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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na závěr prvního roku nového volebního období se s vámi chci podělit o starosti i radosti, které nám
tento rok přinesl. Jsem rád, že v tomto období nedošlo v naší obci k žádným dramatickým
událostem, které by narušovaly chod obce.
Zastupitelstvo obce se v novém složení snažilo, aby se nám zde dobře žilo a v rámci možností
zajišťovalo rozvoj obce, organizovalo řadu kulturních, sportovních a společenských akcí. Většinou
byly na činnost zastupitelstva příznivé ohlasy, ale byly i takové, které některá rozhodnutí
znevažovaly, a braly členům zastupitelstva chuť do práce. Kritiku přijímáme, ale musí být
oprávněná. Víme, že co člověk, to názor a nelze každému vyhovět. Zvolení zastupitelé vzali na sebe
odpovědnost za správu obce a já věřím, že ji dělají s nejlepším vědomím a svědomím.
Činnost zastupitelstva byla v uplynulém roce zaměřena především na plnění plánu rozvoje obce a
také na jiné oblasti života obce a našich občanů. Byla podporována činnost spolků SDH, TJ Sokol a
organizací zřizovaných obcí, jako jsou mateřská škola, místní knihovna, muzeum, soubor Kořeňák a
soubor Kořeňáček, jehož vedení se úspěšně ujala Ing. Lenka Dvořáková Hamplová. Dále obec
podpořila řadu charitativních akcí a finančně přispívala na postižené děti.
Velké téma pro zastupitelstvo je odpadové hospodářství, kde dochází k legislativním změnám
z pohledu třídění odpadů. Je velký tlak na maximální třídění odpadů. Od roku 2021 dojde
k dramatickému zvýšení cen za ukládání komunálního odpadu na skládky a do spaloven. Pokud
občané nebudou řádně třídit odpady, tak se to promítne do ceny poplatku za jednoho občana. Z
uvedeného důvodu přistoupilo zastupitelstvo k nákupu 240 l nádob na plasty do každé domácnosti,
aby se plastem zbytečně neplnily popelnice s komunálním odpadem. Obec žádá o dotaci na pořízení
nádob, která bude 80 až 85% a zbylých 15-20% uhradí obec ze svého rozpočtu, aby nemuseli být
občané finančně zatíženi. Pro příští rok zastupitelstvo rozhodlo, že se nebude navyšovat poplatek za
jednoho občana, který činí 500,- Kč. Uvidíme, jak se promítne nárůst nákladů na odvoz a ukládání
odpadů v roce 2020, ale je předpoklad, že od roku 2021 dojde k navýšení poplatku. Ještě bych chtěl
upozornit, že budeme muset v příštím roce řešit sběr papíru, protože MŠ přestane odebírat papír od
občanů z důvodu toho, že sběrné suroviny za papír neplatí. Důvodem je přebytek sběrového papíru
v Evropě, aktuálně 2 až 3 miliony tun, nedostatek zpracovatelských kapacit a zásadní omezení
exportu sběrového papíru mimo Evropu. Zatím je na obci jeden kontejner u kulturního domu, kam
mohou občané papír ukládat, který asi nebude stačit. Od jara příštího roku bude také u kulturního
domu umístěn kontejner na jedlé oleje, do kterého bude možnost oleje ukládat, aby se nezatěžovala
kanalizace a ČOV. Použitý jedlý olej se vhazuje v uzavřených PET lahvích od balené vody (1,0l;
1,5l; 2,0l) nebo v menších plastových kanystrech (do 5 l). Olej musí být tekutý bez příměsí pevných
složek.
Schválený plán rozvoje obce byl během roku naplněn a nad rámec tohoto plánu se podařilo udělat
ještě něco navíc.
Pokračuje realizace projektu revitalizace veřejné zeleně udržovacími pracemi. Postupně byly
odstraňovány nedostatky, v letních měsících se zalévalo, uschlé stromky byly nahrazeny novými.
Rovněž byly odstraněny zbylé pařezy.
Projekční práce na rekonstrukci a doplnění chybějících chodníků v průtahu obce pokračují a projekt
by měl být v jarních měsících dokončen včetně stavebního povolení. Rádi bychom na podzim
příštího roku požádali o dotaci na ty části chodníků, které budou splňovat podmínky pro stavební
povolení. Ty části chodníků, na které nebude možnost získat dotaci, se budou postupně realizovat
podle finančních možností obce. Rekonstrukce chodníků je hlavním cílem zastupitelstva z důvodu
bezpečnosti chodců. Chceme dosáhnout toho, aby chodci nemuseli vstupovat do vozovky, protože
se zvyšuje provoz po obci a také jezdí nadměrnější vozidla.
Akce stavby veřejného osvětlení pro 11 RD v lokalitě Klíčovo byla nahrazena rekonstrukcí
veřejného osvětlení středu obce, kterou jsme museli letos realizovat z důvodu rekonstrukce NN a na
kterou jsme čekali dlouhých šest let. Rekonstrukci VO realizovala ENERGETIKA Boskovice spol.

s r.o. v hodnotě 1 355 000,-Kč. Současně byla provedena výměna všech světel v obci v hodnotě 1
721 000,- Kč, na kterou se podařilo zajistit dotaci ve výši 752 000,- Kč. Stavbu prováděla
společnost ENIS SOLUTIONS Ostrava. Oba dodavatelé byli vybráni na základě výběrového
řízení.
Oprava komunikace za muzeem byla provedena ze zámkové dlažby a rovněž byla provedena
výměna obrubníků na místních komunikacích dle plánu.
Probíhají projekční práce na opravu mostu na Hrádkov a při získání dotace bude most opraven.
Nelze přesně odhadnout časový horizont.
Vzhledem k tomu, že se našel případný zájemce na podporu stavby rozhledny, bude zpracována
studie včetně návrhu rozpočtu. Poté se rozhodne, jak se bude dál postupovat.
Dle plánu byly nainstalovány radary na měření rychlosti na okrajích obce.
Obec požádala o dotaci na nákup traktoru a žádost napodruhé přijal Podpůrný a garanční rolnický a
lesnický fond, a.s., Praha, a pokud nebudou shledány žádné závady, je šance dotaci získat.
Mimo plán byly z důvodu bezpečnosti nainstalovány kamery na obecním úřadě, na návsi a v muzeu.
Na základě veřejné ankety byl zpracován projekt na Jabloňovou zahradu za muzeem, na kterou obec
získala dotaci 50 000,- Kč. Celkový náklad na realizaci projektu činil 89 000,- Kč. Největší zásluhu
na celé akci má Mgr. Vladislava Kolářová, která celý projekt administrovala a za vydatné pomoci
Mgr. Hany Matulové také zrealizovala. Oběma vřele děkuji a musím poděkovat všem, kteří se
účastnili brigád bez nároku na honorář. U této akce je vidět, že se ještě najdou nadšenci, kterým
není život v obci lhostejný a kteří chtějí něco udělat pro děti i pro návštěvníky obce.
Již několik roků vykazuje místní knihovna vedená Mgr. Hanou Matulovou velmi dobré výsledky a
její píle se završila oceněním Komunitní knihovna JMK 2019 v kategorii obcí do 500 obyvatel a
oceněním TOP Komunitní knihovna JMK 2019. Jménem svým i jménem zastupitelstva děkuji paní
Matulové a jejímu kolektivu za odvedenou práci a podporu veřejného života v naší obci.
Dobrou činnost vykazuje zásahová jednotka SDH s velitelem Jakubem Kolářem. Účastnili se
odstraňování spadlých stromů po vichřici, vyčistili a udržují požární nádrž a dobře pečují o
svěřenou techniku. Na zkvalitnění akceschopnosti jednotky získala obec dotaci 42 000,- Kč od
Jihomoravského kraje.
Obec Kořenec získala v roce 2019 na dotacích 1 100 000,- Kč
Děkuji touto cestou souboru Kořeňák, který pod vedením Ing. Zdeňka Přikryla dobře reprezentuje
naši obec na různých akcích a především za jejich pěkné vystoupení na Kořeneckých slavnostech,
Petře Strnadové, která spolu s Terezou Střížovou připravila na slavnosti s Kořeňáčkem pásmo, které
se všem líbilo.
Z jednání zastupitelstva obce červen 2019 – prosinec 2019.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
 záměr prodeje stavebních pozemků parc. č. 303/40 o výměře 1000 m2, 303/42 o výměře 1004 m2
a 303/45 o výměře 937 m2, orná půda v k.ú. Kořenec. ZO schvaluje cenu prodej pozemku 150
Kč/m2. Při prodeji stavebních pozemků bude zřízeno předkupní právo na dobu neurčitou, které
bude zrušeno dohodou smluvních stran po výstavbě základové desky rodinného domu.
 výsledek hospodaření obce Kořenec za rok 2018 se ziskem 2 270 044,11 Kč, výsledek
hospodaření bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních
období. Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci veřejného osvětlení.
 účetní závěrku obce Kořenec, včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2018
sestavenou ke dni 31. 12. 2018 bez výhrad.
 zrušení předkupního práva u pozemku parcela číslo 439/39, k.ú. Kořenec a návrh Dohody o
zrušení předkupního práva na pozemek parc. č.435/39, k. ú. Kořenec.
 přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 30 000,00 Kč na akci „Kořenecké
folklórní slavnosti“ v rámci projektu Setkání s folklórem pod větrným mlýnem za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

