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Zpravodaj květen 2015
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
od posledního zpravodaje, vydaného v prosinci 2014, uplynula určitá doba, po které se
chceme s vámi podělit o všechno, co se v obci událo a co připravujeme na další období.
Úspěšně se zvládlo zimní období, kdy nás nepotkaly žádné sněhové kalamity ani nevznikly
žádné škody po jarním tání, protože sněhu bylo málo, a když nějaký napadl, tak záhy roztál.
Asi dvakrát byly problémy se sjízdností místních komunikací z důvodu náledí. Díky ZD
Skály byl proveden posyp a tím mohly být odvezeny popelnice. V jednom případě nebyly
několika občanům vyvezeny popelnice, za což se omlouváme. V takovém případě je třeba,
aby se občan obrátil na OÚ, kde mu bude poskytnut odpadkový pytel na uložení odpadu do
dalšího svozu. Když jsem u odpadů, tak bych rád touto cestou požádal občany, aby při
ukládání plastů, PET lahve sešlápli a objemnější odpad rozřezali, protože se zvětšuje objem a
kontejnery nestačí. Od minulého roku jsme navýšili počet kontejnerů o 2 ks a v letošním roce
už zase kapacitně nestačí. Špatným ukládáním dochází k navyšování nákladů, což se promítne
do ceny za svoz odpadů a obec bude nucena zvýšit poplatky. Zastupitelstvo schválilo v tomto
roce Obecně závaznou vyhlášku obce Kořenec č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce.
Od vydání posledního zpravodaje se v obci konala řada kulturních, společenských a
sportovních akcí. Proběhlo zpívání u vánočního stromu, vánoční koncert, dva plesy, dětský
karneval, vánoční turnaj ve stolním tenise a v pohostinství proběhl turnaj v karambole. Od
ledna bylo zahájeno cvičení pro ženy - „Body forming“ – v prostorách kongresového sálu v
Golf & Ski Resortu Kořenec. V zimním období mají možnost milovníci lyžování využívat 62
km udržovaných tras. Sbor dobrovolných hasičů zajistil pálení čarodějnic a tradiční májový
pochod přírodou.
Konané akce byly hojně navštíveny, i když v některých případech to mohlo být lepší. Myslím,
že v obci je dostatek možností ke kulturnímu i sportovnímu vyžití.
Pro nadcházejí období je zpracován plán rozvoje obce a plán kulturních a sportovních akcí. Se
všemi akcemi budou občané včas informováni prostřednictvím úřední desky, veřejných
vývěsek, v prodejnách a místním rozhlasem. Všechny informace jsou také zveřejňovány na
webových stránkách obce (www.korenec.cz), které občané dostatečně nevyužívají.
Plán kulturních a sportovních akcí vychází z potřeb obce a společenských složek. Přehled
akcí:
16. 5. Pouťová zábava (kulturní dům)
www.korenec.cz
17. 5. Kořenecká pouť (u kaple)
www.korenec.cz
31. 5. Dětský den (sportovní areál)
www.korenec.cz
20. 5. Kořenecké folklórní slavnosti (přírodní amfiteátr) www.korenec.cz
04. 7. Turnaj v nohejbale o pohár starosty obce
www.korenec.cz
17. 7. – 19. 7. Oslavy 120. výročí založení SDH Kořenec (přírodní amfiteátr)
červen-srpen Výstava k 120. výročí založení SDH Kořenec (muzeum)
15. 8. Závod horských kol – Pohár Drahanské Vrchoviny www.korenec.cz
5. 12. Mikulášská nadílka
www.korenec.cz
24. 12. Zpívání u vánočního stromu
www.korenec.cz
27. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise
www.korenec.cz
28. 12. Vánoční koncert
www.korenec.cz

