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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

jak jste si jistě všimli, máte v  rukou zcela nový formát obecního zpravodaje. 
I  nadále se  samozřejmě dočtete, co nového se  v Kotvrdovicích či v  jednotlivých 
obecních spolcích událo, chtěli bychom ale také více informovat o  plánovaných 
investičních akcích a  o chodu obce jako takové. Součástí čtvrtletníku „Naše 
Kotvrdovice“ pak budou samozřejmě informace ze  zastupitelstev obce, pozvánky 
na připravované akce, společenská a černá kronika, fotosoutěž a mnohé další. 

Pravděpodobně jste také zaregistrovali, že byly spuštěny zcela nové webové 
stránky naší obce. Snahou bylo vytvořit stránky přehledné s  řadou praktických 
a užitečných informací, které budou přívětivé pro zobrazení na mobilním telefonu 
tak, aby potřebné informace byly pokud možno snadno dostupné. Nově byl 
na webové stránky obce vložen mapový portál Mapotip, který jistě bude občanům 
Kotvrdovic užitečným pomocníkem a  jehož funkce se budou postupně rozšiřovat 
například o  vyznačení inženýrských sítí, historické mapy či o  nahlížení 
do územního plánu obce. 

Nejen pamětníci pak jistě ocení to, že v  měsíci únoru proběhlo odborné 
zdigitalizování kotvrdovických obecních kronik, ve  kterých se  nachází naprosto 
úžasné informace z historie naší obce, doposud byly tyto informace dostupné pouze 
občanům, kteří si přišli kroniky prohlédnout na obecní úřad. Nyní jsou informace 
ze všech našich obecních kronik zpřístupněné na nových webových stránkách. Dále 
až se v jarních měsících Kotvrdovice zazelenají a rozkvetou, bude grafika webových 
stránek doplněna o  další fotografie a  videa obce. Sám pak přikládám velikou 
pozornost novému kalendáři akcí, kde by se měly s co možná největší předstihem 
zobrazovat nejrůznější události pořádané spolky i obcí, a  to dokonce s výhledem 
na rok 2024. Za Vaše reakce na nový formát zpravodaje i webových stránek budeme 
rádi, prostor pro zlepšení se  jistě najde vždy. A mimochodem, náklady na  správu 
nových webových stránek i  náklady na  vydávání nového zpravodaje, se  oproti 
dosavadním nákladům podstatně sníží.

Rovněž bych chtěl poděkovat představitelům TJ Rakovce a  SDH Kotvrdovice 
za pozvání na  jejich valné hromady konané v Orlovně a samozřejmě také turistům 
a  zahrádkářům, za  pozvání na  výroční schůze konané v  pohostinství U  Pásků. 
Upřímně věřím, že spolupráce mezi obcí a  uvedenými spolky bude vzkvétat 
ku prospěchu všech občanů Kotvrdovic. 

A  na  závěr mi prosím dovolte, abych vám všem popřál krásné 
prožití blížících se jarních měsíců a velikonočních svátků.

Leoš Kratochvil, starosta obce 

ZVAŽUJETE PRODEJ POZEMKU? NABÍDNĚTE JEJ, PROSÍM, 
PŘEDNOSTNĚ OBCI.
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Informace z obecního úřadu
Výběr poplatků za odpady a psy v roce 2023:

Současná doba nás všechny zatěžuje zdražováním cen energií, služeb, pohonných 
hmot, potravin, tedy téměř všeho. Zvyšování cen se  v  tomto roce bude týkat 
i  komunálních odpadů – nárůst cen pohonných hmot, skládkovné, zvyšující 
se  mzdové náklady svozové společnosti Recovera, náklady spalovny – to vše 
se může projevit v nárůstu poplatku za likvidaci komunálního odpadu. 

Může, ale neprojeví se. Výše poplatku za komunální odpad se v Kotvrdovicích v r. 
2023 nezmění a zůstává ve stejné výši jako v r. 2022, tj. 550,- Kč na osobu. Je to jedna 
z mála věcí, kterou může obec v  rámci zdražování pro občany udělat. Nicméně 
v  současné době probíhá analýza situace týkající se  zejména problematiky svozu 
komunálního odpadu, kdy je i  jednou z možností změna svozové společnosti. Dále 
řešíme způsob zefektivnění zpracování bioodpadu v  souvislosti s  provozem naší 
kompostárny. Další informace týkající se  komunálního odpadu budou občanům 
samozřejmě s předstihem poskytnuty. 

Z  výše uvedených informací tedy vyplývá, že správce místního poplatku OÚ 
Kotvrdovice dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 obce Kotvrdovice bude od 
1. května do 30. června 2023 od občanů vybírat: 
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství: 

Jak již bylo uvedeno výše, pro rok 2023 je stanoven poplatek 550,- Kč za osobu/
nemovitost. Od  poplatku jsou osvobozeny děti, které v  daném roce nedosáhnou 
11  let. Za domácnost může poplatek platit jedna osoba. Poplatník – fyzická osoba, 
která má ve vlastnictví stavbu určenou k  individuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve  kterých není hlášena k  pobytu žádná fyzická osoba, uhradí poplatek 
ve výši odpovídající poplatku za  jednu fyzickou osobu, tj. 550,- Kč, jako variabilní 
symbol uvede plátce č. popisné nemovitosti. Další osvobození platby dle čl. 7 OZV 
č. 3/2021 je nutné doložit (např. umístění osoby v pečovatelském domě). 
Poplatek za psa: OZV č. 1/2019: 

Poplatek za chov 1 psa je 100,- Kč, za každého dalšího také 100,- Kč. Za psa, jehož 
držitelem je osoba starší 65  let se platí částka 50,- Kč. Poplatník je povinen ohlásit 
veškeré změny (chov/úhyn) do 15 dnů od vzniku události. 

Platby je možné provést na obecním úřadě vždy v úřední dny v pondělí a středu 
v době od 8 do 11 h. a od 14 do 17 h. Stále ale preferujeme platbu bezhotovostním 
převodem na  č. ú. 1360050399/0800, jako variabilní symbol uveďte č. popisné 
nemovitosti. 

Upozornění: 
U nás je samozřejmostí, že ke každému rodinnému domu či bytu náleží popelnice 

na směsný komunální odpad. Málokdo však ví, že i podnikatelé a živnostníci, kteří 



-   -4

svou činností produkují odpady, jsou povinni ze  zákona zajistit třídění a  odvoz 
odpadu. Zákon o  odpadech určuje, že každá právnická či fyzická podnikající 
osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, se řadí mezi původce odpadu a platí pro 
ni pravidla daná zákonem. Je tedy povinností každého živnostníka či podnikatele 
si externě zajistit odbornou firmu, která se o odvoz a zpracování odpadu postará.

