zpravodaj obecního úřadu
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Zpravodaj květen 2017
Z jednání zastupitelstva obce leden 2017 – duben 2017.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
 Smlouvu o úvěru, registrační číslo 99016867324 mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969,(pobočka Boskovice) a Obcí Kořenec, Kořenec 152 na
financování výdajů vybudování inženýrských sítí v obci Kořenec, lokalita „Klíčovo“,
financování výkupu pozemků a úhradu pohledávek banky ve výši 5 500 000,00 Kč.
 Geometrický plán č 300-73/2016 a na základě geometrického plánu a zjištěných okolností
vydává souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků a schvaluje Záměr
prodeje části pozemku parc.č. 1031/45, část g o výměře 19 m2 a část f o výměře 3 m2.
 Termín letošních slavností na 24. 6. 2017, název: XVII. Kořenecké slavnosti písní a tanců –
Setkání s folklórem pod větrným mlýnem, vystupující soubory: Křenovák, Kořeňák, Velen a
Velký Kosíř, dětské soubory Kořeňáček, Borověnka, Skaláček a Malý Kosíř. Složení
souborů se může upravit dle dohody se soubory.
 Inventarizaci majetku obce Kořenec k 31. 12. 2016 za rok 2016.
 Rozpočet na rok 2017, který je k nahlédnutí na obecním úřadě a na webových stránkách obce
Kořenec.
 Plán rozvoje obce Kořenec na období 2017:
Revitalizace veřejné zeleně
Posílení veřejného vodovodu I.
Výměna oken KD
Oprava chodníků
Stavba autobusových čekáren
Výstavba IS I. etapa pro stavby RD
Rekonstrukce veřejného osvětlení I. etapa (střed obce)
 Střednědobý rozpočtový výhled obce Kořenec na období 2017 – 2020, který je k nahlédnutí
na obecním úřadě a na webových stránkách obce Kořenec.
 Kupní smlouvu o prodeji části pozemku parc. č. 1031/45, část g o výměře 19 m2 a část f o
výměře 3 m2 mezi obcí Kořenec a kupujícími paní Emílií Popelářovou a panem Vladimírem
Popelářem.
 Prodloužení termínu platby poplatku za TDO do 30. června 2017.
 Smlouvu o výpůjčce obrazů s Galerií výtvarného umění v Hodoníně, Úprkova 2, Hodonín.
 Prodej části obecního pozemku na stavbu rodinného domu, parc. č. 133/30 s podmínkou
trvalého bydlení. Prodej bude schválen po předložení GP a utvoření nové parcely.
 Rozmístění světel před kulturním domem a schválilo rozšíření světel z šesti na sedm.
 Členy výběrové komise pro všechny akce v roce 2017 a 2018. Jsou to členové zastupitelstva
Miroslav Zemánek, Bc Martin Zemánek, Milan Veselý a Dana Vondálová. Dalším členem
bude kvalifikovaný administrátor na základě příkazní smlouvy.
 Příkazní smlouvu mezi Obcí Kořenec a Ing. Dryšlem na zpracování zadávacího řízení
veřejné zakázky „VÝMĚNA OKEN VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY KD, KOŘENEC 17“.
 Vydání kladného stanoviska k předložené projektové dokumentaci pro stavbu technické a
dopravní infrastruktury pro obytnou zástavbu na pozemku p.č. 239/18, k. ú. Kořenec. Jedná
se o stavební objekty SO 101 komunikace, SO 301 vodovod a SO 401 rozvody VO na
pozemcích obce Kořenec parc. č. 133/28, 133/33, 239/16, 239/18, 239/36, 239/37, 1102/1,
1165/2.
 Smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 1031/31, k.ú. Kořenec o výměře 162 m2 uzavřenou
mezi Obcí Kořenec a paní Renatou Korčákovou, Kořenec 80.






Stanovená cena činí 50 Kč za 1m2. Cena pozemku byla stanovena na základě dlouhodobého
pronájmu pozemku paní Korčákovou a nemožností využití pro obecní účely.
Záměr prodeje obecního pozemku, parc. č. 133/61 o výměře 61 m2, k. ú. Kořenec.
Prodej palivového dřeva z obecních pozemků při realizaci projektu revitalizace zeleně a
údržbě zeleně v dalším období. Cena činí 600,- Kč/ 1m tvrdého dřeva a 400,- Kč/1m
měkkého dřeva.
Příkazní smlouvu mezi obcí Kořenec a Ing. Milošem Novotným na zpracování zadávacího
řízení veřejné zakázky „Technická infrastruktura pro RD Kořenec III“.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce
Kořenec. „Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Z výsledku vyplývá, že není třeba činit žádné opatření.

