zpravodaj obecního úřadu

R o č n í k X X X I X – Ř Í J E N 2017

Zpravodaj říjen 2017
Z jednání zastupitelstva obce květen 2017 – říjen 2017.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
 Závěrečný účet obce vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
 Hospodářský výsledek MŠ Kořenec za rok 2016. Zisk za rok 2016 ve výši 102 546,56 Kč
bude převeden na účet 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření.
 Výsledek hospodaření obce Kořenec za rok 2016 se ziskem 975 318,05 Kč, výsledek
hospodaření bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních
období.
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč z rozpočtu obce Kořenec,
mezi obcí Kořenec a SDH Kořenec.
 Na základě posouzení čtyř doručených žádostí o obecní byt č. 1 rozhodlo přidělit byt
manželům Markétě a Viktorovi Weinigerovým, bytem Nebovidy 188. Byt bude užívat
čtyřčlenná rodina. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
 Přidělovat stavební místa v nové zástavbě mladým rodinám a mladým partnerům z důvodu
dalšího rozvoje obce, zachování, popř. zvyšování počtu obyvatel a také z důvodu nízkého
počtu stavebních pozemků.
 Úhradu hudební produkce při procesí na pouť do Křtin ve výši 2 000,- Kč.
 Doporučení výběrové komise o výběru dodavatele na stavbu TI Klíčovo, schvaluje
Rozhodnutí o přidělení zakázky společnosti REISTAV Letovice a pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
 Znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2017, pro obec
Kořenec ve výši 200.000,00 Kč (dvěstětisíckorunčeských) na akci: „Výměna oken
víceúčelové budovy KD“ v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok
2017 a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2017, pro obec Kořenec ve výši 39
000,00 Kč (třicetdevěttisíckorun) 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 a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
 Znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2017, pro obec
Kořenec ve výši 28 000,00 Kč (dvacetosmtisíckorunčeských) na akci: „Vybavení knihovny
Kořenec“ v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje 2017 a pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1031/14, ostatní plocha o výměře 74 m² v k. ú. Kořenec.
Účel využití: Skladovací prostor.
 Dodatek č.1ke Zřizovací listině MŠ, kterým se mění název, sídlo a identifikační číslo
příspěvkové organizace tak, že se dosavadní název příspěvkové organizace Mateřská škola
Kořenec, okres Blansko mění na Mateřská škola Kořenec, okres Blansko, příspěvková
organizace a ukládá starostovi provést změnu v rejstříku škol.
 Na základě uvedených skutečností o stavu zajištění posílení veřejného vodovodu a
optimalizace horního tlakového pásma, podat žádost na JMK a pověřuje starostu obce,
znovu podáním žádosti o dotaci na posílení veřejného vodovodu a optimalizace tlakového
pásma prostřednictvím Svazku VaK Boskovice.
 Příkazní smlouvu na zajištění kompletní manažerské řízení přípravy a realizaci projektu
„Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích v obci Kořenec“ s Ing. Martinou
Vokřálovou, Šebrov.