Oprava multifunkčního hřiště 
Již na konci února byly zahájeny práce na obecním multifunkčním hřišti tak, aby 

hřiště bylo pro sportovce plně k dispozici s nástupem jarního počasí. Nevyhovující 
stožáry pro osvětlení byly demontovány a  nahradily je nové, LED osvětlení bylo 
vyměněno a  posíleno, kolem celého obvodu hřiště pracovníci obce zabetonovali 
obrubníky a vybudovali úzký chodník tak, aby nedocházelo ke znečišťování okrajů 
sportovního povrchu. Dále je nyní na  místě budován přístřešek o  rozměru 4 x 
5  m  se  závětřím. Po  provedení všech nezbytných prací bude odbornou firmou 
provedena hloubková regenerace povrchu a  v prostoru hřiště bude nainstalován 
záznamový kamerový systém.

Černá kronika 
Z překopávače, který byl 3,5 roku odstaven v areálu společnosti Agris byla v době 

do konce r. 2022 odcizena převodovka a dva kardany, v hodnotě 44.000,- Kč. Toto 
bylo oznámeno PČR OOP Blansko a  je nyní předmětem šetření. Přesto máme 
v úmyslu překopávač zprovoznit a na obecní kompostárně pomocí něj z obecního 
bioodpadu vyrobit kompost, který bude dále k dispozici občanům Kotvrdovic. Dále 
budete informováni.
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Krajem pod Kojálem

Turisti  na cestách 
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Ze zasedání dne 12. prosince 2022:
• ZO schválilo 10 hlasy rozpočet obce Kotvrdovice na rok 2023 s celkovými příjmy 
ve výši 13.150.000 Kč, výdaji ve výši 31.150.000 Kč a s financováním 18.000.000 Kč, 
závaznými limity rozpočtu jsou celkové výdaje na jednotlivých paragrafech. 
• ZO schválilo 10  hlasy rozpočet příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Kotvrdovice s transferem zřizovatele ve výši 1.700.000 Kč. 
• ZO schválilo 10  hlasy závazný příslib, kterým se  obec zavazuje, že 
do  připravovaných změn územního plánu obce doplní změnu spočívající 
ve  vyřazení pozemku p.č. 1363/7 z  ploch veřejných prostranství s  tím, že tato 
změna bude provedena a  schválena zastupitelstvem nejpozději do konce měsíce 
srpna r. 2026. Současně ukládá starostovi obce, aby závazný příslib vystavil 
a předal majitelce pozemku p.č. 1363/7. 
• ZO schválilo 10 hlasy rozpočtové opatření č. 13/2022 s příjmy ve výši 55.000 Kč 
a výdaji ve výši 55.000 Kč. 
• ZO schválilo 10 hlasy nákup zahradního traktoru pro údržbu zeleně. 
• ZO schválilo 10 hlasy přijetí finančního daru pro Základní školu a Mateřskou 
školu Kotvrdovice ve výši 5.000 Kč od společnosti Tauro a.s. 
• ZO schválilo 10 hlasy kalkulovanou cenu stočného pro rok 2023 ve výši 0 Kč.

Ze zasedání dne 23. ledna 2023:
• ZO schválilo 11  hlasy ponechání poplatku za  obecní systém odpadového 
hospodářství ve  stejné výši jako v  roce 2022, tj. 550  Kč za  osobu a  rok 
s osvobozením osob podle OZV č. 4/2021. 
• ZO schválilo 12 hlasy Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních 
služeb s městem Blanskem s příspěvkem 95.500 Kč. 
• ZO schválilo 12 hlasy poskytnutí finančního daru organizaci TJ Rakovec ve výši 
285.000 Kč a pověřilo starostu obce k podepsání darovací smlouvy. 
• ZO schválilo 12  hlasy poskytnutí finančního daru organizaci TJ Orel ve  výši 
60.000 Kč a pověřilo starostu obce k podepsání darovací smlouvy. 
• ZO schválilo 12 hlasy poskytnutí finančního daru organizaci Junák český skaut, 
středisko Jedovnice ve  výši 25.000  Kč a  pověřilo starostu obce k  podepsání 
darovací smlouvy. 
• ZO schválilo 12 hlasy poskytnutí finančního daru organizaci SDH Kotvrdovice 
ve výši 60.000 Kč a pověřilo starostu obce k podepsání darovací smlouvy. 
• ZO prohlásilo akci s názvem Knihovna na ulici Zámeček evidovanou na účtu 
042 s analytikou 0800 s náklady 369.422,10 Kč za zmařenou investici. 
• ZO schválilo 12 hlasy rozpočtové opatření č. 1/2023 s příjmy ve výši 38.600 Kč 
a výdaji ve výši 38.600 Kč.

Všechna usnesení na: www.kotvrdovice.cz/dokumenty/usneseni 

Výběr z usnesení zastupitelstva obce

http://www.kotvrdovice.cz/dokumenty-leva/usneseni
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Problematika čištění odpadních vod v obci
Hned v  říjnu 2022 jsme si v  rámci prvního pracovního jednání zastupitelstva 

zejména s panem místostarostou Jiřím Šenkem, ale samozřejmě i dalšími zastupiteli 
naší obce, stanovili úkol číslo jedna. Na základě co možná nejpřesnějších vstupních 
dat analyzovat situaci Kotvrdovic týkající se  kanalizace a  čištění odpadních vod. 
I když se budou někteří občané naší obce zlobit, tak zde opravdu máme důležitější 
záležitosti k řešení než výstavbu nové hasičské zbrojnice a nové knihovny – tím ale 
v žádném případě nechceme snižovat význam a důležitost těchto budov a věříme, 
že i  řešení potřeb hasičů a  čtenářů budou postupem času po  realizaci prioritních 
projektů rovněž na pořadu dne. 