 na základě splněných podmínek zrušení předkupního práva na pozemek parc. č. 303/24. Na
základě této skutečnosti zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o zrušení předkupního práva na
pozemek parc. č. 303/24 a pověřuje starostu jejím podepsáním.
 záměr zřízení věcného břemene na umístění distribuční soustavy - kabel NN, na obecních
pozemcích parc.č. 1097/2, 303/41, 1080/1, 120/5, 1149/1,121/4,24/2 v k.ú. Kořenec.
 umístění distribuční soustavy - kabel NN, na obecních pozemcích parc.č. 1097/2, 303/41,
1080/1, 120/5, 1149/1,121/4,24/2 v k.ú. Kořenec. ZO pověřuje starostu vydáním stanoviska.
 záměr zřízení věcného břemene na umístění distribuční soustavy - kabel NN, skříň NN,
uzemnění na obecních pozemcích parc. č. 133/60, 133/55 v k. ú. Kořenec.
 souhlasí se stavbou, „PŘÍPOJKA VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE“ dle přiložení
situace stavby a katastrální situace na parc.č. 1136/2 a požaduje:
1. V případě trvalého uložení vodovodní přípojky do obecního pozemku/vodní plocha/
požadujeme zřízení věcného břemene.
2. Po ukončení prací uvedení pozemků do původního stavu.
 záměr pronájmu pozemku část. parc. 1031/18 ostatní plocha o výměře 40 m² v k. ú. Kořenec,
okres Blansko, zapsané Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm
Boskovice na LV 1.
 smlouvu o poskytování hostingových služeb FPO s.r.o., Smetanova 299/4, Blansko.
 smlouvu o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání části pozemku p. č. 1031/6 – ostatní
plocha, jeho část o výměře 30 m² v k. ú. Kořenec, okres Blansko, zapsané Katastrálním úřadem
pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Boskovice na LV 1. Pronajímaný pozemek
bude využit nájemcem jako přístupová cesta. ZO pověřuje starostu uzavřením a podepsáním
smlouvy.
 pořízení kamerového systému do budovy obecního úřadu a muzea. ZO pověřuje starostu
objednáním systému a zajištění instalace od společnosti HYSPERIA GROUP.
 stavbu – umístění distribuční soustavy - kabelu NN, skříň NN, uzemnění na obecních pozemcích
parc. č. 133/60, 133/55 v k. ú. Kořenec. Žadatel E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice.
 záměr stavby přípojky NN – Korčák na pozemcích parc.č. 1031/ 3, 1117/3, 1136/1, 1031/6,
v katastrálním území Kořenec, obec Kořenec, okres Blansko.
 stavbu přípojky NN – Korčák na pozemcích parc.č. 1031/ 3, 1117/3, 1136/1, 1031/6,
v katastrálním území Kořenec, obec Kořenec, okres Blansko a pověřuje starostu vydáním
souhlasu. Žadatelem je ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o..
 smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030053073/002 mezi obcí Kořenec a E.ON Distribuce, a.s.,
F.A. Garstnera 2151/6 České Budějovice na věcné břemeno na umístění distribuční soustavy kabel NN, skříň NN, uzemnění na obecních pozemcích parc.č. 133/60, 133/55 v k.ú. Kořenec.
 smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030050985/001 mezi obcí Kořenec a E.ON Distribuce, a.s., F.A.
Garstnera 2151/6 České Budějovice na věcné břemeno na umístění distribuční soustavy - kabel
NN, na obecních pozemcích parc.č. 1097/2, 303/41, 1080/1, 120/5, 1149/1,121/4,24/2 v k.ú.
Kořenec.
 zpřesnění hranic u pozemku parc. č. 96/2 dle předloženého geometrického zaměření.
 smlouvy mezi obcí Kořenec a FPO s.r.o. Blansko na program Gordic a pověřuje starostu jejich
podepsáním.
 nabídku od společnosti SUEZ na pronájem nádoby o objemu 240 litrů, se speciálně upraveným
vhozem a čtyři roční svozy, za cenu 1.120,- Kč.
 pořízení zaměření obecních pozemků, parc. č. 1031/22 část a 1037/6 část. Po zaměření bude
navržena směna pozemků tak, aby byla cesta dostatečně široká pro průjezd mezi domem č.p. 32
a domem č.p. 74. Současně bude řešen pozemek, na kterém stojí sklad. ZO pověřuje starostu
obce zasláním stanoviska.
 smlouvu o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání části pozemku p. č. 1031/18 – ostatní
plocha o výměře 40 m² v k. ú. Kořenec, okres Blansko, zapsané Katastrálním úřadem pro
Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Boskovice na LV 1.

 smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního
poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020 mezi
Městem Boskovice a Obcí Kořenec. Paušální platba stanovená na základě počtu obyvatel
v území představuje pro rok 2020 částku cca 18,50 Kč/obyvatele obce. Skutečný podíl příspěvku
na financování minimální sítě služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství ve
správním obvodu ORP Boskovice pro rok 2020 bude dle smlouvy obci vyfakturován v termínu
do 31. 1. 2020. ZO pověřuje starostu uzavřením a podepsáním smlouvy.
 veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Boskovice a Obcí Kořenec uzavřenou podle § 63 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že budou
orgány Města Boskovice vykonávat namísto orgánů Obce Kořenec v jejím správním obvodu
v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“) veškerou příslušnost k projednávání
přestupků, a to přestupků podle ustanovení § 60 odst. 2 ZOP a přestupků podle zvláštních
právních předpisů. Zastupitelstvo a pověřuje starosty obce Miroslava Zemánka podepsáním
veřejnoprávní smlouvy.
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezí Jihomoravským krajem se sídlem
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno jako budoucím povinným z věcného břemene a Obcí
Kořenec, Kořenec 152, jako budoucí oprávněnou z věcného břemene u stavby kabelového
vedení veřejného osvětlení v rámci stavby „Kořenec - stavební úprava - veřejné osvětlení“.
Věcné břemeno specifikované v čl. IV odst. 1. této smlouvy bude zřízeno za úplatu za uložení
kabelového vedení veřejného osvětlení protlakem vozovky silnice III. třídy bude částka za
zřízení věcného břemene činit 250,00 Kč/bm, za zřízení montážní jámy mimo silnici v pozemku
JMK 200,00 Kč/m2 a za uložení do ostatní plochy 100,00 Kč/bm. K částce bude připočtena DPH
dle platné sazby. ZO pověřuje starostu uzavřením a podepsáním smlouvy.
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030053456/001 mezi Obcí Kořenec a
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Garstnera 2151/6 České Budějovice na věcné břemeno na pozemku
parc. č. 1031/3, 1117/3, 1136/1, 1031/6, v katastrálním území Kořenec, obec Kořenec, okres
Blansko, kde bude realizována stavba s názvem „Kořenec, přípojka NN, Korčák“. ZO pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
 nákup popelnic na plasty. Obec by zakoupila každé domácnosti (č.p.) popelnici, rozdíl mezi
cenou z dotace a cenou za popelnici uhradí obec. Pořízení štěpkovače pro obec ZO neschválilo.
 schválilo změny v projektu rekonstrukce chodníků. Změna se týká chodníku na točně, kde ZO
nesouhlasí s navrhovanou změnou zastávky a navrhlo změnu oproti původnímu návrhu - záliv
naproti MŠ.
 po předložení kalkulace nákladů a výnosů na svoz a ukládání domovního odpadu výši poplatku
za TDO pro rok 2020 ve výši 500,- Kč/1 občan a 1. rekreační objekt dle platné vyhlášky.
 novostavbu rodinného domu na parc. č. 133/15, k.ú. Kořenec dle předložené projektové
dokumentace. Stavba se nachází na okraji obce a tak ZO rozhodlo vydat souhlasné stanovisko ke
stavbě.
 záměr pronájmu pozemku parc. č. 24/2 v k.ú. Kořenec o výměře 69,5 m2.
 nabídku zhotovení panoramatických fotografií obce a schválila, aby byly pořízeny fotografie: 1 –
obecní úřad, kulturní dům a muzeum, 2 – kaple, 3 – sportovní areál, 4 – mlýn, 5 – MŠ, 6 – golf,
7- prodejna Jednoty, 8 - pohostinství.
 výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou v souladu se Závaznými
pokyny pro žadatele a příjemce podpory Operačního program Životní prostředí „Protipovodňová
opatření obce Kořenec“.
 na základě splněných podmínek zrušení předkupního práva na pozemek parc. č. 303/39. Na
základě této skutečnosti zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o zrušení předkupního práva na
pozemek parc. č. 303/39 a pověřuje starostu jejím podepsáním.
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330048999/001 mezi Obcí Kořenec a E.ON
Distribuce, a.s., F.A. Garstnera 2151/6 České Budějovice na věcné břemeno v katastrálním
území Kořenec, obec Kořenec, okres Blansko.

 členy výběrové komise pro hodnocení nabídek Protipovodňového opatření. Jsou to členové
zastupitelstva Miroslav Zemánek, Milan Veselý a Dana Vondálová, náhradník Petr Ševčík.
 příspěvek na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství
zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020 ve výši 19588,- Kč.
 podání žádosti o dotaci na projekt s pracovním názvem „Výstavba technické infrastruktury pro
potřeby zasíťování stavebních parcel v obci Kořenec.“ a pověřuje starostu podepsáním smlouvy
o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy.
 vybudování bezbariérového chodníku k zadnímu vchodu do kulturního domu a zařadí tuto akci
do plánu na rok 2020.
 vydání Obecně závazné vyhlášky obce Kořenec č. 1/2019 o místním poplatků ze psů, která
nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.
 vydání Obecně závazné vyhlášky obce Kořenec č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu, která
nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.
 vydání Obecně závazné vyhlášky obce Kořenec č. 3/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, která nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.
 na základě splněných podmínek zrušení předkupního práva na pozemek parc. č. 303/44. Na
základě této skutečnosti zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o zrušení předkupního práva na
pozemek parc. č. 303/44 a pověřuje starostu jejím podepsáním.
 na vědomí zprávu komise o hodnocení nabídek a protokol o posouzením splnění podmínek účasti
ve výběrovém řízení „Protipovodňová opatření obce Kořenec“. Na základě hodnotících kritérií
schvaluje Zastupitelstvo obce Kořenec výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu obce
podepsání smlouvy o dílo se společností, která předložila nejvýhodnější nabídku.
 smlouvu o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užíváno části pozemku p. č. 24/2 – ostatní
plocha, jeho část o výměře 69 m² v k. ú. Kořenec, okres Blansko, zapsané Katastrálním úřadem
pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Boskovice na LV 1. Pronajímaný pozemek
bude využit nájemcem jako nádvoří.
 dodatek ke smlouvě na odvoz a ukládání TDO se společností SUEZ Využití zdroje a.s. a přílohu
č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu číslo 842002 pro rok 2020 a pověřuje
starostu jejím podepsáním.
 ZO posoudilo oprávněnost požadavku na pořízení změny Územního plánu Kořenec a rozhodlo
pořídit změny územního plánu. Po přípravě návrhu změn a projednání s majiteli pozemků podá
starosta obce žádost o pořízení změny územního plánu na Odbor výstavby a územního plánování
MěÚ Boskovice. Náklady na pořízení budou rozděleny na všechny žadatele.
 Zastupitelstvo obce neschválilo prodej pozemku parc. č. 1019/10 o výměře 39423 m2, k.ú.
Kořenec společnosti Kořenec Development, s.r.o. IČ. 055749927, Bohmova 1, Brno.
 Zastupitelstvo obce Kořenec bere na vědomí úpravu břehu potoka postavením gabionu na
pozemku spol. UNISPOL Nesovice.
Informace obecního úřadu
Vodné a stočné
Předsednictvo Svazku VaK Blansko schválilo cenu vodného a stočného pro rok 2020 v obcích a
městech Svazku okresu Blansko ve výši 106,00 Kč vč. DPH.
Vodné činí 53,56 Kč
Stočné činí 52,44 Kč
Czech point
Opětovně oznamujeme, že na obecním úřadě Kořenec je v provozu Czech POINT, kde je možnost
získat ověřené výstupy z Katastru nemovitostí – výpis z listu vlastnictví, Obchodního rejstříku úplný výpis, výpis platných údajů k aktuálnímu dni, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů.
Rovněž je na obecním úřadě prováděno ověření podpisu a listin.
Službu provádí starosta obce.

