. Odpoledne jsme navštívili ve Vlčnově 

Museum lidových pálenic a na cestě zpět domů se stavili v motorestu 

Samota. Společnou večeři jsme měli rezervovanou v Restauraci sport 

v Drnovicích. 

V září se také moštovalo, bohužel kvůli zhoršujícímu se vývoji Covidu-19 

nakonec jen třikrát. Pak již nebylo možné v této činnosti nadále 

pokračovat. Bohužel ani Dýňobraní se v letošním roce nekonalo. 

Senetářovští slavili 50 let od založení ZO a požádali nás, zda bychom 

nepřispěli našimi výpěstky na jejich výstavu. Vzhledem k vývoji epidemie 

byla však i tato výstava nakonec zrušena.  

Epidemie značně ovlivňuje naši společenskou činnost. Výbor naší ZO se 

neschází. Příprava členské schůze s odbornou přednáškou, která se 

zpravidla koná v předjaří, je velice nejistá.  Věříme, že v příštím roce se 

všechno zlepší a budeme moci jako zahrádkářská organizace normálně 

fungovat.  

Letošní rok byl bohatší na dešťové srážky a byl taky trochu chladnější, než 

jsme byli zvyklí z minulých roků. Úroda na našich zahradách byla tak 

velká, že docházelo u mnohých stromů k lámání větví.  

Do nového roku přejeme všem hodně zdraví a pěstitelských úspěchů. 

Výbor ZO ČZS Kotvrdovice 
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Chasa 

Milí občané a všichni příznivci folkloru, některé děti se mě již v září ptaly, 

kdy začneme nacvičovat na Zahájení adventu, sotva jsem začala plánovat 

nový program folklorních zimních zvyků a písní, naplnilo se očekávání 

mnohých a nastal opět nouzový stav. Nicméně ty nejkrásnější zvyky 

prožíváme v rodině, tak všem přeji krásný a naplněný adventní čas, ve 

kterém se nebudeme cítit i přes nouzový stav v nouzi. Věřím, že příští rok 

kroje více provětráme a budeme moci s chasou pro vás připravit i 

Pohádkový les. Na závěr bych chtěla poděkovat obci za poskytnutí dotace, 

kterou využíváme hlavně na škrobení, praní a opravy krojů. 

Marie Chrástecká 

Skautský oddíl 

Zatím jsme toho kvůli koronaviru o letošním skautském roce mnoho 

neprožili. Zahájili jsme rok tradičně slavnostním ohněm na Skalce za 

Senetářovem v pátek 18. září. Na akci se vždy těšíme, protože si od tábora 

zase po dvou měsících rádi povykládáme, zahrajeme hry, zazpíváme písně. 

U zahajovacího ohně se vždy sejdou skoro všichni členové našeho oddílu. 

Letos nás bylo šedesát dva.  

Následující neděli jsme pro rodiny z Kotvrdovic a okolí připravili 

drakiádu. Letos se nesla v duchu pohádky O dvanácti měsíčkách. Děti 

kromě pouštění draků pomohly Marušce hledat dvanáct měsíčků. Ti 

nakonec nezklamali – Marušce dali fialky, jablka i jahody pěkně naráz do 

košíku a macechu se zlou sestrou potrestaly. Počasí letos vyšlo nad 

veškerá očekávání. Mírný větřík nechal všechny draky dlouho na 

azurovém nebi a slunečný teplý den nás nechal po přistání posledních 

draků zpívat u ohně až do soumraku. Děkujeme letcům již tradičně za 

propůjčení ranveje a zajištění občerstvení. 
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Benjamínci 

Už druhým rokem máme v našem oddíle i družinku benjamínků 

(nejmladších dětí ve věku 5-7 let). V září do ní začalo chodit deset kluků, 

většina jsou letošní prvňáčci. Když to počasí dovolí, trávíme většinu času 

venku po Kotvrdovicích. Během prvních schůzek, které stihly proběhnout, 

jsme si zahráli spoustu her, poznávali přírodniny, ze kterých jsme si i něco 

vyrobili, nebo jsme hráli speciální pexeso, při němž jsme k sobě 

přiřazovali stejné vůně koření. Proto se těšíme, až se budeme moci opět 

potkávat a poznávat naše další schopnosti a trávit spolu čas v přírodě. 

