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Program obnovy a rozvoje obce Cotkytle
na rok 2015 -2018
Program rozvoje obce Cotkytle je hlavním plánovacím dokumentem obce, který je
zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb. Jedná se o nejdůležitější nástroj řízení
rozvoje obce. Na základě poznání situace v obci formuluje představy o budoucnosti obce
spolu s činnostmi vedoucími k naplnění představ.

Obrázek č.1 Poloha obce

Zdroj: www.mapy.cz

Historie obce, památky
Obec Cotkytle leží 14 km severovýchodně od Lanškrouna na českomoravském pomezí, jemuž
dominuje nedaleko ležící vrch Lázek (714 m.n.m.). Historicky patří k moravským obcím
regionu. V současnosti se ale skládá z dalších tří osad - původně samostatných obcí, z nichž
dvě se řadily k zemsky českým. Byly to Herbortice a Mezilesí (původně Laudon) z
někdejšího panství lanškrounského, naopak sama Cotkytle a Janoušov byly součástí
sousedního zábřežského panství. Ostatně dodnes je hranice mezi nimi patrná z názvu
Hraničního potoka protékajícího katastrem obce, který je rozděloval.
První písemná zmínka o Cotkytli pochází z poloviny 14. století (1350, 1351) v souvislosti se
vznikem litomyšlského biskupství, založeným roku 1344. Do jeho nově vzniklé diecéze byla
tehdy předána i část území šumperského děkanátu, a mezi jinými místy Cotkytle (Zackiecel,
Zockicel), kde je uváděn farní kostel Nanebevstoupení Páně. Místní jméno obce, z něhož se