Naše stávající biologická čistírna odpadních vod (ČOV1) je tvořena mechanickým 
předčištěním, sedimentační nádrží a  dočištěním v  dočišťovacím – biologickém 
rybníku v  západní části obce. Domy z  jižní části obce jsou odkanalizovány 
do  čistírny odpadních vod u  cyklostezky (ČOV2). Rovněž se  jedná o  čistírnu 
biologickou, tvořenou mechanickým předčištěním, dále je voda vypouštěna 
do  mokřadu, který přirozeně zajišťuje funkci dočištění. Nicméně vzhledem 
k  nedostatečné kvalitě čištění odpadních vod pomocí mechanického předčištění, 
vyhnívací a stabilizační nádrže (biologický rybník) bez okysličení jsou oba potoky 
nacházející se  v  intravilánu obce (Kotvrdovický a  Kombutský), výrazně 
degradovány. Čistírna není schopna redukovat fosfor a  produkuje výrazné 
znečištění v  hodnotách amoniakálního dusíku. Jednotná kanalizace obce 
Kotvrdovice, která odvádí splaškové i  dešťové vody není ve  vyhovujícím stavu 
a  dochází k  značnému ovlivnění průtoku odpadních vod balastními vodami. 
Průtokové poměry v  kanalizaci ovlivňuje zaústění Kotvrdovického potoka 
do hlavní kanalizační stoky.
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Po dvou měsících sbírání a vyhodnocování informací bylo jasno. I když náš nový 
odborný zástupce pan Ing. Sukup je člověk na svém místě, je to profesionál, který je 
schopen nás v průběhu nejbližších let doufejme bez sankcí ze strany úřadů, provést 
uvedenou problematikou. I  jeho doporučení je jednoznačné. Z  dlouhodobého 
hlediska je čištění odpadních vod tak, jak je nyní v obci nastaveno, neudržitelné. 

Výše uvedené biologické čistírny splnily a  snad ještě nějakou dobu budou plnit 
svůj účel, ale je třeba neprodleně začít hledat nové a do budoucna udržitelné řešení. 
Již na začátku měsíce prosince 2022 proběhlo první jednání v Boskovicích na Svazku 
vodovodů a kanalizací, jehož jsou Kotvrdovice stejně jako dalších 76 obcí členem, 
a  který byl založen právě za  účelem zabezpečení zásobování vodou, odvádění 
a  čištění odpadních vod a  rozvoje vodárenských soustav, kanalizací a  ČOV obcí, 
které jsou ve svazku sdruženy. Další navazující jednání proběhlo na začátku února 
2023, kdy výsledkem již tohoto druhého jednání bylo přesné stanovení hlavních 
bodů a  úrovně variantní studie proveditelnosti, která nám pomůže utvořit si 
poměrně přesnou představu o finanční a technické náročnosti akce. Uvedená studie 
je rovněž nutná pro další přípravu projektové dokumentace řešící odkanalizování 
a potenciální výstavbu čistírny odpadních vod v Kotvrdovicích. Náklady spojené 
s  vypracováním studie proveditelnosti ve  výši 95.000,- Kč ponese obec. Dále je 
nutné provést geodetické práce v  hodnotě 209.200,- Kč, které by ale již měly být 
u z n a t e l n ý m d o t a č n í m 
nákladem. 

P o s l e d n í j e d n á n í 
s  představiteli Svazku proběhlo 
d n e 1 0 .  3 . 2 0 2 3 o p ě t 
v  Boskovicích, kdy byl jednání 
přítomen rovněž náš odborný 
zás tupce pan Ing . Sukup 
a  projektanti připravující výše 
uvedenou variantní studii 
proveditelnosti. Dovolím si 
napsat za  sebe i  za  pana 
místostarostu Jiřího Šenka, že 
z  popsaných jednání zatím 
máme dobrý pocit. V nejbližších 
měs í c í ch budou občanům 
a zastupitelům obce předloženy 
j e d n o z n a č n é i n f o r m a c e , 
n a  z á k l a dě k t e rýc h b u d e 
r o z h o d n u t o , z d a p r o j e k t 
vybudování oddílné splaškové 
kanalizace bude realizován, či 
nikoliv. Nicméně realita je jasná. 
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Byla doba, kdy bylo možno na vybudování kanalizace a ČOV získat dotaci do výše 
až 90 %. Nyní je možno získat dotaci do  výše 70 % a  tím, jak se  ČR postupně 
přibližuje průměru HDP na  obyvatele v PPS EU, je předpoklad, že se bude výše 
dotace dále snižovat. Nynější odhady hovoří do  budoucna o  podpoře do  výše 
pouhých 40 %.

Po vypracování výše uvedené variantní studie proveditelnosti máme samozřejmě 
v úmyslu uspořádat obecní veřejnou diskusi s účastí odborníků, tj. zástupců Svazku 
vodovodů a  kanalizací, Vodárenské akciové společnosti, našeho současného 
odborného zástupce pro provozování kanalizace a  ČOV1, 2, pana Ing. Sukupa 
a projektantů, kteří studii proveditelnosti nyní tvoří. 

Dovolte mi nyní poznámku k  volebnímu programu sdružení nezávislých 
kandidátů Společně pro Kotvrdovice, který jsme vám občanům předložili v  září 
2022. V programu jsme uvedli následující text: „Prosazovat ekonomicky přijatelné 
inovace odvádění a  čištění odpadních vod – udržet funkčnost kořenové čističky 
odpadních vod tak, aby se ani nadále v Kotvrdovicích neplatilo stočné.“ Jak bylo 
uvedeno na  začátku tohoto článku, úkol č. 1  byl analyzovat situaci týkající 
se kanalizace a čištění odpadních vod v naší obci. Z výše uvedeného textu vyplývá, 
že dlouhodobě udržet funkčnost kořenových (biologických) čističek je nereálné 
a  ještě méně reálné je neplatit stočné. Uvedený bod programu byl zformulován na 
základě analýzy neúplných dat a i když jsme při jeho sestavování tedy neměli 

informace, které máme nyní, 
omlouvám se  za ně j . Cena 
vodného a stočného je kalkulována 
každoročně v  souladu s  cenovými 
předpisy a  je závislá na vstupních 
nákladech (cena pitné a  odpadní 
vody předané a převzaté, náklady 
na mzdy, opravy, energie, na  výši 
plánu financování obnovy atd.) 
nelze ji tedy garantovat, jelikož 
vstupy jsou proměnné a  do  jisté 
míry závislé na  třetích osobách. 
Obec Kotvrdovice v současné době 
stočné od  odběratelů nevybírá 
a  veškeré náklady na  provoz 
kanalizační sítě hradí ze  svého 
rozpočtu, přestože musí plnit celou 
řadu zákonných povinností . 
Jednou z  nich je zpracovat 
kalkulace ceny stočného, i když je 
výše stočného pro odběratele 
rovna nule. Problematice kalkulace 
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Název akce

1. 4. 2023 Ukliďme Česko

14. a 15. 4. 2023 Divadelní představení Divadla srdcem

15. 4. 2023 Obecní brigáda sázení stromů u vodoteče

30. 4. 2023 Pálení čarodějnic

6. 5. 2023 Vatra

14. 5. 2023 Den matek

2. 6. 2023 Pohádkový les

3. 6. 2023 Závody mladých hasičů v požárním útoku

3. 6. 2023 Předhodový volejbal

16. - 18. 6. 2023 Hody

Z kalendáře akcí 

výše stočného se  v  jednom z  následujících článků věnuje předseda finančního 
výboru pan Ing. Nesrovnal, s obsahem jeho článku se plně ztotožňuji.