Podrobnější informace z jednání zastupitelstva lze získat přímo na veřejném jednání nebo na
obecním úřadě.
Zápisy z veřejných zasedání jsou uloženy na OÚ a jsou k nahlédnutí všem občanům obce.
Nové stavební pozemky pro výstavbu rodinných domků
Obecní úřad přijímá žádosti na prodej stavebních pozemků. Jedná se o lokalitu „Klíčovo“ (u cesty
k Hornímu Štěpánovu). Na této lokalitě bude 11 stavebních pozemků o výměře cca 1000 m2.
V současné době je vydáno územní rozhodnutí a bude požádáno o stavební povolení. Zájemci se
mohou zaregistrovat u starosty obce, který jim poskytne bližší informace.
Pronájem obecního bytu
Obec Kořenec nabízí k pronájmu obecní byt č. 1 v kulturním domě 3+1, 82,6 m2, nájem 2 726,- Kč
za měsíc. Žádosti můžete podávat písemně na obecní úřad do pátku 19. května 2017. Výběrové
řízení bude 22. května 2017.
Bližší informace a prohlídka bytu je možná po dohodě se starostou obce, tel. 606481401.
Upozornění na platnost vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Obecní úřad upozorňuje na platnost této vyhlášky, která především zakazuje o nedělích od 06.00 do
22:00 hodin provádění veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících
hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. Doporučujeme
dodržování této vyhlášky, aby nebylo nutné činit opatření. Vyhláška je k nahlédnutí na OÚ a také na
webových stránkách obce.
Zákaz skládkování na veřejných prostranství
Obecní úřad upozorňuje na zákaz skládkování odpadu na veřejných prostranstvích, především
v lokalitě Skalka (bývalá skládka odpadu) v dolní části obce. Jedná se o soukromý pozemek, na
který není možné vyvážet jakýkoliv odpad. Při porušení zákazu se původce vystavuje finančnímu
postihu.
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.

Plán kulturních a sportovních akcí rok 2017
Leden
Obecní bál
www.korenec.cz
Únor
Kořenecký bál s pochováváním basy
www.korenec.cz
Březen
Dětský karneval
www.korenec.cz
Duben
Pálení čarodějnic (přírodní amfiteátr)
www.korenec.cz
Duben
Andersenova noc
http://knihovna- korenec8.webnode.cz/
Květen
Pouťová zábava (kulturní dům)
www.korenec.cz
Květen
Kořenecká pouť (u kaple)
www.korenec.cz
Červen
Dětský den(sportovní areál)
www.korenec.cz
Červen
Kořenecké slavnosti
www.korenec.cz
Červenec
Přívesnický tábor
www.korenec.cz
Červenec
Turnaj v nohejbale o pohár starosty obce
www.korenec.cz
Srpen
Závod horských kol – Pohár Drahanské Vrchoviny www.korenec.cz
Listopad
Sousedské posezení/divadelní představení/
www.korenec.cz
Prosinec
Mikulášská nadílka
www.korenec.cz
Prosinec
Zpívání u vánočního stromu
www.korenec.cz
Prosinec
Vánoční turnaj ve stolním tenise
www.korenec.cz
Prosinec
Vánoční koncert
www.korenec.cz
Miroslav Zemánek
starosta

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme spoluobčanům a souboru Kořeňák za účast a důstojné rozloučení s panem Pavlem
Švancarou.
rodina

Společenská kronika
období 20. 12. 2016 – 10. 5. 2017
Narozeni:
Max Ošlejšek
Kořenec 183
Přejeme vše nejlepší do života, hlavně hodně zdraví.
Úmrtí:
Pavel Švancara
Božena Geršlová

Kořenec 52
Kořenec 128

Odhlášeni:
Ingrid Popelářová
Jana Vaculová
Kamila Vaculová
Vladimír Šimek
Roman Dvořák
Khýrová Zuzana