Chlapecká družina Orlů 

Kotvrdovická družina Orlů od zahájení mohla letos stihnout pouze tři 

schůzky. Na první jsme na kolech vyrazili do lomu v Lažánkách. Sardin 

nám v něm nachystal zajištěné horolezecké cesty. Kluci tak potrénovali 

svaly a mohli při slaňování vyzkoušet svou důvěru v jistícího Sardina. Při 

druhé schůzce pršelo, a tak jsme museli zůstat s rouškami v klubovně. Na 

třetí a bohužel letos poslední schůzce jsme vyrazili na kolech na Lipový 

kopec. Dva kluci měli za úkol v ohništi u „chaloupky“ rozdělat oheň a 

hlídat, aby se zbylí hoši nepřiblížili k chaloupce. Úkol zvládli – oheň měli 

za chvíli rozdělaný a všechny bučinami se plížící kluky odhalili. Když 

jsme chaloupku za soumraku opouštěli, tak nás nenapadlo, že se loučíme 

na několik měsíců. 

Světlušky 

I letošní rok jsme mezi námi přivítaly další nové holky. Na schůzkách 

jsme si stihly procvičit naše znalosti, jak o skautu, tak o České republice, 

zahrát schovku na hřišti nebo vyrábět dekorace z přírodnin. Celým tímto 

rokem budou holky provázet příhody inspirované pohádkou Hledá se 

Nemo. A i když se teď nemůžeme scházet osobně, tak měly holky možnost 

Nemovi pomoct samy, a to pomocí šipkované po Kotvrdovicích. Za to 

patří díky jejich vedoucím Janči a Marušce, které šipkovanou pro 

individuální plnění při koronavirových omezeních připravily. Bohužel 
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nějací náhodní nálezci zpráv našim světluškám obsah některých stanovišť 

roztrhali a rozházeli kolem, čímž jim hru pokazili. My už se hlavně těšíme 

na další budoucí schůzky a akce, ať už to budou výpravy nebo tábor, který 

už teď začínáme plánovat. 

Při současné koronavirové situaci se sice nemůžeme setkávat osobně, ale 

výročí založení Československa jsme se pokusili oslavit online. Když letos 

nemohla proběhnout na pražském Hradě slavnostní ceremonie, tak jsme si 

aspoň pro naši online schůzku vybrali pozadí Vladislavského sálu (tento 

rok mimořádně osiřelého). Oddílovou schůzku jsme zahájili státní hymnou 

– každý se doma sám mohl v pozoru v kroji přidat k reprodukované hymně 

linoucí se z reproduktorů počítače. 

Díky všem skautům, kteří pomohli v černohorském domově důchodců při 

nedostatku personálu na začátku října. Doufám, že o Vánocích už tam 

budeme moci tradičně zpívat koledy. Zároveň chceme nabídnout pomoc, 

pokud by někteří občané Kotvrdovic kvůli covidu potřebovali pomoct 

s nákupem či odvozem, můžete se na nás obrátit. 

Za 7. skautský oddíl Ampetu-wi Bára Odehnalová a Jaroslav Chrástecký 
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Základní škola 

V úterý 1. září 2020 začal školní rok 2020/2021. Bylo přivítáno 12 

prvňáčků. Jejich třídní učitelkou a současně třídní učitelkou druháků v 

I. třídě (celkem 21 žáků) je Mgr. Kateřina Vančurová. Třídní učitelkou 

4. ročníku (II. třída, 13 žáků) je Mgr. Petra Rumlerová. Třídní učitelkou 

3. a 5. ročníku (III. třída, 19 žáků) je Mgr. Hana Vaňourková. 

Vychovatelkou ve školní družině je Lenka Nesrstová. Na částečný úvazek 

ve škole vyučuje ve 3., 4. a 5. ročníku Mgr. Kristýna Urbánková. 