Kalendář akcí
Připomínáme všem organizacím a organizátorům různých akcí, kteří chtějí využít obecní
zařízení, aby svoje plány na rok 2020, včetně termínů a časů, zasílali na e-mail
(starosta@korenec.cz) z důvodu koordinace akcí, nejpozději do konce tohoto roku. Kalendář
akcí bude zveřejněn na webových stránkách obce.
Vyhlášky obce
Zastupitelstvo obce schválilo dne 11. prosince 2019 vyhlášky o místním poplatku ze psů, o
poplatku z pobytu a o poplatku za užívání veřejného prostranství. Vyhlášky jsou dostupné na
webových stránkách obce, do 3. ledna 2020 na úřední desce OÚ a k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Závěrem svého příspěvku děkuji členům zastupitelstva i všem veřejně činným lidem za
dobrou práci v tomto roce. Všem občanům a chalupářům přeji klidné a pohodové prožití
vánočních svátků, hodně štěstí, pevné zdraví a spokojenost po celý rok 2020.

Miroslav Zemánek
starosta

Společenská kronika
období od 1. 6. 2019 -15. 12. 2019
Úmrtí
Přihlášení

2 osoby
8 osob

Počet obyvatel k 15.12.2019

357
Jana Zemánková

PLESOVÁ SEZÓNA
25. 1. 2020 OBEC KOŘENEC
30. OBECNÍ BÁL
15. 2. 2020 SOUBOR KOŘEŇÁK
37. Kořenecký bál

Ohlédnutí za kulturou
Kdo by neměl rád zpěv, tanec a krásné kroje. Každý druhý rok se těšíme na Slavnosti písní a tanců,
které tento rok připadly na sobotu 22. 6. 2019. Viděli jsme krásné vystoupení dětských souborů
Kořeňáčku, Borověnky a Drahánku. Působivé vystoupení předvedly i soubory dospělé Kořeňák,
Trnka z Vyškova a Vonica 80 ze Zlína. V muzeu jsme si výstavou připomněli 20. výročí úmrtí
čestného občana Kořence pana Jiřího Pelikána a stálá expozice byla obohacena o výstavu
paličkovaných výrobků. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout větrný mlýn, muzeum nebo si zakoupit
nějakou drobnost u stánků s řemeslnými výrobky. Hodně malých dětí s rodiči využili možnost
zavítat na dětské hřiště.
Celé odpoledne jsme si přáli jediné, ať vydrží počasí a slavnosti se vydaří.
Toto se splnilo jen částečně, protože poslední soubor tancoval již mezi kapkami deště. Ale i tak si
myslím, že červnové odpoledne na Kořenci bylo zdařilé. O to víc nás mrzelo, že večerní program
ukončil trvalý déšť. Bylo to krásné odpoledne a již teď se těšíme na příští rok, kdy nás čeká
muzejní noc, na kterou Vás srdečně zveme.
V listopadu již tradičně proběhlo sousedské posezení. Účast byla poněkud menší než jiné roky, ale
ti, kdo přišli, se dobře bavili. I když žijeme v jedné vesnici, kolikrát se občané za celý rok ani
nepotkají a sousedské posezení je příležitostí, kdy si mohou zavzpomínat a popovídat. Po
informacích starosty o dění v obci následovalo vystoupení Kořeňáčku, které sklidilo velký úspěch, o
který se zasloužily nové vedoucí souboru Ing. Lenka Dvořáková Hamplová a Katka Zemánková.
Bolí tě klouby, záda, nevíš, jakou bylinu použít? Na tyto otázky odpovídal léčitel Karel Štenbaur.
Občané byli hodně zvídaví a pan léčitel měl na všechno odpověď. Celé odpoledne nám zpříjemnilo
DUO Pohoda, a kdo chtěl, mohl si zazpívat a zatancovat.
Bylo to moc pěkné odpoledne a ráda bych poděkovala všem zastupitelům, kteří se podíleli na
přípravě této akce.
Velký dík patří Věře Zemánkové za výborné koláče, Marii Veselé a Janě Zemánkové za ostatní
skvělé zákusky.
Přeji všem občanům krásné vánoční svátky a v roce 2020 zdraví a spokojenost.
Božena Přikrylová

Jabloňová zahrada muzea Kořenec
V listopadu jsme Jabloňovou slavností zakončili projekt Zelené oázy, který vyhlašují Nadace
Partnerství a společnost MOL Česká republika.
Slavnost byla spojením her, ochutnávky jablečných dobrot a vyhlášením výsledků projektu Jižní
Morava čte. Celá společenská událost byla zakončena profesionálním vypravěčem Michalem
Grigou s jeho originálním silným příběhem o Jabloňovém sadu.
Díky velkému přispění obyvatel i podpoře zastupitelstva, se podařilo vytvořit příjemné místo
uprostřed obce v blízkosti muzea. Dominantou zahrady jsou kamenné zídky a přírodní jezírko.
Kromě starých odrůd jabloní byly vysazeny další stromy a keře s jedlými plody. Vysazena byla
habrová skrýš pro děti, živé ploty a jarní záhon. Těšíme se také, že na jaře osázíme tři velké
vyvýšené záhony léčivými bylinami. V zahradě myslíme i na živočichy – vyseli jsme motýlí louku,
postavili hmyzí hotel a ještěrčí kupu, děti v kroužku vyráběly škvorovníky.
Věříme, že zahrada plná živočichů, květů a ovoce bude lákat k posezení a odpočinku. K tomu má
pomoci i stůl s herními plány nebo lavička v blízkosti jezírka odkud je vidět do celé zahrady.
Jste zváni…
Vlaďka Kolářová