Pokud se  jako obec rozhodneme stavbu splaškové kanalizace a  nové čistírny 
odpadních vod realizovat, bude to pro nás veliká výzva, a to nejen z ekonomického 
hlediska. Dva roky by byl omezen život v obci, v zimě bláto, v  létě prach, budou 
se komplikovat přístupy k nemovitostem, objížďky, budovy by bylo nutno přepojit 
na  novou kanalizaci, zkrátka náročné období. Realizace projektu odkanalizování 
a výstavba čističky by nás ale z pohledu nakládání s odpadními vodami posunula 
na úroveň odpovídající dnešním standardům a budoucím zástupcům obce bychom 
tím ušetřili řešení problémů typu – stavební uzávěra obce, sankce ze  strany úřadů 
za  nedodržování limitů znečištění odpadní vody, apod. Na  druhou stranu by 
majitelé domů připojených na  splaškovou kanalizaci nemuseli vynakládat fin. 
prostředky za  vývoz jímek a majitelům domovních čistíren by se  snížily náklady 
na provoz. 

I když závěry analýzy problematiky „ČOV a obecní kanalizace“ jsou jednoznačné, 
celkově se  jedná o  ne úplně jednoduché téma. Budeme se  proto snažit i  nadále 
shromažďovat co možná nejvíce informací, předávat je vám občanům Kotvrdovic 
a věřím, že společně pro naši obec zvolíme to nejvhodnější řešení. O dalším vývoji 
vás budeme informovat v následujícím čtvrtletníku. 

Leoš Kratochvil, starosta obce

https://www.kotvrdovice.cz/kalendar-akci 

https://www.kotvrdovice.cz/kalendar-akci#scroll
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Sázení stromů u vodoteče 
V sobotu dne 15. dubna 2023 od 9:00 hod. 

pořádá obec Kotvrdovice brigádu - sázení stromů 
a keřů u vodoteče v blízkosti šotolinové cesty 
mezi letištěm a obcí Krasová. Akce proběhne ve 
spolupráci s neziskovou organizací Sázíme 
stromy z.ú., která obci zdarma zajistí 40 stromů 
(habry obecné, javory babyka, jilmy habrolisté, 
lípy srdčité a obecné, olše lepkavé, topoly, osiky 
a  vrby bílé) a  dále 98 keřů (bez černý, brslen 
bradavičnatý, kalina černá, líska obecná, ptačí zob 
obecný, střemcha obecná, svída krvavá, zimolez 
pýřitý). S uvedenou společností jsme zasadili i 49 
ovocných stromů v obecním sadu za letištěm v 
listopadu 2022.

Na brigádě přislíbili pomoc dle možností žáci ZŠ s rodiči, dále turisté a 
zahrádkáři. Kdo přijede autem, tak si vezměte nářadí sebou, nějaké rýče a krumpáče 
budou k dispozici na místě, parkovat lze na letišti či u lesa. K práci bude obcí 
zajištěn teplý čaj, dle počasí popř. pivo, po práci opečeme špekáčky, které 
brigádníkům rovněž zajistí obec.

Brigáda
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Čížková Milena 65 let
Kunc Alois 65 let
Pelikánová Ludmila 65 let
Sedlák Miroslav 65 let 
Doležel František 70 let 
Kořínková Věra 70 let 
Svobodová Miluška 75 let 

Zouharová Jarmila 75 let
Nejedlý Jiří 82 let
Zouhar Václav 82 let
Musil Jan 84 let 
Pernicová Květoslava 85 let 
Hrubá Naděžda 87 let 
Pražáková Anděla 91 let

RubrikaSpolečenská rubrika

Své narozeniny oslavila také naše nejstarší spoluobčanka paní Pytelová Marie, 
která má krásných 98 roků. Připojujeme se ke gratulantům a přejeme hlavně pevné 
zdraví.

V prvním čtvrtletí letošního roku oslavilo několik našich spoluobčanů svá životní 
jubilea. Rádi bychom jim popřáli spoustu energie do  dalších let, pevné zdraví, 
spokojenost a  rodinnou pohodu. Jména uvedených oslavenců jsou zveřejněna 
s jejich souhlasem:

Během loňského roku se z naší obce odstěhovalo celkem 19 spoluobčanů, naopak 
11 se přihlásilo k trvalému pobytu. Rozloučili jsme se se 13 spoluobčany a narodilo 
se 10 nových dětí. 

K 1. 1. 2023 mají Kotvrdovice 905 obyvatel.

Věnujme vzpomínku: 

Grimová Ludmila z č. 28, 94 let
Hlaváčková Danuše z č. 210, 90 let
Zouhar Vladimír z č. 111, 88 let 
Mokrá Jarmila z č. 183, 89 let 
Němcová Františka z č. 239, 94 let
Jelínková Anežka z č. 62, 77 let 
Bílek Petr z č. 12, 41 let
Špůrková Dagmar z č. 77, 74 let
Musilová Eva z č. 173, 56 let
Zítková Ludmila z č. 21, 89 let
Tichý Josef z č. 114, 78 let
Pernica Josef z č. 208, 80 let
Kunc Zbyněk z č. 64, 52 let 
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1. ročník pingpongového turnaje 
O pohár starosty obce 

Eagle Cup - futsalový turnaj 2023
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ZŠ a MŠ Kotvrdovice
Školní rok přešel do 2. pololetí. Posledního ledna žáci dostali výpis z vysvědčení 

a za odměnu jsme jeli v pátek 3. února bruslit na zimní stadion v Blansku. Pronájem 
plochy jsme uhradili z peněz získaných z prodeje našich výrobků při rozsvěcování 
vánočního stromu, autobusovou dopravu nám věnovala jako sponzorský dar 
Autoškola Pernica. Děkujeme. 

Výuka pokračuje dál podle vzdělávacího programu. 
Každé úterý v měsíci probíhají hodiny angličtiny s rodilým mluvčím. V lednu děti 

měly ve  škole zážitkové preventivní programy týkající se správného chování mezi 
kamarády a na internetu. 

V  hodinách výtvarné výchovy a  pracovních činností pracovaly na  výzdobě 
Orlovny na masopustní zábavu. Páťačky upekly dva plechy perníku na turistickou 
akci Krajem pod Kojálem. 

V  příštích týdnech se  chystáme opět na  bruslení do  Blanska, na  cestopisný 
program Motani do  jedovnického kina, na  turistický výšlap za  krásami okolní 
přírody.