Zastupitelstvo obce schválilo plán rozvoje na období 2014 – 2018. V krátkosti seznámím
veřejnost s tím, co nás čeká v tomto roce. Největší pozornost je věnována zajištění nových
stavebních pozemků, protože v lokalitě „Pod obcí“ jsou všechny stavební pozemky prodány.
Zastupitelstvo v současné době vyřizuje vykoupení pozemků, aby v horizontu dvou roků byla
možnost poskytnout zájemcům pozemky pro stavbu rodinných domů. Věříme, že se nám to
podaří a budeme moct zájemce uspokojit. Vedle přípravy pozemků bude realizována
rekonstrukce kotelny a oprava ÚT v mateřské škole, protože stávající kotle ÚT jsou
v havarijním stavu. Na tuto akci je zajištěna dotace z prostředků JMK. Dále bude provedena
výměna podlah zasedačky a kuchyně kulturního domu. V případě dostatku finančních
prostředků bude vyměněn elektrorozvaděč. Byt muzea dostane novou venkovní omítku a
v plánu je také oprava chodníku od MŠ po obecní úřad. Budou zahájeny projekční práce na
připojení nového vrtu do vodojemu a poté bude požádáno o dotaci na vlastní realizaci.
Připravuje se projekt na revitalizaci zeleně v celé obci, který bude zahrnovat především
ošetření líp, úpravu břehů potoka, úpravu zelených ploch a výsadbu nových stromů a keřů.
V průběhu roku bude prováděna údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství.
Z jednání zastupitelstva obce leden 2015 – duben 2015.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
Pachtovní smlouvu se ZD SKÁLY, družstvo Benešov na obecní pozemky, které jsou dosud v
nájmu ZD. Záměr pachtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ.
Smlouvu mezi obcí Kořenec a městem Boskovice na příspěvek o zajištění sociální prevence
ve správním obvodu ORP Boskovice.
Rozpočtový výhled obce Kořenec na období 2015-2023.
Smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitosti, a to pozemků – podílu o velikosti id. ½ parc.
č. 435/31, orná půda, o výměře 1651 m2 a podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č.
1087, ostatní plocha, o výměře 81m2, zapsaných na LV č. 100, katastrální území Kořenec,
mezi zájemcem Obcí Kořenec a zprostředkovatelem Komplexní reality, s.r.o., Tišnov,
Hornická 901.
Obecně závaznou vyhlášku obce Kořenec č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Kořenec.
Zrušení Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Boskovice a Obcí Kořenec o
výkonu přenesené působnosti v rozsahu svěřeném zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích a
schválilo návrh Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Obcí Kořenec a Městem Boskovice o
výkonu přenesené působnosti v rozsahu svěřeném zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích.
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o prodeji a koupi nemovitých věcí, mezi budoucím
kupujícím Obcí Kořenec a budoucím prodávajícím Mgr. Miroslavem Lahodou, advokátem, se
sídlem Brno, Banskobystrická 568/157, PSČ 621 00, a to sjednání podmínek za kterých bude
uzavřena kupní smlouva o převodu nemovitostí - pozemků – podílu o velikosti id. ½ na
pozemku parc.č. 435/31, orná půda, o výměře 1651 m2 a podílu o velikosti id. 1/2 na
pozemku parc. č. 1087, ostatní plocha, o výměře 81m2, zapsaných na LV č. 100, katastrální
území Kořenec, id. ½ parc. č. 435/31 orná půda o výměře 1651 m2 a id. ½ parc. č. 1087 o
výměře 81 m2.

Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu o prodeji a koupi nemovitosti a to pozemků –
podílu o velikosti id. ½ na pozemku parc.č. 435/31, orná půda, o výměře 1651 m2 a podílu o
velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 1087, ostatní plocha, o výměře 81m2, zapsaných na LV
č. 100, katastrální území Kořenec.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o budoucí kupní smlouvě o
prodeji a koupi nemovitých věcí a Kupní smlouvy.
Návrh stanov Dobrovolného svazku obcí „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obce (dále
jen „Svazek“) projednaný předsednictvem Svazku dne 9. 2. 2015 a zmocnilo pana starostu
k hlasování o tomto návrhu a jeho případných změnách na Valné hromadě Svazku.
Projednalo návrh na vykoupení pozemků a po vyhodnocení stávající situace s výstavbou RD
rozhodlo vykoupit část navrhovaných pozemků parc.č. 303/1 a 303/7. Zastupitelstvo pověřuje
starostu a místostarostku projednáním vykoupení s majiteli pozemků a zajištěním všech
podkladů pro uzavření kupní smlouvy.
Nájemní smlouvu na pronájem pozemků parc. č. 1086/5 a 405/2 k.ú. Kořenec s panem Ing.
Bohumilem Honomichlem a paní Marií Honomichlovou, bytem Mučednická 17, Brno.
Zastupitelstvo jmenuje členy hodnotící komise pro veřejné zakázky malého rozsahu pro rok
2015 v tomto složení: Bc Martin Zemánek, Milan Veselý a Miroslav Zemánek, Dana
Vondálová a Ing. Miloš Novotný – členové.
Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření příspěvkové organizace obce, Mateřské školy
Kořenec za účetní období 2014, ke dni 31. 12. 2014 bez výhrad. Výsledek hospodaření bude
převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
ZO projednalo stav zásobování obyvatel pitnou vodou a zdrojů vody. Bylo rozhodnuto, že
v tomto roce bude zaslaná žádost na Svazek Vak Boskovicko na zpracování projektové
dokumentace pro připojení vrtu do vodojemu a zpětně položení vodovodního řádu pro
zásobování občanů pitnou vodou. Souběžně bude požadována výměna tlakové stanice ve
vodojemu, aby byla možnost napojování v horní části obce a aby se posílit tlak vody
v systému. Po zpracování PD a povolovacím řízení bude podána žádost o dotaci na celou
akci.
Miroslav Zemánek
Upozornění
Obecní úřad upozorňuje občany a majitele rekreačních chalup na splatnost úhrady poplatků za
domovní odpad a poplatek ze psů na rok 2015, která byla k 31. 3. 2015. OÚ prodlužuje termín
splatnost do 30. 6. 2015. Po tomto termínu bude uplatněna penalizace.
Poplatek je možno uhradit na OÚ nebo bankovním převodem na číslo účtu: 12426631/0100.
Variabilní symbol uvádějte číslo popisné.
Vodné a stočné
Předsednictvo Svazku VaK Blansko schválilo cenu vodného a stočného pro rok 2015
v obcích a městech Svazku okresu Blansko ve výši 90,77 Kč vč. DPH.
Vodné činí 44,39 Kč
Stočné činí 46,38 Kč

OBEC KOŘENEC
Obecně závazná vyhláška obce Kořenec č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Kořenec
Zastupitelstvo obce Kořenec se na svém zasedání dne 2.března 2015 usnesením č. 12 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Kořenec, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Biologické odpady rostlinného původu,
Papír,
Plasty včetně PET lahví,
Sklo,
Kovy,
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

1)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a)
autobusová točna
b)
u prodejny COOP
c)
před kulturním domem
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)

Biologické odpady - barva hnědá
Papír - barva tmavě modrá
Plasty, PET lahve - barva žlutá a modrá
Sklo bílé - barva bílá
Sklo barevné - barva zelená

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
5) Kovy lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn za mateřskou školou, přímo na
místa k tomu určená.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných komunálních odpadů
1) Sběr a svoz nebezpečných komunálních odpadů2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně
oprávněnou osobou na základě smlouvy s obcí Kořenec, jejich odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním tisku, místním rozhlasem
a na webových stránkách obce).
2) Shromažďování nebezpečných komunálních odpadů podléhá požadavkům stanoveným
v čl. 3 odst. 4.
3) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn za mateřskou
školu.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 4x ročně jeho odebíráním ve sběrném dvoře,
který je umístěn za mateřskou školou, přímo do zvláštního kontejneru k tomuto účelu
určeného. Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním tisku, místním rozhlasem a na
webových stránkách obce).
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
2)

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery, igelitové pytle) určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven
a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č.2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Dana Vondálová v.r.
místostarostka

Miroslav Zemánek v.r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 18.3.2015
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..
Vyvěšeno i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup



 Diakonie Broumov,
 sociální družstvo
 Více na www: diakoniebroumov.org,

www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE

 SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:

dne: 27. května 2015 v době od 14 do 19 hodin
místo: Obecní úřad Kořenec
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 491 524 342, 224 316 800