Jabloňová zahrada

Knihovnické radování
Je prosinec a tuto neděli jsme zapalovali třetí svíčku na adventním věnci. Předposlední neděli
adventní se říká také radostná, „gaudete“, protože čas narození Ježíška se přiblížil a zbývá již jenom
chvilka do Vánoc. I proto je čas bilancovat a ohlédnout se za tím, co udělalo letošní podzim radost
nám v knihovně.
Se začátkem školního roku se váže již tradičně vyhlášení soutěže pro knihovna jihomoravského
kraje s názvem Jižní Morava čte. Pro letošní rok bylo vybráno téma „Tajemství knihovny“ a jako
vždy zvalo děti k vytvoření vlastního literárního nebo výtvarného díla. Do konce října je v napsání
příběhu motivovala soutěž „knihocaching“, ušitá přímo na míru naší knihovně. V této hře se děti i
jejich rodiče vydávali po stopách souřadnice tzv. kešky – malého balíčku obsahujícího papírky se
zašifrovanou zprávou. Pokud děti šifru rozluštily, našly úryvek z dobrodružné knížky. Jejich dalším
úkolem bylo zjistit, z které knihy byl úryvek převzatý a najít jejího autora. Ačkoliv to nebyl úkol
věru snadný, zúčastnilo se úspěšně hry jedenáct dětí, které za své úsilí získaly odměnu. Vyhlášení
výsledků této soutěže jsme načasovali spolu se slavnostním vyhlášením výsledků literárněvýtvarného klání Jižní Morava čte, kdy porota vybírala z tuctu krásných prací ty nejzdařilejší.
V nejmladší a nejvíce obsazené výtvarné kategorii zvítězila Emma Pavlíčková z Boskovic, v mladší
literární kategorii Sandra Horáková, v literární kategorii do 5.třídy Lucie Geršlová a v té nejstarší
Sabina Meluzínová z Okrouhlé. Další kategorie byly literárně výtvarné a v nich se umístila v mladší
kategorii na první místě Karolína Kavínová z Brna a mezi staršími zvítězili ve skupinové práci
Roman Grepl, Robert Zemánek a Vít Zemánek. Všichni vítězové postoupili do druhého kola, kdy
v konkurenci dalších bezmála 60 knihoven se umístili Roman, Robert a Vítek ve své kategorii na
krásném třetím místě, ze kterého se velice radujeme a klukům gratulujeme.
Ale abychom se pomyslně vrátili o krok zpátky, dotkněme se ještě atmosféry vyhlašování výsledků
obou soutěží, které se uskutečnilo v rámci Jabloňové slavnosti na začátku listopadu. Spojily se tak
dva velké důvody k radosti. Prvním z důvodů byl pohled na výsledek společného projektu, který
představuje Jabloňová zahrada za muzeem vzniklá z velké části svépomocí, jež má sloužit jako
místo setkání dětí a dospělých. A proto bylo moc prima, když jsme v rámci slavnosti mohli společně
děti i dospělí zhlédnout a vyslechnout několik soutěžních pracích a spoluprožívat radost oceněných
autorek a autorů. Aby bylo důvodů k radosti ještě více, přivítali jsme v tento listopadový den také
vzácnou návštěvu z Brna. Přijeli nás navštívit pan ředitel Moravské zemské knihovny, pan profesor
Kubíček s rodinou a paní magistra Adéla Dilhofová, vedoucí knihovnického odboru této instituce,
kterým se v naší vesnici i knihovně velmi líbilo. Na závěr společného setkání jsme se přesunuli na
závěrečné „vyprávění“ do knihovny. Zde nám vypravěč Michal Gryga připravil zbrusu nový příběh
o životě člověka a stromu, příběh o zahradě, který jsme při svitu svíček se zatajeným dechem
vyslechli.
O necelý týden později jsme měli možnost se s profesorem Kubíčkem i paní Dilhofovou setkat
znovu, a to v Moravské zemské knihovně, kde se konalo slavností setkání knihovníků JMK.
V rámci tohoto setkání došlo k vyhlášení výsledků soutěže o komunitní knihovnu Jihomoravského
kraje, která stejně jako soutěž Jižní Morava čte probíhá pod záštitou JMK a pana hejtmana
Bohumila Šimka. A i tentokrát měla knihovna na Kořenci důvod se radovat. Byli jsme oceněni hned
ve dvou kategoriích, a to jako Komunitní knihovna v obci do 500 obyvatel a pak jako absolutní
vítěz TOP komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019. Obou těchto ocenění si nesmírně
vážíme. Odborná komise vyzdvihla nejen pěkně zrekonstruovaný prostor knihovny, ale zejména
spolupráci s vedením obce a dalšími spolky, organizacemi a dobrovolníky. Je to ocenění naší
společné práce na různých kulturních akcích pro děti i dospělé, které by se bez přičinění všech
pomocníků, ať už pečou výborné buchty nebo přispějí pomocí při organizaci, neuskutečnily. Prostě
bez nikoho z vás, kdo podporujete knihovnu, by knihovna nebyla tam, kde je. A to je ten největší
důvod k radosti. A zato tuto pomoc a podporu bych ráda všem moc poděkovala a pozvala vás nejen
v pondělní půjčovní dobu do knihovny – za čtením i za setkáním.
Hanka Matulová

Jižní Morava čte – vyhlášení výsledků soutěže „knihocaching“

Jižní Morava čte – krajské kolo
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže - Hvězdárna a Planetárium Brno- 6. kat. /30.11.2019/
Roman Grepl, Vít Zemánek a Robert Zemánek – 3. místo

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOŘENEC
Vánoční čas v mateřské škole si vždy společně s dětmi krásně užíváme. Letos jsme začali už
v listopadu, kdy děti s paní učitelkou Evou Pavlíčkovou připravily výzdobu kulturního domu
papírovými anděly a vyrobily přáníčka a drobné dárečky na Sousedské posezení.
Na vánoční strom u kulturního domu a na malé stromky před MŠ děti vyrobily papírové báňky,
s paní učitelkou Janou Zemánkovou nazdobily vánoční stromeček ve třídě a adventní věnec, který
nám každoročně zhotovuje Lukáš Klement. Každý den u něj s dětmi zpíváme koledy. Společně
jsme si vyzdobili celou budovu vánoční výzdobou, s paní kuchařkou Danielou Fagulcovou jsme
napekli linecké cukroví, o mikulášskou nadílku se dětem postarala vedoucí stravování paní
Jaroslava Hamplová. A mezi tím vším těšením pilně připravujeme společné vánoční posezení dětí
s rodiči. Děti ještě čeká nadílka hraček pod stromeček ve školce, návštěva golfu s promítáním
pohádek a slavnostní vánoční oběd ve školce.

Děti a zaměstnanci mateřské školy Vám všem přejí radostné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví a štěstí v novém roce.
TĚŠÍME SE ANDÍLKU
NA VÁNOČNÍ NADÍLKU
TĚŠÍME SE MOC A MOC
BUDEM HODNÍ DO VÁNOC
A PAK ZASE MALINKO
ZAČNEM ZLOBIT, MAMINKO
Já bych se ještě ráda vrátila k červnovým kořeneckým Slavnostem písní a tanců.
Moc děkuji všem, dětem i dospělým, za dosavadní spolupráci a z celého srdce přeji dětem další
úspěšná vystoupení s dětským folklorním souborem „Kořeňáček“.
Slavnosti písní a tanců červen 2019:
Poděkování dětem:
Vít Zemánek
Markéta Kolářová
Matěj Kaderka
Anežka Vrajová
Karolína Zemánková
Apolena Dvořáková
Karolína Hlubinková
Eva Filipová
Lucie Geršlová
Roman Grepl
Tereza Geršlová
Ella Pavlíčková
Robin Geršl
Sandra Horáková
Veronika Kolářová
Štěpán Rosenberg
Richard Zemánek
Eva Svobodová
Robert Zemánek
Lada Matulová
Vojtěch Zemánek
Anna Novotná
Ondřej Kolář
Sofie Tereza Střížová
Ludmila Vrajová
Emma Pavlíčková
Prokop Matula
Gabriela Anna Novotná
Poděkování dospělým:
Tereza Střížová, Jana Zemánková, Josef Bohatec, Anna Pospíchalová, Dana Vondálová, Božena
Přikrylová, Věra Zmánková, pan starosta Miroslav Zemánek a rodiče dětí z Kořeňáčku
KONČÍ SBĚR PAPÍRU V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vzhledem k nulovým cenám při výkupu papíru musíme ukončit sběr papíru v mateřské škole.
Velice všem děkuji za spolupráci a pomoc, pořídili jsme pro děti spoustu hraček, vybavení na
zahradu MŠ a navštívili jsme plno divadelních pohádek.
MOC VÁM VŠEM DĚKUJEME!
Petra Strnadová
ředitelka mateřské školy