Kořenec 7
Kořenec 9
Kořenec 9
Kořenec 30
Kořenec 42
Kořenec 108

Počet obyvatel k 10.05.2017

346
Jana Zemánková

RETRO VÝSTAVA
Zastupitelstvo obce a Muzeum Kořenec připravují RETRO VÝSTAVU zaměřenou na návrat do
doby 60., 70. a 80. let 20. století. Retro výstava bude zahájena v den konání XVII. Kořeneckých
slavností písní a tanců v sobotu 24. června 2017 a potrvá do konce září 2017.
Pokud vlastníte oblečení, výrobky, drobné spotřebiče, hračky či jiné věci, které byly typické pro
každodenní život obyvatel té doby a jste ochotni je na tuto výstavu zapůjčit, budeme rádi. Věci
k zapůjčení můžete nosit na obecní úřad v pondělí od 15-17 hodin nebo ve středu od 15-19 hodin,
po dohodě i v jiné dny.
Dana Vondálová
tel.: 702002563

Mateřská škola Kořenec
Jaro jsme v mateřské škole přivítali společným velikonočním tvořením dětí s rodiči. Paní
učitelka Jana Zemánková připravila zdobení vajíček včelím voskem, všichni si tuto techniku
vyzkoušeli – děti i rodiče a domů si odnesli pěkně nazdobené kraslice.
V dubnu, po Velikonocích, jsme jeli s dětmi do Mateřské školy Okrouhlá na divadelní
pohádku „Plastožrouti.“ Byla to veselá pohádka zaměřená na třídění plastů a plastových víček. Toto
téma je nám blízké, protože plastová víčka v mateřské škole sbíráme, nyní pro holčičku Emičku,
v loňském roce to bylo pro malého Nikolase.
Jsme zapojeni i do celorepublikové sbírky fondu Sidus, tentokrát si rodiče mohli koupit pro
děti veselé náramky se zvířátky. Sbírka probíhá 2x ročně a výtěžek je určen na vybavení dětských
zdravotnických zařízení.
Další divadelní pohádka „Slečna Červená a pan Zelený“ se hrála u nás ve školce. Hravou
formou seznámila děti s významem semaforu a s přechodem pro chodce a děti si v pohádce i
zahrály.
Spolupráce s místní knihovnou:
Po loňském úspěšném projektu „Putování šneka Krasíka“ si pro nás paní knihovnice Hana
Matulová připravila další pokračování. Děti ze základní školy jsou zapojeny do projektu „Velká
knižní záhada“ a pro děti z mateřské školy paní knihovnice přichystala „méně náročnou verzi“ .
1x za měsíc (od února) se scházíme v knihovně, kde má paní knihovnice pro děti nachystané
zábavné hry a soutěže, příběhy o zvířatech, pohybové aktivity, v dubnu jsme venku hledali poklad a
plnili úkoly na trase se Čtyřlístkem, a vždy dostanou děti na příští setkání zajímavý úkol.
V měsíci květnu a červnu nás čeká zápis nových dětí do mateřské školy, vystoupení dětí ke
Dni maminek, další Medouškovo divadélko, výlet na Zámek Boskovice, návštěva dopravního hřiště
a další akce. Společně s dětmi ze základní školy začínáme trénovat na vystoupení na Kořenecké
slavnosti písní a tanců.
Petra Strnadová
ředitelka mateřské školy

JARO, JARO KDEPAK JSI?
STÁLE VLÁDNOU NEČASY.
VŠICHNI CHCEME TEPLÍČKO,
AŤ UŽ SVÍTÍ SLUNÍČKO.