Z ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
O zahájení provozu v září, o počtu a věkovém složení dětí a o zaměstnancích mateřské
školy jste si mohli přečíst v minulém čísle Kořeneckého zpravodaje.
Nyní Vás budu informovat o činnostech a aktivitách mateřská školy Kořenec v období od
ledna do května.
Během měsíce ledna jsme se zaměřili na přípravu předškoláků na vstup do základní školy.
V září nastupují do ZŠ Benešov 4 děti a do ZŠ Boskovice 2 děti.
21. 1. přijeli naši kamarádi z MtŠ Okrouhlá na divadelní pohádku „Zajíčkův zoubek“.
V březnu vykonávala v mateřské škole 14-ti denní pedagogickou praxi studentka Tereza
Geršlová z Kořence. Pro rodiče a děti jsme 26. 3. připravili velikonoční tvořivou dílnu –
malování vajíček včelím voskem.
V dubnu k nám opět přijelo divadlo s pohádkou „Hejkal“ a kromě dětí z MtŠ Okrouhlá
přijely i děti z MtŠ Benešov.
Před pálením čarodějnic se rodiče s dětmi (jako každoročně) zapojili do čarodějnického
tvoření, letos bylo téma čarodějnický klobouk. Čarodějnické klobouky si v současné době
můžete prohlédnout na obecním úřadě a v červnu během konání Slavností písní a tanců
v kořeneckém muzeu.
Nová knihovnice paní Matulová pro děti z mateřské školy připravila 23. 4. v knihovně
soutěživé dopoledne „putování pohádkou“, při kterém děti plnily hravou formou úkoly ze
známých pohádek a také si prohlédly prostory místní knihovny.
V měsíci květnu ještě plánujeme tvořivou dílnu s rodiči, dětmi a s paní keramičkou z Obory,
přijede pan fotograf a bude zápis do mateřské školy.
Na měsíc červen plánujeme výlety do Boskovic a blízkého okolí, rozloučení s předškoláky a
společně s dětmi ze základní školy nacvičujeme program na vystoupení na Slavnosti písní a
tanců.
Fotografie z akcí mateřské školy si můžete prohlédnout na internetových stránkách obce
Kořenec (www.korenec.cz)
V naší mateřské škole stále sbíráme papír a moc děkujeme rodičům našich dětí i ostatním
spoluobčanům, že nám starý papír do školky nosíte.
Nově se děti mateřské školy zapojily do sběru plastových víček pro Nicolase z Pamětic.
Petra Strnadová
ředitelka mateřské školy

DOBRÝ DEN, DOBRÝ DEN
DNESKA MÁME KRÁSNÝ DEN.
DOBRÝ DEN, DOBRÝ DEN
DNESKA ZLOBIT NEBUDEM.
RUCE MÁME NA TLESKÁNÍ
A NOŽIČKY NA DUPÁNÍ.
DOBRÝ DEN, DOBRÝ DEN
DNESKA SI TO UŽIJEM.