„ Kořenec, Kořenec, je v pěkné dolině.“
Tak se zpívalo a tato píseň provázela v minulosti i v současnosti dětský soubor Kořeňáček. Od září
letošního roku se vedení souboru ujala Ing. Lenka Dvořáková Hamplová za pomoci Kateřiny
Zemánkové. Soubor Kořeňáček se těší velkému zájmu menších i větších dětí a rodičů. Vždyť v něm
mnozí také učinkovali.
Soubor Kořeňáček vznikl před 50 roky při mateřské škole v Kořenci. Na jeho založení se podílela
ředitelka školky paní Anna Kozlovská, paní Božena Veselá a paní učitelka Svátková. Od počátku
vedla soubor ředitelka školky paní Anna Kozlovská. Po paní Kozlovské vedla soubor Petra
Strnadová ve spolupráci s učitelkami z MŠ.
První dětské kroje byly pořízeny podle zástěrky, kterou namaloval akademický malíř pan František
Řehořek. Dívčí kroj měl zástěrku a bílé rukávce, chlapci nosili plátěné kalhoty a bílou košili.
Účinkovalo až 30 dětí. Ve vystoupení přednášely děti říkadla, zpívaly písně našeho kraje od jara do
zimy.
První vystoupení Kořeňáčku v novém složení bylo 23. listopadu na „Sousedském posezení“
v Kořenci na téma „Podzim“. O hudební doprovod se na housle postaral pan Pavel Zouhar
z Boskovic a na klarinet Filip Karaman z Kořence. Oběma patří velké poděkování. Děti se na
vystoupení poctivě připravovaly od září. Moc se těšily, jak všem předvedou, co se naučily.
Odměnou jim byl velký potlesk. V nadcházejícím roce nás také čeká několik vystoupení, na které se
budeme od ledna připravovat.
Pevně věříme, že jim jejich nadšení vydrží a budeme v nich nadále vést hrdosti k našemu kraji,
nářečí a lásce ke krojům.
Za soubor Kořeňáček Bc. Ing. Lenka Dvořáková Hamplová

Soubor KOŘEŇÁK
K nadpisu je nutné dodat „folklorní“ soubor Kořeňák. To přece každý ví a zná, že je folklorní. Už
méně se ví, že nějakou dobu není jen a jenom folklorní. A jak k tomu došlo? To je na delší
vyprávění. No, ale protože mám před sebou prázdnou stránku, možná bych se do takového kratšího
popisu událostí mohl pustit. Takže od začátku.
Soubor každoročně pořádá bál. Ten příští má pořadové číslo 37. Na každém z těchto bálů je
vystoupení v krojích. No, jak také jinak, vždyť jej prezentujeme jako krojovaný bál a tam folklorní
vystoupení určitě patří. Jenže počet našich folklorních tanců je omezený, a tak není možné ukázat na
každém dalším bále zcela jiné lidové tance. Nezbylo, než je v jistých obměnách opakovat. Po bále
s pořadovým číslem 30 jsme se rozhodli pro změnu. Důvod vlastně není třeba vysvětlovat. Bál
prostě potřeboval nějakou formu zpestření. Ale jakou? Krojované vystoupení musí zůstat, to je
jasné, vždyť je to „krojovaný“ bál. Ale dá se zkrátit na polovinu a v té druhé předvést něco jiného.
Řekli jsme si, za zkoušku to stojí.
Prvním, zatím jen nesmělým, krokem byl bál v roce 2014. První půlka vystoupení byla „krojovaná“
a ve druhé jsme představili country tance. Z odezvy diváků se dalo usoudit, že to pro ně byla vítaná
změna. A tak jsme se rozhodli v tom pokračovat.
Na příštím bále, tedy v roce 2015, jsme v druhé části vystoupení předvedli různé druhy polek
(mimochodem, v našich folklorních tancích můžete vidět polky tančené na tři způsoby, zatančit
však umíme celkem 7 druhů) a na závěr téměř divadelní předvedení polky pražských Pepíků. Pro
představu – vzpomeňte na film o vojáku Švejkovi, jak jej vedou po Karlově mostě a cestou se staví
v šantánu, kde p. Kemr s viržinkem v puse tančí s místní krasavicí. A harmonikář hraje „u malýho
vokýnka“ neboli Racajdičku. Na divácích bylo vidět, jak zpozorněli, s jakým zaujetím nás sledují.
To nás navnadilo.
A vzali jsme to opravdu vážně a řekli si: na bál číslo 33 si připravíme něco zcela nového. Třeba
tance, na které se už dávno zapomnělo. A co takhle tance, které se tančily na vůbec prvním českém
bále. V časové ose jsme se ocitli hluboko v Rakousku-Uhersku. V dobových novinách (ano, už i
tehdy pravidelně vycházely) se psalo: „Představte si to: český bál a v Praze! No kdo to jakživ slyšel.