dá soudit že byla založena německými kolonisty, pochází ze slova Zottkittel (chlupatá
halena).
O několik desítek let dříve se poprvé v písemných dokumentech objevuje jméno Herbortic, a
to stejně jako u řady českých obcí regionu v listině krále Václava II. z roku 1304, jíž věnoval
Lanškrounsko zbraslavským cisterciákům. Místní jméno Herbortsdorf je zcela
charakteristické pro středověkou kolonizaci a vychází z osobního jména lokátora-zakladatele
vsi.
Z osobního jména Janouš či Janek pochází i jméno osady Janoušov, která byla před rokem
1880 sloučena s Cotkytlí v jednu obec. První zmínka o vsi se dochovala z roku 1412, kdy je
označována jako Jankov. V pramenech se objevuje v 15. století ještě v letech 1446, 1464 a
1482 a po tomto roce zřejmě zanikla. Znovu se o ní dozvídáme až v 18. století, odkdy nesla
název Janoušov, německy Johannesthal, na rozdíl od Janoušova-Janauschendorfu v
sousedním šumperském okrese (12 km severozápadně od Šumperka).
Nejmladší historii má osada Mezilesí, která tak byla přejmenována až po druhé světové válce.
Základním kamenem vzniku pozdější osady Mezilesí byl vrchnostenský dvůr zvaný Kořen.
Ten založil na sklonku života Vratislav z Pernštejna někdy na přelomu sedmdesátých a
osmdesátých let 16. století. Poprvé je uváděn roku 1588. O dvě stě let později byl tento dvůr
rozparcelován a roku 1789 přidělen poddaným z okolních vesnic jako byly Horní Třešňovec,
Albrechtice, Heřmanice, Žichlínek, Sázava a dalších. Nově vzniklá ves byla pojmenována
podobně jako Koburk po rakouském vojevůdci Ernstu Gideonovi Laudonovi (*1717 - †1790),
který téhož roku zvítězil na Balkáně nad Turky a dobyl město Bělehrad.
V polovině 14. století byla Cotkytle součástí zboží hradu Hoštejna. Roku 1412 je zmiňována
spolu s Jankovem-Janoušovem. V tomto roce zapsal obou zmiňovaných vsích a dále na
Hadovci, Lubníku, Sudině, Šumvaldu a Tatenici tehdejší držitel Hoštejna a Šilperka (Štítů)
Albert ze Šternberka svému švagrovi Hanušovi z Lípy plat 50 kop grošů ročně. Po Hanušově
smrti se jeho vdova Markéta ze Šternberka znovu provdala za Viléma z Rýznburka a přijala
jej za spolumajitele svých statků. Roku 1446 tak Vilém zapsal uvedené vesnice kromě
Hadovce bratřím Půtovi a Heršovi ze Sovince a roku 1464 toto zboží získal do zástavy majitel
Zábřeha Jiří st. Tunkl z Brníčka. Roku 1481 koupil štítecký statek s Cotkytlí a Janoušovem
Jan z Dačic. Další držitelé štíteckého statku a Cotkytle Beneš a Vaněk z Koněpas osvobodili
roku 1520 obyvatele vesnice od odúmrti. V této době (roku 1516) bylo ve vsi podle berního
rejstříku celkem 13 osedlých. Během 16. století se majitelé Cotkytle střídali. Od roku 1531 to
byl Hynek Berka z Dubé, od roku majitel zábřežského panství Jan z Boskovic, který sice
štítecký statek roku 1574 prodal, ale vesnice Cotkytli a Janoušov od něj odtrhl a připojil je ke
svému panství. Jeho součástí pak zůstaly obě vsi až do konce feudalismu roku 1848.
V průběhu 16. století se Cotkytle rychle rozrůstala. Roku 1585 zde žilo 45 usedlých vesměs
českých jmen. Podle popisu olomoucké diecéze žilo roku 1771 ve vsi 623 českých obyvatel, v
první třetině 19. století jejich počet v Cotkytli i s Janoušovem více než dvanácti stovek.
Mezi památky v obci patří kostel Nanebevstoupení Páně, poprvé zmiňovaný již roku 1350,
který byl roku 1726 úplně přestavěn a zasvěcen oblíbenému baroknímu světci Janovi
Nepomuckému. V době pobělohorské byl někdejší nekatolický chrám spravován ze Zábřeha
do roku 1669, kdy byl přifařen do Jedlí. Roku 1776 zde byla zřízena lokální kaplanství, 1784
samostatná lokalie později povýšená na farnost (1843), do jejíž kolatury patřily Herbortice,
Janoušov a dnešní Strážná. Při zdejším kostele fungovala škola již roku 1819. Mezi církevní
památky v obci rovněž patří kamenné sousoší Ukřižování z roku 1797 před kostelem a socha
sv. Jana Nepomuckého z roku 1814.
Zdroj: Vlastivěda lanškrounska
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2. Současnost obce
2.1. Popis
Jak již bylo řečeno, pod obec patří tři osady Herbortice, Mezilesí a Janoušov. Obec je
zapojena do spolku obcí regionu Lanškrounsko (DSO Lanškrounsko)a Místní akční skupiny
Lanškrounsko (MAS Lanškrounsko). Nejstarším zdejším spolkem je sbor dobrovolných
hasičů. V Cotkytli působí také tělovýchovná jednota a myslivecké sdružení Občané využívají
poštu, zdravotní středisko, prodejnu Konzum, základní a mateřskou školu, poštu, knihovnu.
Obec nemá kanalizační siť a ani ÚP s ní nepočítá, vzhledem k roztroušenosti obce. V obci je
částečně zaveden vodovod z 10 procent, ostatní mají vlastní studny.
2.2. Dopravní spojení a cestovní ruch
Veřejná doprava v obcích je autobusová. Počet autobusových spojů odpovídá potřebám
občanů. Problematický je pouze první ranní spoj, který odváží občany za prací do
Lanškrouna. Překonat vzdálenost 16 km mu trvá 45 minut. Technický stav komunikací v obci
není dobrý. Pardubický kraj již několik let odkládá opravu páteřní komunikace číslo 368
vedoucí obcí Cotkytle. Stav místních komunikací není nejlepší – některé komunikace tvoří
šterkový povrch, některé mají narušen asfaltový potěr.
Železniční zastávka v obci není, nejbližší je v Lanškrouně - 16 km, nebo v Zábřeze 19 km.
Dopravní obslužnost k těmto zastávkám je problematická. V obci chybí parkovací plochy,
zejména ve středu obce Cotkytle, kde obyvatelé mají omezenou možnost zaparkovat, a
kumuluje se parkování s autobusovou zastávkou.
V obci a okolí je kvalitní přírodní zázemí. Dobré podmínky pro cykloturistiku, obec protínají
dvě značené cyklostezky, je možno provozovat pěší turistiku, zimní sporty, dlouhodobou i
krátkodobou rekreaci. V obci jsou objekty individuální i hromadné rekreace. Na vrchu
Gansberg se připravuje relaxačně oddechové centrum (změna ÚP č. 2). V současnosti je tam
vybudována sjezdovka a restaurace. V obci Herbortice je penzion. V katastru se nachází vrch
Lázek, na kterém stojí rozhledna. Vlastník je v úpadku a rozhlednu nelze využívat, což je
k újmě jak občanů obce, tak i návštěvníků obce. Dobré napojeni na silnici I/43. Absence
návaznosti na železnici.
3.2. Demografické poměry
Počet obyvatel se v posledních letech snížil. Obec má potenciál ke zvyšování počtu obyvatel,
připravuje nový územní plán. Případné zájemce o bydlení v obci ovšem často odrazuje
odtažitost obce od centra - Lanškroun. Věkový průměr obyvatel obce se pohybuje kolem 41
let.
4.2. Školství a vzdělávání
Obec zřizuje I. stupeň základní a mateřské školy. Obě tyto školská zařízení navštěvují i děti
z okolních vesnic. Na II. stupeň žáci dojíždí do Štítů, Tatenic nebo Lanškrouna.
5.2 Zdravotnictví
V obci ordinuje lékařská ordinace pro dospělé 2x v týdnu. Ostatní lékařské služby občané
navštěvují většinou v Lanškrouně. Spádová nemocnice je v Ústí nad Orlicí. Obec je
pravidelným poskytovatelem dotace na rozvoj této nemocnice. Zdravotnická záchranná služba