 Rozhodnutí o výběru dodavatele revitalizace veřejné zeleně společnost KAVYL se sídlem
Mohelno. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na dodavatele revitalizace veřejné zeleně a
pověřuje starostu jejím podepsáním.
 Smlouvu na činnost technického dozoru revitalizace zeleně s Ing. Barborou Májkovou,
Bieblova 20, Brno. Technický dozor bude ing. Májková vykonávat dle smlouvy za smluvní
cenu 30.000,00 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
 Smlouvu na autorský dozor u revitalizace zeleně se společností Atregia s.r.o., se sídlem
Šebrov 215, Šebrov - Kateřina. Společnost bude činnost autorského dozoru vykonávat za
smluvní cenu 20.000,00 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
 Smlouvu o pronájmu pozemku parc. č. 1031/14, ostatní plocha o výměře 74 m² v k. ú.
Kořenec. Účel využití: Skladovací prostor.
 Záměr prodeje části obecních pozemků na stavbu rodinného domu, parc. č. 133/30 a 133/52
o celkové výměře 2625 m2 v k. ú. Kořenec.
 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 239/54, orná půda o výměře 387 m² v k. ú. Kořenec.
 Záměr o zřízení věcného břemene ke vstupu a uložení kabelového vedení NN na obecní
pozemek parc.č. 1072 v k.ú. Kořenec.
 Návrh nájemní smlouvu se společností Vodafone na umístění zařízení elektronických
komunikací na budově kulturního domu a pověřuje starostu jejím podepsáním.
 Schvaluje návrh kupní smlouvu o prodeji nově odděleného stavebního pozemku parc.
č.133/115 tvořený z parcel č. 133/30 a 133/52 dle GP č 325-1 1242/2017 o celkové výměře
2625m2 v k.ú. Kořenec, manželům Markétě a Viktorovi Weinigerovým, bytem Nebovidy
188. Ve smlouvě bude zřízeno předkupní právo pro obec Kořenec na uvedený pozemek. ZO
pověřuje starostu Miroslava Zemánka podepsáním smlouvy.
 Jmenování velitele zásahové jednotky JSDH Kořenec Jakuba Koláře, zástupce velitele
Luboše Popeláře a Pavla Učňa, strojníka Milana Fabiánka a Ondřeje Stříže, členy zásahové
jednotky: Petra Geršla, Milana Fabiánka ml., Lukáše Kejíka, Davida Hlubinky, Petra
Ševčíka, Aleše Novotného, Davida Novotného a Josefa Veselého.
 Příspěvek na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství
zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2018 ve výši 14,- Kč
za jednoho obyvatele obce. ZO pověřuje starostu uzavřením a podepsáním smlouvy.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330039815/001 na parc. č. 1072, k.ú.
Kořenec, uložení distribuční sítě – kabelové vedení NN, mezi obcí Kořenec a E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice.
 Smlouvu o pronájmu pozemku parc.č. 239/54, o výměře 387 m2, k.ú. Kořenec s panem Ing.
Jiřím Konečným, bytem Foustkova 102/15, 616 00 Brno. Cena je určena dle vyhlášky o
místních poplatcích. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
 Po vyhodnocení všech podmínek pro vstup do DSO Technické služby Malá Haná rozhodlo,
že obec Kořenec bude nadále využívat služeb společnosti SUEZ a nabídku zapojení do
spolku DSO Technické služby zamítlo.
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 900 - 1000 m2.
V září byly zahájeny stavební práce na inženýrských sítích (kanalizace, vodovod) a do konce roku
by měly být ukončeny. Vedení NN a veřejného osvětlení bude realizováno v příštím roce. Prodej
pozemků bude zahájen v jarních měsících 2018. V současné době evidujeme 7 žádostí. Zájemci o
prodej stavebních pozemků se mohou zaregistrovat u starosty obce, který jim poskytne bližší
informace.
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.

Vážení spoluobčané,
v posledním období dochází v malých obcích k omezování prodejní doby, popř. k úplnému
uzavírání prodejen z důvodu nízkých tržeb. Postupně dochází i v naší obci ke zkracování prodejní
doby a mám obavu, že se situace bude zhoršovat. Myslím, že by bylo dobré, aby spotřebitelé,
v rámci možností, podpořili naše prodejny a nakupovali v nich dostupné zboží. Vím, že se všechno
nedá pořídit jenom v našich prodejnách a také jsou nezanedbatelné slevy v supermarketech, přesto
si myslím, že při trošce dobré vůle můžeme naše prodejny podpořit. Jde především o to, aby občané,
kteří nevyjíždí za zaměstnáním, nebo nemohou zajet do supermarketu, mohli nakoupit v místě
bydliště.

Miroslav Zemánek
starosta

Společenská kronika
období od 11.05.2017 – 30.09.2017
Odhlášeni:
Alžběta Dvořáčková
Vladimír Popelář

Kořenec 42
Kořenec 7

Přihlášeni:
Martin Vöröš
Lenka Vöröšová
Radovan Vöröš
Maroš Vöröš
Jana Frantlová
Adam Vašek

Kořenec 7
Kořenec 7
Kořenec 7
Kořenec 7
Kořenec 172
Kořenec 172

Počet obyvatel k 30. 9. 2017

350
Jana Zemánková

RETRO VÝSTAVA V MUZEU
V sobotu 24. června 2017 byla v muzeu zahájena „Retro výstava“ zaměřená na návrat do doby 60. –
80. let 20. století. S radostí musíme říci, že o ni byl velký zájem nejen v den konání Kořeneckých
slavností písní a tanců, ale i po celou turistickou sezónu. Proto jsme termín trvání výstavy
prodloužili až do konce října. V prostorách muzea si tak stále můžete prohlédnout oblečení, módní
doplňky, hračky, domácí potřeby, drobné spotřebiče, časopisy, odznaky, plakáty a další předměty
typické pro každodenní život té doby. Každý, kdo výstavu navštívil, mohl zavzpomínat a
připomenout si čas bez internetu a mobilních telefonů, kdy čas plynul tak nějak jinak. Pro děti a
mladší ročníky, pro něž jsou některé exponáty naprosto neznámé, skýtá výstava mnoho možností
k hádání „k čemu tahle věc sloužila“, a tak je také pro ně poutavá a poučná.
Chtěli bychom tímto moc poděkovat všem občanům za zapůjčení věcí na výstavu a díky patří také
vám, kteří jste pomohli při její přípravě a realizaci.
Dana Vondálová