Reportáž psaná z knihovny
Jak to bylo pohádko? Zabloudilo kuřátko… za zahradou kořenecké školky, za pískovištěm a
skluzavkou najdete bílé nenápadné dveře, které by dost dobře mohly vést do skladu nářadí
anebo sloužit jako únikový východ. Anebo že by se za nimi skrývalo něco víc? Tentokrát se
knihovní dveře proměnily v bránu vedoucí děti do pohádek Františka Hrubína.
Sobota s datem 18. 4. opravdu dostála pověsti, které se těší aprílového počasí, a děti se ještě
ráno mohly rozhodovat, zda půjdou odpoledne sáňkovat či zavítají do knihovny. Naštěstí se
počasí zase umoudřilo a holky i kluci se pustili nebojácně do putování pohádkami v hojném
počtu a naše malá knihovna opět po nějaké době praskala ve švech díky dětským čtenářům.
Pomoci princezně najít ztracené korálky či vyrobit jí pár korálků – bambulek − zbrusu nových
byl úkol nejen pro děti, ale i pro maminky, které rády svým ratolestem pomohly a připomněly
si tak časy, kdy samy nosily do školy přezůvky. Ani pohádka o chytré červené Karkulce, jež
v podání Františka Hrubína přelstila vlka, nebyla pro děti velkým oříškem. Třetí příběh
O nezvedených kůzlatech ukázal, jak těžké je obejít se ve světě bez daru vidění. Šikovné
ručičky rozpoznaly za svými zády nejen dudlík, kostku, balónek, ale také sponu do vlasů,
kladivo nebo lak na nehty. A nakonec ani chuťové pohárky nezahálely. Zřejmě jste již někdy
zkoušeli žitné placky nebo kroupy. Pohádkoví poutníci se takto osobně setkali se čtyřmi
nejznámějšími typy obilovin (stejně jako kuřátko v básni Kuřátko a obilí), a to v různorodé
gastronomické úpravě. Svět je třeba objevovat všemi smysly, jak na to přišel již Jan Amos
Komenský.
Ráda bych poděkovala všem dětem i jejich maminkám a tatínkům za to, že si ještě
nezapomněli hrát a pozvala je nejen na další plánované akce knihovny, ale kterékoli pondělní
odpoledne do kouzelného světa literatury, která dokáže na chvíli zastavit čas a unášet ty, kteří
se nechají na vlnách více či méně smyšlených moří.
Mgr. Hana Matulová

Společenská kronika
Narozeni:
Jakub Horák

Kořenec 159

Přejeme vše nejlepší do života, hlavně hodně zdraví.
Přihlášeni:
Marie Kroužková
Karel Kaucký
Miroslav Ošlejšek

Kořenec 26
Kořenec 6
Kořenec 184

Úmrtí:
Emilie Oborná
Marie Ošlejšková

Kořenec 58
Kořenec 47

Počet obyvatel k 30. 4. 2015 346

Ohlédnutí za kulturou
Na Štědrý den proběhlo zpívání u vánočního stromku, kde jsme si zazpívali vánoční koledy,
popřáli si krásné prožití vánoc a pak všichni honem spěchali k štědrovečerní večeři. Je to již
krásná tradice, která navodí vánoční atmosféru a kterou si oblíbilo hodně lidí.
Po Vánocích nám volný čas zpříjemnil koncert Smíšeného chrámového sboru od sv. Jakuba
staršího Boskovice, kde zazněla Česká mše vánoční Jakub Jan Ryba a Půlnoční. Dirigoval Jiří
Pohl.
V lednu jak již tradičně Obec Kořenec a soubor Kořeňák uspořádali plesy, na kterých se lidé
mohli krásně tanečně vyřádit a ještě si užít kulturních vystoupení.
Letošní dětský karneval byl trošku jiný jako předešlé roky, o zábavu se postarali bratři
Chabičovští. Děti bavil kouzelník „Ťululum“, Medvídek Pů, Mickey Mouse. Byli překvapeni,
že v tak malé obci je tolik dětí a každé má nádhernou masku. Děti byly spokojené, tancovaly
a bavily se, a to je hlavní, oč nám šlo.
Za poslední kulturní akci, pálení čarodějnic, vděčíme dobrovolným hasičům, kteří ve
svém volném čase přichystali dřevo a postavili nádhernou vatru ozdobenou čarodějnicí. Akce
byla povedená, rozloučili jsme se se zimou a teď nás čeká příprava na hlavní akci tohoto roku
a to jsou Kořenecké slavnosti písní a tanců.
Božena Přikrylová

TJ Sokol Kořenec a SDH Kořenec pořádají

POUŤOVOU ZÁBAVU
v sobotu 16. května 2015 ve 2100 hodin v kulturním domě v Kořenci.
Hraje: TAMDEM
Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 60,- Kč.
________________________________________________________________

Kdo žije s otevřenou náručí,
obvykle neudělá kariéru,
ale nalezne spoustu lidí,
které může obejmout!
Bruno Ferrero
Krásné jaro!

Zpravodaj vydává Obec Kořenec zdarma.
Obec Kořenec, Kořenec 152, 680 01 Boskovice, tel.: 516467225, email: starosta@korenec.cz, www.korenec.cz