V mateřské škole jsou paní učitelky Mgr. Radka Staňková a Klára 

Havlinová. 

Personální obsazení provozních zaměstnanců zůstalo stejné až do 30. října, 

kdy odešla do důchodu kuchařka a vedoucí stravování paní Alena 

Zouharová, která ve školní jídelně pracovala celých 35 let. Za její 

svědomitou a pečlivou práci ji mockrát děkujeme! Na pozici vedoucí 

stravování nově nastupuje paní Andrea Pernicová. 

Během letních prázdnin ve škole probíhaly různé opravy. Velkou 

proměnou prošlo sociální zařízení v MŠ, která se mohla uskutečnit 

zásluhou obecního úřadu, který na opravy získal dotace. Byla také 

započata revitalizace zahrady MŠ, která pokračuje doposud. 

Během měsíce září se prostory bývalé Dětské skupiny (bytu) začaly 

proměňovat v nové prostory pro školní družinu. Byla zde provedena 

výmalba, pořízen nový koberec do herny, opravilo se sociální zařízení. 

Nábytek do družiny byl použit původní. Přestěhováním družiny se zvětšil 

a provzdušnil prostor ve školní jídelně. 

V celém objektu školy byl zrenovován komunikační systém (domácí 

telefony) a pracuje se na zesílení signálu internetového připojení. To je 

důležité právě v těchto týdnech, kdy probíhá distanční výuka. Paní učitelky 

přes počítač vyučují všechny ročníky podle ŠVP. Škola zařídila online 

výuku přes software MS Office Teams a zapůjčila dětem 8 notebooků. 
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Vzhledem k mimořádným opatřením jsme nemohli zatím absolvovat celou 

výuku plavání, stihli jsme jen tři lekce. Čtvrťáci také přišli o podzimní 

výuku na dopravním hřišti v Blansku. 

Každý měsíc měl do školy přijet rodilý mluvčí, který by vedl hodiny 

angličtiny ve 3., 4. a 5. ročníku. Zatím proběhl pouze jeden výukový den. 

Věříme, že mimořádná opatření budou brzy rozvolněna nebo ještě lépe 

zrušena, aby děti mohly chodit každý den do školy neukryty pod rouškami 

a všichni ostatní občané (nejen Kotvrdovic) se mohli začít setkávat při 

nejrůznějších společenských, kulturních a sportovních akcích. 

Rodičům děkujeme za jejich nasazení při distanční výuce a vzornou 

spolupráci s paní učitelkami. Všem občanům přejeme hodně zdraví, 

optimismu a klidné prožití předvánočního času a šťastný nový rok! 

Hana Vaňourková 
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Příspěvky občanů, zajímavosti 

11. listopad – Den válečných veteránů 

Když jsem jel 27. října do zahradnictví v Lipovci koupit dušičkové věnce, 

při průjezdu Kotvrdovicemi mne v parčíku před obecním úřadem velmi 

překvapila a zaujala důstojně a slavnostně působící úprava památníku 

věnovaného padlým místním občanům ve světových válkách. Tentokrát k 

28. říjnu k uctění památky hrdinných kotvrdovických obětí v 1. světové 

válce. V následných dnech jsme při rozvážení věnců do míst odpočinku 

našich rodičů na okružní cestě do Kyjova a Uherského Hradiště projížděli 

asi dvaceti obcemi, v žádné jsem však podobné památníky neviděl 

upravené tak jako v Kotvrdovicích. 

 

Pro oživení paměti jsem si během krátkého zastavení u pomníku znovu 

přečetl jména čtyřiadvaceti kotvrdovických občanů, jejichž ostatky 

odpočívají kdovíkde. V Kotvrdovicích je jejich památka věčně uctěna na 

tomto pěkném místě, které je v obci nejenom důstojnou připomínkou, ale 

také ozdobou. 
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1. světová válka začala 28. července 1914. Málokdo ví, že to byl majitel 

buchlovického zámku, hradu a panství hrabě Berchtold, který v postavení 

rakouského ministra zahraničí vyhlásil válku Srbsku. Vyhlášení proběhlo 

telegramem, což do té doby nebylo obvyklé. Z počátku zdánlivě lokální 

konflikt otevřel zbrojní areály a bojiště v Evropě, Africe, Asii a také ve 

světových oceánech. Do 11. listopadu 1918 na všech těchto bojištích 

zůstalo téměř 10 milionů padlých vojáků. Z celkového počtu 120 občanů, 

kteří do války museli nastoupit, se dle státního archivu padlých 

v 1. světové válce 24 nevrátilo. 