Sbor dobrovolných hasičů Kořenec
Sbor zakončil svoji činnost za rok 2016 dne 30. 12. výroční valnou hromadou. Pozvání přijali
tito hosté: za KSH Brno Michal Kobylka (SDH Roubanina), starosta Okrsku Benešov RNDr. Radek
Ošlejšek PhD., zástupce Okrsku Benešov Jan Paděra (SDH Žďárná) a za Obec Kořenec Martin
Zemánek. Jedním z bodů schůze byla přítomnými členy schválena výše příspěvků: s účinností od r.
2017 vybírání příspěvků MH a dorostu do 18 let ve výši 100,-Kč a od r. 2018 výše příspěvku 150,Kč od členů 18–70 roků. Nad 70 roků se příspěvky nevybírají. Do nového roku jsme vykročili
v celkovém počtu 68 členů. V roce 2017 byli přijati Veronika, Dominik a Dita Kudovi. Stav členské
základny je 71 členů.
První akcí sboru byla účast na Výroční valné hromadě Okrsku Benešov v počtu 3 členů, která
se konala 28. 1. 2017 na Benešově. Další akcí bylo školení Prevence na HZS Boskovice dne 21. 2.
2017. V sobotu 25. 2. 2017 se 8 zástupců sboru vydalo na Okrskový hasičský ples. Tento rok ples
pořádal SDH Velenov ve Skleníku v Boskovicích. Příští rok je pořádání okrskového plesu
v kompetenci našeho sboru a datum plesu je dáno na sobotu 13. ledna 2018.
V sobotu 22. 4. 2017 se Josef Zatloukal, Vladimír Novotný st., Miroslav Novák a Josef
Veselý st. jeli podívat do penzionu U Petra a setkali se tam s ostatními hasiči seniory z okrsku.
V neděli 30. 4. 2017 pořádal sbor na areálu Pálení čarodějnic s ohňostrojem. Mezi další akce patří
účast na Výkonných výborech sboru, Okrsku Benešov a Okresní odborné radě represe.
Družstva
mužů
a
žen
k dnešnímu
dni
žádnou
soutěž
ještě
neměla.
Družstva MH však nezahálejí, schází se pravidelně každou středu a sudý pátek od 15.30 do 17.30
hod. a dle potřeby na další tréninky. Letošní sezónu zahájily děti 11. 2. 2017 na uzlovačce na
Suchém 6. místem z 8 družstev, kde si vyzkoušely i soutěž jednotlivců. 1. 3. 2017 jsme odevzdali na
OSH Blansko výkresy do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Jako jediná z celého Okrsku
Benešov do krajského kola postoupila Kateřina Látalová. 11. 3. 2017 jsme si jeli si zdokonalit uzly
na Sychotínský uzlík, kde soutěžili opět i jednotlivci. Soutěž byla zařazena do Okresní ligy mládeže
(OLM). 25. 3. 2017 v Borotíně a 29. 3. 2017 v Jabloňanech MH úspěšně udělali zkoušky odbornosti
a specializace: preventista junior – Vojtěch Zemánek, Markéta Fialová, Ludmila Vrajová, Adam
Vašek a zdravotník – Ludmila Vrajová, Josef Fiala, Dominik Kuda, Veronika Novotná a Barbora
Novotná. V Šošůvce 8. 4. 2017 jsme se zúčastnili uzlovačky a topografie v OLM, kde jsme se zase
posunuli s časy blíže těm nejlepším. Naše snažení v uzlování po tvrdém tréninku bylo završeno
v soutěži jednotlivců v Drnovicích. V přípravce Veronika Kudová obsadila časem 16,66s 1. místo
z 6 soutěžících. V mladších a starších žácích jsme obsadili nejlépe 18. místo z 38. V kategorii Elita
soutěžili vedoucí a rodiče. Barbora Novotná obsadila 2. místo, Lenka Fialová 12. místo a Dita
Kudová 14. místo ze 14 účastníků. V Brně Řečkovicích jsme 23. 4. 2017 navštívili akci „Dny
otevřených dveří v depozitáři“ Technického muzea v Brně, na kterou nás pozvala z HZS JmK kpt.
Mgr. Pavla Pražáková. 25. 4. 2017 jsme odevzdali další sběr druhotných surovin, za který jsme
obdrželi částku 484 Kč. Tu použijeme na startovné v soutěžích. Na letošní výrobě čarodějnice se
podíleli MH, jejich vedoucí, Dita Kudová a Josef Havlíček (SDH Jabloňany). Prvomájový pochod
v okolí Kořence byl pro MH i jejich vedoucí plný zážitků a poznání. S ostatními členy sboru jsme si
připomněli svátek hasičů – sv. Floriána při mši svaté na Benešově a 8. 5. 2017 jsme se vydali
podívat v rámci Dne otevřených HZS po celém Jihomoravském kraji na Hasičské stanice Brno
Líšeň a Brno Lidická. Výlet se všem líbil, a proto v rámci činnosti MH navštívíme v průběhu roku
další stanice HZS.
Sbor v sobotu 13. 5. 2017 spolupořádá s TJ Sokol Kořenec pouťovou zábavu, na kterou jste
srdečně zváni.
Za Výkonný výbor SDH Kořenec
Lenka Fialová, náměstkyně starosty