V hodinách Vlastivědy a Čtení nejstarší žáci školy získávají informace o historii 
Kotvrdovic. Připravili pro vás několik kvízů, jejichž vyluštěním a doplněním tajenek 
na linky v textu níže podle číslování zjistíte možná i vy zajímavosti z dějin naší obce:

Hana Vaňourková
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KČT Kotvrdovice 
Dnes začnu snad největší akcí v roce, a to je přechod Krajem pod Kojálem. Dříve to 

býval tradiční lyžařský přejezd, v  posledních letech však počasí se  sněhem moc 
nepřeje, tak se postupně z přejezdu stal pochod. Možná je to i v něčem lepší, pěší 
turistiku si užije více účastníků – hlavně mladších. 

Letos se  konal 42.  ročník, byly připraveny trasy 10; 15 a 25  km a  pro turisty 
s kočárky jako novinka 7 km cesta. Celkem se zapsalo 426 účastníků, z  toho pětina 
byla do 18 let. 

Počasí nebylo úplně nejlepší, teplota kolem 0 a  účastníci na  cestě zažili vše – 
sluníčko, zataženo i  sněžení. Akce hodnotíme my i  účastníci jako velmi zdařilou 
i přes rozmary počasí. Musím také poděkovat podporovatelům akce: Alweco s.r.o., 
Trido s.r.o., Obec Kotvrdovice, Orel jednota Kotvrdovice, SDH Kotvrdovice, TJ 
Rakovec Kotvrdovice. Všem sponzorům děkujeme za podporu. 

Z  našich pravidelných procházek po  blízkém i  vzdálenějším okolí Kotvrdovic 
zmíním např. Zamykání turistických cest ve  Velkých Opatovicích nebo tradiční 
Štěpánský výšlap ke Třem smrkům spojený s opékáním uzenin. 

28. ledna se konala výroční členská schůze. Zde byl zvolen nový výbor a byli přijati 
noví členové – 7 nových členů pod 50  let (což je věkový průměr oddílu), ale co je 
nejdůležitější tak z  toho byli dvě děti. Doufám, že se budou přidávat i další, at´je 
veselo. Ve vodácké sekci jich je dost, ale účastní se  jen týdenní vodácké akce. Třeba 
se s rodiči zúčastní i jiných akcí. Jsou samozřejmě zváni děti s rodiči – nečlenové. 

V  letošním roce už jsme stihli spoustu turistiky pěší i  na  běžkách, informace 
o  zdolaných kilometrech dáváme na  náš FB profil KČT Kotvrdovice. A  nesmím 
zapomenout na  naše seniory, kteří jsou v  poslední době velmi aktivní a  každé 
pondělí vyráží do terénu v okolí obce. 

Jaroslav Mokrý

Zprávy ze spolků a organizací

U Tří smrků
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SDH Kotvrdovice 
Sbor zahájil rok 2023 v  lednu valnou hromadou, kde členové výboru přednesli 

zprávy o činnosti v roce 2022 a stanovili si cíle a plány pro letošní rok. 
V únoru jsme V Kotvrdovicích uspořádali také valnou hromadu okrsku Jedovnice. 

Na valné hromadě okrsku Jedovnice se především plánovaly okrskové soutěže dětí 
a mládeže – v Kotvrdovicích soutěž dětí proběhne 3. června na tréninkovém hřišti, 
dále se  plánovalo postupové okrskové kolo v  požárním útoku pro muže a  ženy, 
kterého se zúčastňují i naše družstva. 

První letošní velkou akcí byla pomoc s občerstvením na Masopustu. V součinnosti 
s  obcí jsme ráno podávali snídani maskám na Orlovně, odpoledne jsme poskytli 
prostor k  odpočinku u  dobrého piva a  guláše a  na  večerní taneční zábavě jsme 
se  celý večer starali o  dobré občerstvení všech účastníků. Za  sbor děkujeme 

za hojnou účast. 
Následující akcí je Ukliďme Česko 
1.  dubna. Této akce se může 
zúčastnit každý, kdo chce pomoct 
uklidit naši obec a  její přilehlé 
okolí. Sraz bude u  hasičské 
zbrojnice v 10 hodin a po úklidu 
každého odměníme. Je dobré si 
s sebou vzít pracovní rukavice. 
Na začátku května, letos to bude 
v  sobotu 6., se uskuteční tradiční 
slavnostní vatra, kde se  na Vás 
budeme opět těšit. 

Sabina Kuncová

SZUŠ Blansko - pobočka Kotvrdovice 
Od září naše škola v  Kotvrdovicích otevřela výuku literárně-dramatického 

oddělení, pod vedením paní učitelky MgA. Jany Gricové. Mladí herci se  poprvé 
veřejnosti představili na  tradičním Vánočním těšení, kde předvedli pásmo 
vánočních etud. 
Kromě nich v  hodinovém koncertím programu vystoupili také žáci a  žákyně 
hudebního oddělení (sólisté a  nejmladší kotvrdovická kapela Kakao) a  tanečního 
oddělení (rytmika). Záznam z  koncertu je možné shlédnout společně s  dalšími 
vánočními koncerty na  YouTube, odkazy naleznete na  webu školy (https://
www.szus-blansko.cz/2023/02/predvanocni-hudebni-koncerty-a-tanecni-
predstaveni-soukrome-zus-blansko/). 

Na konci ledna uzavřeli žáci hudebního oddělení pololetí přehrávkami v Orlovně. 
Na  dvou po  sobě následujících odpoledních koncertech hrálo a  zpívalo přes 
30 sólistů. 

https://www.szus-blansko.cz/2023/02/predvanocni-hudebni-koncerty-a-tanecni-predstaveni-soukrome-zus-blansko/)
https://www.szus-blansko.cz/2023/02/predvanocni-hudebni-koncerty-a-tanecni-predstaveni-soukrome-zus-blansko/)
https://www.szus-blansko.cz/2023/02/predvanocni-hudebni-koncerty-a-tanecni-predstaveni-soukrome-zus-blansko/)
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Skautský oddíl 

Vánoční akce
Dne 18.  prosince se  naše děti mohly tradičně setkat na  vánoční oddílovce. 

Odstartovali jsme ji v  lese v Senetářově, a  to zdobením živého stromečku. Skautíci 
se  rozdělili do  skupinek a  vybrali si jednoho šťastlivce, který představoval 
stromeček. Ostatní se na něm mohli kreativně vyřádit. Výsledkem byly čtyři krásné 
a originální stromečky. Následovalo zdobení, tentokrát opravdového stromku, a  to 
ovocem či jinými dobrotami pro zvířátka. Venkovní část jsme ukončili zpíváním 
koled a  za  sněhové bitvy se  přesunuli do  mateřské školky. Tam přišel čas 
na nejoblíbenější část, a to je rozdávání dárků. Letos se obdarovávaly celé družinky 
navzájem, a tak vzniklo spoustu krásných a nápaditých dárků. Mezi nimi se objevil 
například ručně kreslený komiks nebo pomalovaný květináč i s květinou, o kterou 
se  děti musí starat (hrdě můžeme oznámit, že stále žije). Na  závěr jsme si ještě 

V  únoru vystoupili naši žáci souborové hry jako 
hudební skupina Kotnotes na  večerní masopustní 
zábavě, a  to s  více než hodinovým programem. 
Zahrála také kapela Ad Libitum složená z bývalých 
žáků a absolventů školy. 