Jak je to vůbec možné, aby v Praze Češi bál měli a aby se na něm dokonce česky povídalo. Kdyby
byl někdo povídačku roznesl, že si Hotentoti na svém bále povídají Hotentotsky, žádný by se nedivil
tak, jako když Češi chtějí si na svém bále povídat česky“. A taky jsme se dopátrali tanečního
pořádku. Ovšem názvy tanců – gallopada, cotillon, quodlibet, atd. pro nás byly naprosto neznámé.
Přesto jsme se do jejich nacvičování pustili. A nastaly krušné chvíle na zkouškách. Abychom se
divákům ukázali v co nejlepším světle, vypůjčili jsme si dobové šaty, krásné krinolíny. Vystoupení
diváci ocenili velkým potleskem. Pro nás příjemné a potěšující. A poprvé zazněla otázka - a co dál,
co nám předvedete příště? A hrome, to jsme si na sebe upletli bič! Ale co, do dalšího bálu daleko.
Jenže ten byl před námi v tom okamžení.
Hledali jsme a hledali, až jsme našli tanec, jehož vznik se datuje do začátku minulého století a
pochází ze státu Jižní Karolína v Americe. Jmenuje se Charleston. Kdyby někomu z vás název nic
neříkal, i zde můžeme použít odkaz na film. Například Velký Gatsby. Tanec je hodně svižný, a tak
jsme i zkoušky museli prodloužit. Přibylo debat na téma výběru šatů. A tentokrát navíc také účesy.
Ani na nich jsme nešetřili a úprava vlasů tanečnic nakonec trvala celý den. Ve výsledku to ale stálo
za to. Tedy, soudě podle reakce diváků. Ta byla skvělá a potlesk svojí délkou předčil všechny
předešlé vystoupení. To hřálo u srdce. Ještě jsme to nestačili vstřebat a už tu byla opět ta otázka. A
co předvedete příště, čím nás překvapíte? Slovo překvapení je na místě. Tajíme, co nového
připravujeme. O to větší je naše potěšení, když se nám diváky podaří skutečně překvapit. No, ale
čím dalším je možné překvapit?
A už se opět blížil další bál, tentokrát s pořadovým číslem 35. Tak, a co vybereme nyní? Přišel jsem
s nápadem, co takhle zkusit Letkis? Reakce ze strany členů souboru – a co to jako je? To vůbec
neznáme. Až zjistili, o co se jedná, ozvalo se – co s takovou jednoduchou odrhovačkou? S tím přece
nikoho nepřekvapíme. Jenže i jednoduchý tanec může být předveden zajímavě. A tak se do toho
pustili. Nutno uznat, že si dali záležet. Z původní finské lidové polky, což je základ tance Letkis,
dokázali choreograficky udělat zajímavé vystoupení. A že se líbilo, o tom svědčí dlouhotrvající
potlesk diváků. (čtenáři, vnímáš, jak po dalším a dalším vystoupení reakce diváků gradují?). A
nejen to, tentokrát se k nám diváci přidali a na parketě nebylo k hnutí. A to je přesně ono. Těší nás,
když se diváci baví. Fandí nám. Z toho pak soubor žije. Ale už je tu opět známá otázka. A co bude
na dalším bále? Ale další bál je přece daleko. No, není tomu tak. Už je tu zase. A s ním i otázka, co
tentokrát vybrat za tanec?
Na předchozím bále byl tanec z Finska. Zkusíme tedy přejít do teplejších krajin. Taková místa jsou
spojená s dovolenou, s mořem, s posezením přátel a popíjením rakije. A tak jsme došli do Řecka.
Tam za svůj takřka národní tanec považují Sirtaki. Byl sice vytvořen uměle, ale na základech
původních lidových tanců. A opět mohu odkázat na film. Dnešní mluvou by se řeklo „kultovní“,
s názvem Řek Zorba s Anthony Quinnem v hlavní roli. To pro něj byl tanec upraven. Poté zlidověl.
Abychom nic nezanedbali, i šaty jsme pořídili v barvě moře. A reakce diváků? No bouřlivá.
Dokonce taková, že některým tanečnicím vehnala slzy do očí. A to je to ocenění, které si všichni
členové souboru zaslouží, a které jim ze srdce přeji. Obsahuje poděkování za spoustu času na
zkouškách, za snahu naučit se novým tancům, za podřízení svých vlastních aktivit těm souborovým.
A nejen to, také za hodiny práce spojené s rozborem tanečních kroků, choreografií, s hledáním a
úpravami taneční hudby, s výběrem a sháněním šatů, výrobou doplňků. A třeba taky za reprezentaci
Kořence, protože tančíme na bálech i mimo naši obec.
Nyní máme před sebou další bál. Pořadové číslo 37. Co na něm předvedeme, to samozřejmě
neprozradím. Máte-li rádi překvapení, přijměte naše pozvání a přijďte se podívat. Třeba jen na to
vlastní vystoupení. U vstupu vás určitě bez problémů pustí. A bude-li se vám vystoupení líbit a
oceníte nás potleskem, budeme moc rádi. Vždyť to je ta pravá energie, která nás pohání dopředu a
hřeje u srdce.
Mějte klidné a pohodové Vánoce. A v příštím roce pevné zdraví a samozřejmě i trochu štěstí.
To vše vám přeje
Ing. Zdeněk Přikryl a soubor Kořeňák

Sbor dobrovolných hasičů Kořenec 2019
SDH Kořenec má ke konci roku 2019 70 členů. Nyní jsou ve sboru 4 mladších žáci,11 starších
žáků, 2 dorostenky, 11 žen a 43 mužů.
Dne 5. 9. 2019 opustil naše řady dlouholetý člen pan Josef Oborný. Čest jeho památce!
V roce 2019 se členové a zástupci sboru zúčastnili těchto akcí:
2.2.2019
Okrskové valné hromady na Okrouhlé v počtu 4 zástupců sboru ,
16.2.2019 Okrskového hasičského plesu ve Valchově v počtu 7 zástupců sboru,
9.3.2019
Školení a zkoušek v Paměticích - Hasič III – 2 členky,
14.3.2019 Kurzu první pomoci u dětí na ZZS JmK Brno-Bohunice – 2 členky ,
29.3.2019 Vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí v Doubravici n./Svit. /v komisi/,
6.4.2019
Školení a zkoušek Preventista III v Doubravici n./Svit. – 2 členové,
9.4.2019
Semináře prevence na HZS v Blansku v počtu 3 zástupců dospělých a 2 MH,
20.4.2019 Vypouštění, úklid a napouštění požární nádrže,
30.4.2019 Pálení čarodějnic na areálu za KD. Letošní čarodějnici vyráběly děti v kroužku
Středečníci a pátečníci. Všem děkuji za výrobu čarodějnice.
2.5.2019
Sběr kamení na poli pod Kořencem /2 vlečky/,
5.5.2019
Mše svaté k svátku sv. Floriána patrona hasičů v počtu 5 zástupců,
8.5.2019
Velké Opatovice – O pohár Malé Hané - rozhodčí ,
9.5.2019
Výkonný výbor Okresní odborné rady represe v Lysicích,
11.5.2019 Pouťová zábava v KD,
12.5.2019 jsme se omluvili z Okrskového výboru ve Valchově a členky – maminky dostaly malý
dárek ke Dni matek,
18.5.2019 Ostrov u Macochy – Jarní kolo Hry Plamen 2019 – rozhodčí,
25.5.2019 jsme se omluvili z Okrskového kola PS ve Valchově – jen jako rozhodčí 2 členové,
1.6.2019
BVV Brno – Záchranáři dětem – 2 členové a 2 MH akce KSH Jmk,
8.6.2019
Soutěž Suchý , 9.6.2019 KK dorost Brno,
23.6.2019 Memoriál B. Andrlíka Okrouhlá, 29.6.2019 OK PS Blansko,
30.6.2019 Memoriál M. Ošlejška Velenov, 5.7.2019
Memoriál Knödla Roubanina,
3.8.2019
KK PS Brno, 5.10.2019 Podzimní kolo Hry Plamen Bořitov – vše jako rozhodčí.
Preventivně výchovná činnost Hasík :
ZŠ a MŠ Benešov:
24.2.2019, 7.3.2019, 30.5.2019, 6.11.2019, 20.11.2019,
ZŠ Svitávka:
22.2.2019, 5.3.2019, 4.6.2019, 14.11.2019, 28.11.2019,
ZŠ Knínice u Boskovic: 8.10.2019, 22.10.2019,
MH Drnovice u Lysic:
12.3.2019 Penzion Slunečnice v Kuřimské Nové Vsi ,
stánek PVČ :
7.12.2019 KČT Velké Opatovice – Čertovská vycházka
Výkonný výbor SDH Kořenec se sešel v letošním roce celkem 4x. Dále jsme se zúčastnili
výkonných výborů Okrsku Benešov, zasedání Okresní odborné rady represe, Okresní odborné rady
prevence.
Do konce roku 2019 nás ještě čekají tyto akce:
21.12.2019 účast na VVH SDH Benešov,
28.12.2019 spolupořádání s TJ SOKOL Kořenec Vánoční turnaj ve stolním tenise v KD Kořenec.
VVH našeho sboru se koná v pondělí 30. 12. 2019 v 17:00 hod. v Pohostinství Obora, na které
se bude volit složení nového výkonného výboru na období 2020-2024.