Paličkou sem, paličkou tam… aneb co všechno je v knihovně k vidění
Viděli jste někdy pohádku O svatební krajce? A připadalo Vám až neuvěřitelné, jak se pouze
přehazováním paliček, na pohled velmi komplikovaným, dokáží vzniknout krásné výtvory?
Poslední březnovou středu v knihovně bylo možné zhlédnout paličkování v přímém přenosu (a také
si ho vyzkoušet), protože se uskutečnil první z cyklu setkání nazvaných Večery v knihovně. Jako
první přijala pozvání paní Perglerová, knihovnice z Kuniček, která nás zasvětila do tajů paličkování.
Základy pochytili někteří snadno a paní knihovnice nám přislíbila, že v případě zájmu uspořádá
v knihovně celý kurz pro začátečníky. Pokud byste měli zájem, přihlaste se prosím v knihovně
kterékoli pondělí. Cyklus Večery v knihovně jsou pravidelným měsíčním setkáváním, na které jste
srdečně zváni i Vy. Přichystána je ukázka vybrané rukodělné či výtvarné aktivity a také téma ke
společnému vyprávění a vzpomínání. To abychom poznali, jak která generace prožívala např. svá
léta dětství, školní docházky, hry na vesnici a historii nejbližšího okolí. Další setkání se uskuteční
ve středu 31. 5. od 17:00 kdy chystáme téma předení a tkaní.
V pátek 7. dubna se naše knihovna poprvé připojila k celostátní akci s názvem Noc
s Andersenem. Na děti čekalo několik rozmanitých úkolů, nad nimiž přijaly patronaci kreslené
postavičky Čtyřlístku. Počasí nám sice nepřálo, ale všech 25 dětí v knihovně se jím nenechalo
odradit a pustilo se s vervou do jejich plnění. Při Bobíkově úkolu se děti proběhly venku, s Fifinkou
si vyrobily originální deníčky, vyzkoušely si práci spisovatele Jaroslava Němečka při psaní příběhu
o Čtyřlístku a na chvíli se vžily do pocitů vynálezce Myšpulína, když si na vlastní kůži zkoušely
několik efektních pokusů. Večer nám zpestřilo pár výpadků proudu, které však jen umocnily zážitek
z večerního setmělého prostoru knihovny 
Poslední společnou akcí, na které jsme se mohli v knihovně potkat, bylo sobotní odpoledne
před květnou nedělí, kdy se odehrálo Velikonoční tvoření. Tentokrát jsme se nesešli pouze v dámské
společnosti kvůli květinové výzdobě, která nám již tradičně dělala (a třeba ještě dělá) radost
v našich domovech, ale bylo možné si i nazdobit kraslice voskovou reliéfní technikou a k tomu si
uplést vlastnoruční pomlázku. Takže pokud jste se přišli podívat v sobotu do kulturního domu, pak
věřím, že Vás Velikonoce nezastihly o týden později nepřipravené.
Z připravovaných akcí bychom Vás rádi pozvali poslední květnovou středu na další setkání
Večera v knihovně s tkaním i předením a v sobotu 20. 5., kdy se v knihovně odehraje Hravé
odpoledne, během něhož si můžete vyrobit svého domácího skřítka a k tomu si budete moci
zahrát mnohé nové hry, které jsou k hraní i zapůjčení v kořenecké knihovně. Těšíme se na Vás!
S díky všem spolupracovníkům Hana Matulová

KOŘENECKÁ POUŤ
Srdečně zveme všechny občany na tradiční kořeneckou pouť, která se koná 14. května 2017
a na slavnostní mši sv. v 1100hodin, kterou bude sloužit P. Pavel Koutník v kapli Panny
Marie Fatimské.
farníci z Kořence

PODĚKOVÁNÍ
Tento rok jsme si o masopustu připomněli 20 let od obnovení průvodu maškar v naší obci.
Děkuji všem, kdo se účastní, i těm, kteří přispívají do kasičky a naše znavená těla podpoří malým
občerstvením. Zatím nám každý rok přálo počasí. Tak ať se této znovuobnovené tradici v naší obci
nadále daří. Ať se najde dost nadšenců i pro další roky.
Výtěžek z kasičky rozhodně neprochlastáme, je použit na údržbu a obnovu masek a sponzorské dary
při akcích pro děti v naší obci.
Děkuji. Jiří Geršl
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