Po vyhlášení války přibývali ke kotvrdovickým vojákům, kteří v té době 

byli v již činné vojenské službě (jejich počet není znám), postupně další. 

První tři byli povoláni ještě v posledních červencových dnech, což byla 

malá předehra ke 2. srpnu k nástupu 31 mobilizovaných, za kterými 

24. srpna odešli 3 další. V září po dvou nebo po třech odcházeli ve dnech 

3., 6. a 12., celkem 8 mužů. S dalšími odvedenci v říjnu to do konce roku 

1914 bylo 56 mužů a chlapců. Vždyť mezi nimi byli i dvacetiletí. 

V roce 1915 odvody po malých skupinkách pokračovaly dále. 16 ledna, 

1. a 15. února, 13. a 15. března, 9. a 15. dubna, 15. května, 18. a 21. 

června, 16. srpna, 15. října, 16. listopadu a 15. prosince. Celkem 42 

vojáků. V roce 1916 to bylo 13., 17. a 21. ledna, 21. února, 25. března, 11. 

května, 10. a 28. srpna a 2. října. Celkem 22 vojáků v roce 1916. 

K těmto počtům však náleží také smutná čísla. První voják padl 6. září, 

pouhý měsíc po rozpoutání války. Další zemřel 23. listopadu, v patnáctém 

roce další dva, v roce 1916 tři zůstali v zákopech. Celkem 24 našich 

občanů – to byl pro obec výsledek první světové války (pozn. redakce: 

tabule naučné stezky před OÚ hovoří dokonce o 29 padlých). 

Vypsáno podle Školní kroniky, v níž nadučitel Ladislav Kučera v době 

1. světové války vedl kromě školy také přesnou evidenci do války 

povolávaných. Byli mezi nimi chlapci z pěti nebo šesti ročníků jeho žáků. 

Ivo Máčel 
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Škola před sto lety a dnes 

Mým dalším příspěvkem ze vzpomínek pamětníků bych ráda navázala na 

článek pana Máčela z minulého čísla, kde jsme mohli vidět srovnání počtu 

žáků v místní škole před sto lety a dnes. Rozdíl činí skoro o 200 žáků více 

v roce 1920 než je tomu dnes.  

Přesto byla v době dětství paní Marie Pytelové, díky jejímž vzpomínkám 

mohu psát tyto příspěvky, v Kotvrdovicích škola stejně jako dnes 

trojtřídní, zahrnující pět ročníků. Paní Pytelová vzpomíná na podobné 

rozdělení tříd jako je nyní: 1. ročník samostatný, 2. a 3. dohromady a 4. a 

5. také dohromady.  

Rozdíl je jistě v počtu dětí, které chodily do zdejší školy tehdy a teď. V 

současnosti navštěvuje naši školu ročně okolo padesáti žáků (průměrně 17 

žáků na jednu třídu). A podle vlastních vzpomínek paní Pytelové po roce 

1930 bývalo v jedné třídě okolo 30–35 žáků, což je téměř dvojnásobné 

množství. 

Než bylo možné chodit v rámci tělesné výchovy na hřiště, chodívali učitelé 

s dětmi cvičit na Žleb. Co bylo tehdy dle mého názoru ve škole užitečné a 

dnes to postrádám, jsou ruční práce. Vědomosti jsou samozřejmě 

nejdůležitější, a hlavně se jim jinde nenaučíme, ale děti chodily tehdy ze 

školy alespoň s nějakou průpravou také do běžného života. Dívky měly 

předměty jako pletení, vaření, vyšívání. Vyšívaly dečky, tzv. mulinky, a 

kraječky na kombiné, která se nosila pod šaty.  