V  březnu jsme koncertovali s  žáky hudebního 
oddělení kotvrdovické pobočky seniorům v  DPS 
v  Jedovnicích. V  květnu tradičně ve  spolupráci 
s Jednotou Orel uspořádáme koncert ke Dni matek. 

Budeme se  těšit na  vaši návštěvu na  některém 
z našich koncertů. 

Za SZUŠ Blansko Martin Kovář
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zazpívali pár koled, zahráli 
pár her a  rozeš l i j sme 
se domů. 

I  l e t o s j s m e 
po  Kotvrdovicích na  Štědrý 
den roznášeli Betlémské 
světlo jako symbol míru, 
lásky, naděje a  přátelství. 
Letos jsme dali možnost si 
pro něho přijít i  ke  kapli, 
a měli jsme radost, že toho 
pár jedinců za  zpěvu koled 
využilo. 

Už se  stalo tradicí, že si 
skauti a skautky ze 7. oddílu 
připraví vánoční představení Živý Betlém, které poté na  Štěpána odehrají buď 
v kapli v Kotvrdovicích nebo v kostele v Senetářově. Letos tomu nebylo jinak a Živý 
Betlém se uskutečnil v Senetářově. Společně jsme se přenesli do nebe, kde probíhaly 
přípravy na Vánoce. Jenže se stala hrozná věc, ztratil se  Ježíšek! A  tak se rozběhlo 
celonebeské pátrání, které mělo s  pomocí patrona advokátů sv. Alfonse nakonec 
šťastný konec, Ježíšek se našel. Po skončení představení jsme společně se třemi králi 
putovali do Betléma, abychom se zde poklonili Ježíškovi a Josefovi s Marií. Na cestě 
nás doprovázel zpěv koled 
a  vánočních písní. Děkujeme 
všem, kteří přispěli dobrovolným 
příspěvkem, který bude použit 
na  podporu dětí v  Indii přes 
Salesiány Dona Boska. 

Potěšit staré lidi zpíváním 
s e  r o z h o d l a j e n h r s t k a 
(po  svátc ích „dospaných“) 
skautů. Hned po  příjezdu nás 
přivítala velmi hodná paní (která 
nás potom celé dopoledne 
p ro v á z e l a ) a  d o v e d l a n á s 
do  společenské místnosti, kde 
jsme rozehřáli své hlasy, či 
nástroje. Potom, už rozehřátí, 
jsme obcházeli další pokoje, až 
nakonec nás milá průvodkyně 
obdarovala perníčky a  rozloučila 
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se  s  námi. My jsme se  ještě prošli po  zámecké zahradě (areálu) a  část z  nás jela 
na  zasloužený bruslák. Při minulém zpívání jsme ještě hráli koledy před 
blanenským stromem a někteří štědří lidé nám hodili pár drobáků. Tak jsme to tento 
rok zkusili znovu, ale zrovna v poledne, takže prošli tak dva lidé. No, tak třeba jsme 
udělali radost alespoň těm dvěma. Nakonec jsme pobyt ve městě zakončili pizzou 
v tamější super pizzerii.

Majda, Barča, Jája, Stázka

Družina Orlů
Od listopadu jsme i s naší družinou Orlů začali na naše každotýdenní skautské 

schůzky chodit do klubovny v orlovně. Na druhou lednovou sobotu jsme si do ní 
naplánovali s družinou přespání. V pátek nám napadl sníh, takže všechny potěšilo, 
že hlavní rekvizitou budou boby. Vyzbrojeni čelovkami jsme vyrazili po  stopách 
ve  sněhu od  našich starších vlků. Podařilo se  nám je i  přes jejich matení stop 
dostihnout u altánu v Jakoubku a ve sněhové bitvě zneškodnit. Další hodinu jsme si 
užívali bobování v  Jakoubku. Ti nejlepší jezdci brzdili až v potoce. Nakonec ještě 
venku proběhla sněžná bitva o ohněm plápolající strážní věže. S vítěznými pocity 
a  zcela promočeni jsme se  vrátili do  tepla orlovny. Hoši byli opravdu neúnavní 
a  chtěli hrát ještě vybíjenou. Naše vlčata pak měla hlad jak velcí vlci. Hned 
po  vydatné večeři ale ještě vyrazili ven na  stezku odvahy, kterou jim nachystal 
Honza Zouhar. 

Před spaním jsme se  ještě podívali na  film Kniha džunglí. Kniha džunglí 
od  Rudyarda Kiplinga je ve  skautské organizaci ústřední motivací pro rozvoj 
malých skautů – tzv. vlčat. Hlavní hrdina knihy Mauglí je malý chlapec, kterého 
zachrání vlci a  pak jej s  dalšími obyvateli džungle vychovávají. Stejně jako pro 
Mauglího je příroda domovem, tak má být i pro naše malé skauty, kterým se ve 
skautingu podle knihy říká vlčata. Ráno nás už čekalo jen uklízení orlovny 
a rozchod do svých pokrevních smeček. 

Za kotvrdovská vlčata Jaroslav Chrástecký

Skautský ples v Jedovnicích
V pátek 3. února se v kulturním domě v Jedovnicích konal po pětileté odmlce bál 

skautského střediska Jedovnice, pod které patří i náš oddíl. Části organizace se tak 
chopili i naši vedoucí. Tematicky jsme se přesunuli do éry 20. let 20. století, k tanci 
a  poslechu nám hrála kapela Deluxe Band a  v průběhu večera nechybělo 
předtančení polonézy, volenky, tanec skautů nebo tombola.

Ani v zimě nezahálíme, na schůzkách jsme byli bruslit, teď na konci února jsme 
se účastnili večerní hry Modrý štít v Jedovnicích. Na  jaře nás zase čeká víc akcí, ať 
už menších či větších. A pomalu začínáme i s přípravami na tábory, na které letos 
odjedeme na druhou půlku července. 

Bára Odehnalová
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Fotbalová a Sportovní Akademie Kras, z.s. (FSA Kras)  
Spolek FSA Kras je zaměřen převážně na  fotbal pro mládežnické kategorie. 