pro naši obec má stanoviště v Lanškrouně. Dojezdová vzdálenost 16 km je předpokladem pro
splnění legislativně stanovené maximální doby dojezdu 20 minut. S ohledem na velikost obce
a počet obyvatel nejsou v obci pobytová zařízení sociálních služeb pro různé skupiny (senioři,
zdravotně postižení, apod.).
Terénní služby sociální péče v případě potřeby si občané zajišťují individuálně, zpravidla u
charitních organizací ve Štítech nebo Zábřeze.
6.2. Kultura
Obce vlastní kulturní dům, ve které je sál s kapacitou 160 míst a zázemí (kuchyňka, jídelna,
klubovna, sociální zařízení a šatny). Tento kulturní dům je využíván jak obcí, tak
společenskými organizacemi, tak i občany obce na pořádání oslav, zábav apod. V obci je
knihovna, která spolupracuje s Městskou knihovnou v Lanškrouně na fondu půjčovaných
knih. V obci stojí kostel Nanebevstoupení Páně, tři kapličky a řada křížků a božích muk. Obec
vlastní dva hřbitovy. Jeden v Cotkytli a druhý v Mezilesí.
7.2. Sportovní využití
Ve vlastnictví obce je hřiště, kde se dají provozovat míčové hry. Je také využíváno na
společenské akce. V katastru obce je lyžařský vlek ve vlastnictví soukromého subjektu.
V zimním období je využíván i sál v kulturním domě jek veřejností tak základní a mateřskou
školou. V obci působí tělovýchovná jednota, která má kolem 60 členů. Pravidelně pořádají
volejbalové turnaje. Obec zřídila zásahovou jednotku požární ochrany a v obci působí spolek
dobrovolných hasičů.
8.2. Odpadové hospodářství.
Odpadové hospodářství je řešeno vyhláškou obce. Svoz komunálních a jiných odpadů je
zajišťován smluvně s Ekolou s.r.o. Libchavy,KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí a Zahradnické
školky s.r.o. Lanškroun.
9.2. Hospodaření obce
Obec hospodaří se svými financemi v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Snaží se
využívat dotace od různých poskytovatelů.

3. Vize rozvoje obce
3.1. Komunikace
Oprava místních komunikací
 Do drážek
 45 000 Kč
 Ke Štorkom
 20 000 Kč
 Směrem k Crhovu
 300 000 Kč
 Směrem k Herborticím
 400 000 Kč
3.2. Budovy
Oprava střešního pláště
 Na obecním úřadě
 500 000 Kč



Na kulturním domě
 550 000 Kč

Nová fasáda


Na obecním úřadě
 300 000 Kč
 Na kulturním domě
 350 000 Kč
Výměna oken a dveří
 Na kulturním domě
 170 000 Kč
4.2. Infrastruktura
 I. etapa výstavby vodovodu – zásobovací nádrž
 4 000 000 Kč
 Výměna přítokového potrubí do požární nádrže
 50 000 Kč
5.2. Památky
 Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
 90 000 Kč
 Restaurování sousoší Ukřižování
 110 000 Kč
 Výměna krytiny a okapů na vstupní bráně na hřbitov v Cotkytli
 50 000 Kč
5.2. Odpadové hospodářství
 Vybudování sběrných míst pro popelnice
Zdroje na financování těchto akcí bude obec získávat z vlastního rozpočtu, z dotací
ministerstev, dotací Pardubického kraje, dotací DSO Lanškrounsko a MAS Lanškrounsko.
Program rozvoje obce Cotkytle bude aktualizován a kontrolován jednou ročně zastupitelstvem
obce.
Schváleno zastupitelstvem obce Cotkytle dne 21. srpna 2015 svým usnesením číslo 52/2015.

Mgr.Michaela Chládková

Vlastimil Jureček

Mistostarostka obce

starosta obce