Po vyučování si děti před školou hrály na velkých čtvercích na zemi, 

kterým říkaly monce, a skákaly mezi nimi různé sestavy.  

Šestou až osmou třídu musely děti navštěvovat v Jedovnicích. Devátá 

třída, rovněž v Jedovnicích, byla už nadstandardní a muselo se platit 

zápisné i učebnice, např. atlas, údajně za 35 Kč. Paní Pytelová devátou 

třídu navštěvovala. Původně chtěla na průmyslovku, ale ta dříve nebývala 

v Jedovnicích, ale až v Blansku, tedy byla hůře dostupná.  
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Ani do Jedovnic některé děti nejezdívaly autobusem, chodívaly pěšky 

nebo jezdily na kole. Paní Pytelová za celou dobu studia v Jedovnicích jela 

autobusem jednou jedinkrát. Býval znatelný rozdíl mezi dětmi dělníků a 

dětmi sedláků. Sedlácké děti se často povyšovaly nad ty dělnické a 

nechávaly si jimi nosit do školy tašky. 

Povinným jazykem bývala němčina. Dále mě z vyprávění zaujal předmět 

Psaní na stroji, kdy stroje neměly na klapkách napsaná písmenka, děti se 

musely doma nazpaměť učit, která klapka patří kterému písmenku. Paní 

Pytelová se smíchem dodává: „Z toho jsem mívala dvojku, někdy jsem 

nějakou klapku spletla.“ 

Tak zase příště.  

Nikola Fránková 
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Z historie družstevnictví v Kotvrdovicích 

Většina lidí ve věku nad třicet let si dnes pod pojmem družstvo vybaví 

zemědělská družstva z období kolektivního hospodaření. Jednotné 

zemědělské družstvo Kotvrdovice postupně spojované s dalšími okolními 

splynulo ve velký celek spojením polností obcí od Březiny až po Kulířov a 

Lipovec. I když to bylo úspěšné velké družstvo, nebylo založené na 

prvotní myšlence družstevnictví. 

Myšlenka družstevnictví vzešla v minulosti z potřeby vzájemné pomoci 

lidí, které spojovaly společné majetkové zájmy. Má téměř 180 let dlouhou 

historii. První takové družstvo vzniklo v Anglii roku 1844. České 

družstevnictví se datuje od roku 1847. Značný rozmach družstev u nás 

nastal po 1. světové válce po vzniku Československé republiky se 

vzestupem všeobecné svobodomyslnosti. 

I v Kotvrdovicích již v roce 1919 vznikl spolkový kroužek Dělnické 

tělovýchovné jednoty (DTJ), jejíž členové potřebovali získat chybějící 

finanční prostředky na cvičební úbory, krojové součásti, na svoji činnost a 

také na olympiádu do Prahy. K deseti zakládajícím aktivistům přibyli 

další, takže vznikl tzv. Úsporný kroužek DTJ, který měl 30 členů. Ti 

měsíčně vkládali do společné pokladny přísně evidované členské 

příspěvky, a ty ukládali do záložny v Blansku. 

Vize úspěšnosti úsporného kroužku přilákala zájem dalších občanů a 

kroužek později rozšířený v celoobecní působnosti poskytoval svým 

členům půjčky oproštěné od úroků peněžních ústavů, a to na opravné a 

stavební práce v ulicích Panská, v Čechách i na Žlebě, ale také jako pomoc 

po živelních pohromách nebo v sociálních případech. I když se nejednalo o 

velké částky, v dané chvíli byly půjčky vítanou pomocí. Hospodaření 

úsporného kroužku vystihují slova v kronice: „Bylo příkladné na základě 

poctivého vedení a hospodaření s uspořenými penězi“. 