Založení spolku předcházela několikaletá spolupráce výborů sousedních klubů a to 
SK Jedovnice a TJ Rakovec Kotvrdovice. Spolupráce se  týkala toho nejcennějšího – 
mládeže. Mládež by měl každý oddíl, nejen fotbalový, podporovat a snažit se děti 
naučit sportovnímu a  fotbalovému řemeslu. Naučit je začlenění do  většího 
kolektivu, čímž fotbal bezesporu je. Výchovou mládeže se  snažíme zajistit 
pokračování dospělých soutěží a to se v FSA týká i žen. V minulosti bylo důležité, 
aby děti hrály fotbal ve  svých věkových kategoriích od  přípravek až 
po dorostenecké soutěže. Stejně postupujeme také v FSA. To se v minulosti dařilo a i 
v  novém ročníku 2022/23  tomu není jinak. FSA má svoje zástupce ve  všech 
okresních mládežnických kategoriích a dorost v krajské soutěži. Tréninky, přípravné 
a mistrovské zápasy se odehrávají na hřištích v Kotvrdovicích a  Jedovnicích. FSA 
KRAS byl založen v  červenci 2022 a  jeho výbor je složen ze  zástupců obou 
sousedních fotbalových klubů z  Jedovnic a  Kotvrdovic. FSA má v  soutěžích 
v sezoně 2022/23 přihlášeno 8 mládežnických týmů (7 týmů OP, 1 tým JMK) a tým 
žen v krajském přeboru.

Veškeré informace o  našem spolku můžete sledovat na  několika kanálech (viz. 
odkazy níže). Snažíme se  zde informovat o  dění, akcích, úspěších i  neúspěších. 
Najdete zde také informace o  jednotlivých týmech, kdo je trénuje, kdy trénují 
a  na  kterém hřišti. Najdete tam také nezbytné informace o  spolku, jeho vedení 
a samozřejmě o našich sponzorech. Bez sponzorů by to nešlo a  jsme za ně hrozně 
rádi.

Naše internetové stránky najdete zde: https://www.fsakras.cz/
Na Facebooku nás najdete zde: https://www.facebook.com/groups/

5595017330544163/
A v neposlední řadě vysíláme na Instagramu zde: https://www.instagram.com/

fsakras/
V dalších číslech zpravodaje představíme jednotlivé týmy, jejich trenéry a 

výsledky.
Martin Štěpánek

https://www.fsakras.cz/
https://www.facebook.com/groups/5595017330544163/
https://www.facebook.com/groups/5595017330544163/
https://www.instagram.com/fsakras/
https://www.instagram.com/fsakras/
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Příspěvek předsedy finančního výboru ZO
Pravda o vodě odpadní  

Vážení spoluobčané, chtěl bych vás touto cestou seznámit s  problematikou 
likvidace odpadních vod v naší obci, a  to z pohledu ekonomického. Ze  statistiky 
poslední pěti roků tzn. ze schválených závěrečných účtů obce za roky 2018 až 2021 
a  neauditované závěrky roku 2022 vyplývá, že obec vynaložila na  tuto činnost 
8 216 921 Kč. Přitom prostředky na vybudování nové kanalizace v ulici za hřištěm 
činily 1  954  688 Kč a  zbylých 6  262  233 Kč bylo potřeba vynaložit na  fungování 
systému likvidace odpadních vod. Značná část těchto prostředků byla použita 
na  nutné opravy kanalizace, což také vypovídá o  jejím stavu. Byla to zejména 
přeložka kanalizace v  Chaloupkách, která byla vedena přes soukromé pozemky 
a byla na konci své životnosti a oprava kanalizace pod kaplí. 

Likvidace odpadních vod sestává ze  dvou částí. Jednak z  odvádění odpadních 
vod, což obnáší provoz kanalizace a dále čištění odpadních vod, což je provoz ČOV. 
Jak vidno ze  statistiky, v minulých letech byl nejvíce nákladný provoz kanalizace. 
Dohromady tyto náklady potom vstupují do  kalkulace stočného neboli ceny 
za  odvádění a  čištění odpadních vod. Pokud bychom chtěli porovnat ekonomiku 
provozu našeho systému s  ekonomikou provozu v  okolních obcích, které již 
přikročily k vybudování nové kanalizace a k napojení na centrální ČOV Jedovnice, 
je potřeba provést kalkulaci stočného čili určit cenu za 1 m3 odvedené a vyčištěné 
odpadní vody. 

Při výpočtu stočného se  vychází z  výše ekonomicky oprávněných nákladů 
a množství odpadní vody. Pokud není množství vypouštěné odpadní vody měřeno, 
vypočítá se  dle směrných čísel roční potřeby vody a  počtu obyvatel. Výsledná 
průměrná cena za  roky 2018 – 2022 pak vychází 38,90  Kč/m3 odpadní vody. 
V  nákladech však nejsou započítány prostředky na  obnovu vodohospodářského 
majetku, které v  našem případě obnáší 943  000  Kč ročně a  které je vlastník 
kanalizace povinen vytvářet a  ukládat na  zvláštní účet. Povinnost vytvářet 
prostředky na obnovu dle § 8 odst. 11 zákona o vodovodech a kanalizacích platí již 
od 1.  1. 2009. Se  zahrnutím této položky by cena vyšplhala na 68,20 Kč/m3. Pro 
porovnání průměrná cena VAS Boskovice za  roky 2018 – 2022 pro „Svazek 
vodovodů a  kanalizací“ měst a  obcí, jehož jsme členem činila 45,74 Kč/m3 (bez 
DPH, aby bylo porovnatelné). Tato cena obsahovala veškeré náklady, prostředky 
na obnovu vodohospodářského majetku a zisk. 

Přestože obec cenu za odvádění a čištění odpadních vod neuplatňuje, ani občané 
nejsou ušetřeni nákladů spojených s  likvidací odpadních vod. Jedná se o náklady 
spojené s  provozováním septiků a domovních čistíren odpadních vod, které jsou 
v  tomto systému nezbytné. Vlastník septiku, ze  kterého jsou odpadní vody 
vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu, je povinen dodržovat kanalizační 
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řád, tj. jakmile výška kalu dosáhne jedné třetiny užitečné výšky, musí se odčerpat. 
Nejdelší interval pro vyklizení septiku je jeden rok. Kal není možné vypouštět 
na zahradu nebo vyvézt na pole. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny 
odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona a není to levná 
záležitost. To se týká i kalů z domovních ČOV, kde je nutno ještě připočítat náklady 
na elektrickou energii a revize. 