Chtěla bych všem členů sboru, jejich rodinám a občanům Kořence popřát za VV SDH Kořenec
v roce 2020 pevného zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti.
Laura Novotná
náměstkyně starosty SDH

Činnost JSDH Kořenec za rok 2019
Jednotka v letošním roce na žádost KOPISU vyjela celkem k pěti událostem. Jednalo se o popadané
stromy, lesní požár či požár osobního automobilu.
U všech výjezdů byla dodržena zákonná lhůta 10 min, která se nám daří snižovat díky úpravám ve
zbrojnici, ať už se jedná o uložení zásahových obleků či výzbroje.
Úpravy si provádí jednotka svépomocí za přispění obce.
Díky obci a krajským dotacím se nám podařilo pořídit nové vybavení. Jedná se o motorovou
řetězovou pilu, nastavovací žebřík, ruční vyprošťovací nástroj a záchranné lano. Pila byla již využita
při zásahu, žebřík a lano při výcviku.
V říjnu jednotka absolvovala okrskové cvičení v Ludíkově, kde si vyzkoušela záchranu osob
z výšky, vyproštění zavalené osoby z poza stromu a požární útok.
Na konci června se konalo u nádrže dopoledne pro děti z naší školky. Akce byla zaměřena nejen na
ukázku a vyzkoušení si techniky, ale i na prevenci.
Chtěl bych poděkovat členům jednotky za jejich práci, čas a úsilí a popřát Vám pěkné svátky
vánoční a vše nejlepší do nového roku.
Jakub Kolář

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL
Nejmasovějším sportem na Kořenci je fotbal, který zajišťuje TJ. V mistrovských soutěžích máme
jedno mužstvo dospělých , které si v podzimní části soutěže 2019-2020 III. tř. okresního přeboru
vedlo úspěšně a podzimní části se umístilo na 4. místě tabulky. Po čase se mužstvo stabilizovalo a
vykazovalo zlepšení oproti minulé sezóně. Je dobré, že se daří společně zajišťovat činnost
žákovského družstva a přípravky v Benešově, kde naši mladí hráči působí. Pořád se potýkáme
s nezájmem některých kluků, kteří by fotbal mohli hrát, ale nechtějí. V zájmu našeho fotbalu i všech
dětí by bylo dobré tuto činnost zlepšit, protože sportováním dělají také něco pro svoje zdraví.
Žákovským mužstvům se věnují Jarek Kuda a Bc. Martin Zemánek a mužům Josef Hlubinka, Aleš
Novotný a Petr Ševčík. Samozřejmě mají k sobě řadu lidí, kteří zajišťují chod klubu.
TJ zajišťuje mimo fotbalu také cvičení žen, kterého se ujala Bc. Iveta Ošlejšková, ale v poslední
době opětovně upadá zájem děvčat. Bylo by škoda, aby tato činnost zanikla, když máme vlastní
cvičitelku.
Dále se členové TJ zapojují nejen do činnosti TJ, ale také jsou nápomocni při zajišťování veřejných
akcí.
Všem patří moje poděkování a věřím, že je neopustí elán i v dalším období.
III. TŘÍDA MUŽI
1. Knínice
2. Cetkovice
3. Vavřinec
4. Kořenec
5. Lipůvka
6. Vísky
7. Sloup
8. Vranová
9. Kotvrdovice
10. Svitávka
11. Ostrov
12. Voděrady
13. Benešov

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13

10
8
6
6
6
5
6
5
5
4
3
2
0

2
2
4
4
3
5
2
4
2
1
3
3
1

1
3
3
3
4
3
5
4
6
8
6
8
12

46:17
50:17
37:28
25:17
40:31
22:17
37:34
23:22
27:24
22:42
22:36
13:40
21:60

32
26
22
22
21
20
20
19
17
13
12
9
1

OP STARŠÍ ŽÁCI
1. Jevíčko
2. Černá Hora
3. Olomučany
4. Jedovnice
5. Benešov/Kořenec

8
8
8
8
8

6
4
3
2
2

2
0
1
2
1

0
4
4
4
5

18:7 20
24:12 12
11:18 10
13:16 8
11:24 5

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

19
19
17
16
14
13
13
11
11
10
7
7
7
6
6
6
4
3
2
2
1

0
0
1
1
1
1
0
4
3
1
4
2
1
2
1
0
1
4
1
1
3

1
1
2
3
5
6
7
5
6
9
9
11
12
12
13
14
15
13
17
17
16

345:58
275:71
207:93
197:70
189:106
210:108
150:133
143:135
159:109
150:127
127:143
117:115
111:169
121:211
103:199
99:162
99:165
100:190
79:262
80:281
85:240

OP STARŠÍ PŘÍPRAVKA
1. Ráječko
2. Boskovice A
3, Blansko
4. Boskovice B
5. Boskovice C
6. Jedovnice A
7. Svitávka
8. Letovice
9. Žijeme hrou
10. Jedovnice B
11. Olomučany
12. Blansko B
13. Vysočany-Šošůvka
14. Velké Opatovice
15. Knínice
16. Lipovec
17. Bukovinka
18. Benešov/Kořenec
19. Rájec
20. Doubravice
21. Cetkovice

57
57
52
49
43
40
39
37
36
31
25
23
22
20
19
18
13
13
7
7
6

Tělovýchovná jednota Sokol Kořenec přeje všem příznivcům sportu i všem občanům příjemné
prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí lásky a úspěchů.
Miroslav Zemánek
předseda TJ
MO KDU-ČSL Kořenec přeje všem občanům požehnané vánoční svátky plné vzájemné lásky
a sváteční pohody. Do všech dnů nového roku 2020 hodně štěstí, pevného zdraví, radosti,
spokojenosti, Boží lásky a ochrany.

Příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2020 mnoho štěstí, zdraví,
pracovních a osobních úspěchů
přeje
zastupitelstvo obce Kořenec

TJ SOKOL KOŘENEC VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Kdy:

Sobota 28. 12. 2019

Kde:

Kulturní dům

Kategorie:

chlapci a dívky do 10 let včetně
chlapci a dívky od 11 do 18 let včetně
ženy od 19 let
muži od 19 do …..– hlavní kategorie

Startovné:

chlapci a dívky do 18 let včetně - zdarma
muži a ženy nad 18 let - 50 Kč

OBČERSTVENÍ A TOČENÉ PIVO ZAJIŠTĚNO!
ZVEME HRÁČE I FANOUŠKY SPORTU A DOBRÉ ZÁBAVY.
___________________________________________________________________________

PROPOZICE A PRAVIDLA
Prezentace

Chlapci a dívky do 10 let včetně
Chlapci a dívky od 11 do 18 let včetně
Ženy od 19 let
Muži od 19 do …- hlavní kategorie
-

8:30 – 8:55
8:30 – 8:55
10:30 –10:55
12:30 –12:55

Začátek

9:00
9:00
11:00
13:00

přihlásit se je možné při prezentaci – pro závodně nehrající hráče
hráči budou v jednotlivých kategoriích rozděleni do skupin podle počtu přihlášených (každý
si tak zahraje dostatečně)
ve skupinách se utká každý s každým na dva vítězné sety do 11 bodů, podání se mění po
dvou bodech
vyřazovací boje se budou hrát na tři vítězné sety do 11 bodů
minimálně první tři hráči v každé kategorii budou odměněni hodnotnými cenami
přezůvky s sebou!!! Je zde také možnost půjčení pálky!!!

Informace k turnaji: Petr Ševčík, tel: 607 578 119
___________________________________________________________________________

Přijďte si pro Betlémské světlo, které bude předáváno u vánočního stromu.
Zpravodaj vydává Obec Kořenec zdarma.
Obec Kořenec, Kořenec 152, 680 01 Boskovice, tel.: 516467225,
email: starosta@korenec.cz, www.korenec.cz