V roce 1925 na základě záborového zákona „velkopozemků“ při parcelaci 

kotvrdovického panského dvora připadly obci dva rybníky.  Maceška před 
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Pliskovou hospodou a dolní Kuchyňka. Oba měly úspěšnou rybochovnou 

tradici. Pan Pavel Vašíček přesvědčil 12 zájemců z řad zemědělců a 13 z 

dělnických profesí k založení pětadvacetičlenného Rybářského spolku. 

Úspěšný chov zejména kaprů přinášel spolku zisk, ze kterého kroužek 

splácel obci každoroční nájem 500 korun. To až do vystěhování obce v 

roce 1944, během kterého péče o rybníky zanikla, s ní i rybářský spolek. 

V letech 1929–1930 kotvrdovičtí zemědělci založili Strojní dělnické 

družstvo za účelem vzájemné výpomoci při letním výmlatu obilí. 

Povinným členským podílem od 100 do 700 korun nahromadili dostatečné 

množství peněz a v roce 1930 zakoupili od firmy K. R. Ježek mlátící 

soupravu s čističkou a elektromotorem, o dva roky později i lis na slámu, a 

to vše za 14 tisíc korun.  

Mlátička sloužila ke spokojenosti členů družstva až do roku 1943. S 

blížícím se termínem vystěhování obce a kvůli obavě z hrozby, že při něm 

o mlátičku přijdou, družstvo mlátičku uschovalo do Rudice, kde válku 

přečkala. V roce 1945 se v pořádku vrátila domů a opět sloužila až do roku 

1956, kdy byla předána zakládanému zemědělskému družstvu.  
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20. listopadu 1948 místní strojní družstvo přičiněním Svazu 

Československých zemědělců uvedlo v obecním domě na Žlebě do 

provozu také strojní prádelnu s větší společnou pračkou. O tom, jak byla 

využívána, svědčí slova: „pralo se od rána do pozdního večera“. Z těch 

důvodů strojní družstvo následně v roce 1949 zakoupilo druhou výkonnou 

pračku a obě byly plně využívány. Celkové pořizovací náklady činily 

80.627 Kč.  

Před domem byla zřízena studna s dostatečným množstvím měkké vody. 

Na ni byl napojený darling s tlakovou nádrží o obsahu 300 litrů (Darling 

byla značka výrobce domácích vodáren poháněných elektrickým 

proudem). Prádelna sloužila 123 rodinám členů družstva.  

Pro vysvětlení – do konce čtyřicátých let ženy praly prádlo ručně v 

neckách na plechové valše, první pračky se v Československu začaly 

vyrábět až počátkem padesátých let, a to byly ještě nedostatkovým zbožím. 

Konkurencí jim byly pračky zhotovené šikovnými občany samovýrobou. 

Úspěšnost družstevnictví nebylo záležitostí pouze méně majetných lidí, 

rozvíjela se také u velkokapitálu spojováním výrobních podniků v akciové 

společnosti, monopoly nebo trasty. Za zmínku stojí také obchodní 

družstva, ale o těch snad až někdy příště. 

Sepsáno dle publikace Paměti Kotvrdovic Vincence Průchy. 

Ivo Máčel 
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V karanténě 

 

Podívej, pampeliška. Už je stará. 

A chmýrka opouští ji docela. 

Nechoď ven. Maminka mě kárá. 

A pampeliška umřela.  

 

To chmýrko na okně se zastavilo, 

a chvíli v záři podzimního Slunce 

pro mě tůň ranní rosy vyplakalo 

a zase odtančilo v dálce.  

 

V té rose nebe vidím v zrcadlení, 

však dál, než z okna nedohlédnu. 

Dobře mi dnes zrovna není, 

procházku chci, aspoň jednu. 

 

Zamávalo z velké výšky, 

vidím stále v rose té, 

to chmýrko z mrtvé pampelišky, 

a tak to chodí v životě.  
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Je mi smutno, ale za cenu, 

že v bezpečí jsou ostatní, 

že neublížím druhému. 

Pozor, chmýrko, nespadni. 

 

Tak dnes zase ve zdech bílých  

čekat budem na ten den. 

Kéž bychom se uzdravili.  

Pojď, maminko, půjdem ven. 

 

Nikola Fránková 

20. 10. 2020 
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