Pokud bychom tedy počítali s  náklady obce spolu s  náklady vynaloženými 
občany, vychází náš systém likvidace odpadních vod ekonomicky hůř, než 
v  okolních obcích, které zbudovaly novou oddílnou kanalizaci a  jsou napojeny 
na centrální ČOV Jedovnice. Občané sice platí stočné, jak je to běžné ve většině obcí, 
nemusí se  však starat o  septik či domovní ČOV. Obec nemusí provoz likvidace 
odpadních vod dotovat a prostředky z rozpočtu mohou být použity na rozvoj obce. 

Systém likvidace odpadních vod v  naší obci by se  dal přirovnat k  vážně 
nemocnému pacientovi. Je možnost podávat pacientovi tišící prostředky, které 
nejsou levné a pojišťovna je nehradí. Rovněž příbuzní přispívají nemalými částkami, 
ale na stav pacienta to nemá vliv. Tato „udržovačka“ nemůže pacienta nikdy vyléčit. 

Ing. Jaroslav Nesrovnal

Masopust 2023  
Dne 18. února se v 9 hod ráno sešlo přibližně 40 masek před obecním úřadem, kde 

si rychtář od pana starosty vyžádal masopustní právo a  celý průvod se  tak mohl 
vesele vydat za  doprovodu dechové hudby Bivojanka do  ulic. Mnozí občané už 
masky vyhlíželi před svým domem s nachystaným občerstvením, proto projít celou 
vesnici je pro masky často velmi náročné. Od šesti hodin začala masopustní zábava 
v místní orlovně, kde krom skvělé kapely Deluxe Band vystoupily i  dvě místní 
kapely složené ze  žáků SZUŠ Blansko, a  to Kotnotes a Ad libitum. Všichni, v  čele 
s jejich učitelem Martinem Kovářem, sklidili zasloužený velký potlesk. 

Po osmé hodině proběhlo slavnostní pochovávání basy v čele s farářem a farnicí, 
která přednesla vtipné verše týkající se mnohých událostí v uplynulém roce v naší 
obci. Velké poděkování tak patří všem maskám, rychtářovi a  rychtářce 
za ukočírování průvodu, všem, kdo masky podpořili a občerstvili, všem příchozím 
na  masopustní zábavu, všem muzikantům, našim hasičům za  nachystání sálu 
a  občerstvovací službu, dětem a  učitelkám za  přípravu výzdoby, Petrovi 
Gottvaldovi za  službu faráře, Nice Fránkové za  složení a  přednesení veršů a  v 
neposlední řadě obci a kulturní komisi v čele s Janou Hlaváčkovou za podporu této 
tradice a Danovi Grymovi za poskytnutí fotografií. 

Marie Chrástecká

Příspěvky občanů, zajímavosti
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Kotvrdovičtí zemědělci jedenáctého února před padesáti lety 
V podvečer toho dne 11. února 1973 v zaplněné kotvrdovické sokolovně se konalo 

významné jednání představitelů a členů šesti zemědělských družstev zahájené 
vystoupením žáků místní školy, kteří svojí zdravicí velmi dobře vystihli význam 
tohoto zasedání. Jednání skončilo přijetím usnesení o sloučení družstev v obcích 
Kotvrdovice, Krasová, Lažánky, Rudice a Vilémovice v jeden organizační celek se 
sídlem jeho ústředí v Jedovnicích. Tím se rozhodli ke vzájemné spolupráci založené 
na vzájemné pomoci s promyšlenou dělbou práce podle možností a podmínek 
jednotlivých obcí. Kotvrdovicím to přineslo ustájení a chov býčků v dnes 
neexistujícím již bloku bývalého Zezulákova statku nad hospodou, v dodnes 
existujícím ještě zbytku statku nad kaplí byla zřízena přidružená výroba, sklad a 
dílna. Do vybudování mechanizačního střediska.                                              .                                                                                                                                             
Touto organizační úpravou byl v těchto obcích zahájen plánovaný proces sjednocení 
československého družstevnictví v zemědělskou velkovýrobu, o kterém nás již dříve 
na veřejné schůzi informoval předseda kotvrdovického družstva pan Vladimír 
Svoboda. Že u nás vznikne zemědělský kolos sloučením družstevních hospodářství 
všech obcí od Březiny z Křtinska a Jedovnicka až po Lipovec, což se později 
uskutečnilo a Lipovec pro svoji vybavenost se stal sídlem vedení tohoto celku. V 
objektu obecně nazývaném „Bílý dům“. Byla zde také družstevní kuchyně.

Kotvrdovice do toho prvního sjednocení 1973 nevstupovaly jako chudí příbuzní. 
Družstvo od svého vzniku v roce 1956 do té doby vybudovalo na Žlebě zděnou a 
montovanou drůbežárnu, za hřištěm dvouřadový kravín a u něho kotelnu, sklad 
krmiva, dvě silážní jámy, zaklenutý sklep na řepu, potřebný počet pole obdělávacích 
strojů včetně mlátičky na výmlat obilí, chyběl pouze vlastní kombajn. K práci s 
těmito tažnými stroji družstvo mělo potřebný počet traktorů, ke svozům také 
nákladní auto V3S, které sloužilo i k výdělečným ůčelům mimo družstvo, dále také 
fekální vůz. A k nim sklad s pohonnými hmotami. Těmito výpisy končím část 
historie kotvrdovického zemědělství, které jsou současně poděkováním paní Jitce 
Hřebíčkové za upřesnění a doplnění některých údajů, které postupně sama ve všech 
kancelářích při stěhování vedení družstva osobně prožívala od zadního traktu 
Pliskovy hospody, přes středisko v Jedovnicích, až do „Bílého domu“ v Lipovci.

Ivo Máčel                     

Zezulákův statek - dnes tady stávají kolotoče
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Črtvrtletník vydává Obecní úřad Kotvrdovice, Kotvrdovice 198, PSČ 
67907 v  nákladu 300 ks. Občanům obce je periodikum poskytováno 
zdarma. 
Redakce si vyhrazuje právo stylistických úprav a případného krácení 
příspěvků. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, za nepodepsané 
redakční rada. Příspěvky odporující zákonům nebo dobrým mravům 
nebudou zveřejněny. 
Vaše příspěvky, fotografie z akcí či názory na články uvítáme 
na emailové adrese info@kotvrdovice.cz . 

Redakční rada: Jana Buchtová, Zita Doleželová, Leoš Kratochvil
 

archiv 
starších čísel

Fotosoutěž 
Poznáte místo, ze kterého byla pořízena tato fotografie?
Pokud ano, pošlete svůj tip na email info@kotvrdovice.cz.
V příštím čísle zpravodaje zveřejníme tři výherce knižních cen.

mailto:info@kotvrdovice.cz
mailto:info@kotvrdovice.cz
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