Retro výstava

Kořenecké slavnosti písní a tanců

Rozloučení s prázdninami

Mateřská škola Kořenec
V pondělí 4. září jsme zahájili nový školní rok 2017/2018 v mateřské škole. Máme zapsáno 13 dětí
– 7 děvčat a 6 chlapců, 12 dětí je z Kořence, 1 dítě z Vratíkova. 10 dětí je starších tří let a 3 děti,
kterým jsou zatím dva roky, nastoupí do mateřské školy postupně během roku. Složení zaměstnanců
se nezměnilo – Petra Strnadová ředitelka, Jana Zemánková učitelka, Daniela Fagulcová kuchařka a
školnice, Jaroslava Hamplová vedoucí stravování.
Protože začal nový školní rok a všechno máme teprve před sebou, ráda bych se vrátila alespoň do
června, kdy se konaly Slavnosti písní a tanců. Moc děkuji Božence Přikrylové za přípravu programu
a pomoc při nacvičování společně s paní učitelkou Janou Zemánkovou, panu Josefu Bohatcovi za
hudební doprovod a samozřejmě všem dětem:
mateřská škola:
Karolína Zemánková (od září 1. třída)
Matěj Kaderka (od září 1. třída)
Sára Sedláková (od září 1. třída)
Eva Filipová
Tereza Geršlová
Sandra Horáková
Lada Matulová

základní škola:
Lucie Geršlová
Gabriela Anna Novotná
Vojtěch Zemánek
Eva Svobodová
Ludmila Vrajová
Robert Zemánek
Vít Zemánek

Vendula Kejíková
Roman Grepl
Robin Geršl
Kristýna Kolářová
Anežka Vrajová
Karolína Hlubinková

Také moc děkuji všem občanům, kteří nám nosí starý papír (noviny, časopisy, kartony apod.). Vše
odvážíme do sběru a za utržené peníze můžeme dětem zaplatit návštěvy divadelních představení,
drobné hračky, výtvarný materiál, pomůcky na cvičení a další. Ve sběru papíru pokračujeme i
v tomto roce.
FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU,
SHOĎ MI JEDNU HRUŠTIČKU.
SHOĎ MI JEDNU NEBO DVĚ,
BUDOU SLADKÉ OBĚ DVĚ.

Petra Strnadová
ředitelka mateřské školy

Kořeňáček

Když je něco poprvé aneb o historických událostech
Možná jste zaznamenali na internetu pro-volební kampaň Tomáše Kluse a spol. cílenou na
prvovoliče s názvem Tvoje poprvé. Pro nás je toto heslo aktuální ve spojení s naší historicky první
čtenářskou besedou v knihovně. Ta se uskutečnila minulý pátek 20. 10. v příjemném prostředí
dětského oddělení knihovny, kde se sešlo více než třicet příznivců dobré literatury pro děti. Pan
spisovatel Jiří Šandera, s jehož tvorbou měly děti možnost se seznámit již před besedou, přijel
v rámci projektu Jižní Morava čte (a s přispěním Jihomoravského kraje, děkujeme:-) povykládat o
svých knihách a odpovědět na všechny všetečné otázky svých posluchačů a čtenářů. Veselou a
tvůrčí atmosféru dokládá to, že dvouhodinová beseda utekla rychleji, než se mnozí z nás stihli
podívat na hodinky. A tak se prosím tvoří historické události hodné zaznamenání pro budoucí
generace.
A že o tom v knihovně něco víme. Při našem pravidelném pátečnickém setkávání se školáky
v knihovně jsme si téma kroniky a kronikářské práce vzali pro tento podzim na paškál. Průvodkyní
po historických zákoutích se nám stala místní kronikářka Jitka Svobodová. Ta při našem prvním
setkání ozřejmila dětem i dospělým, jak vypadá její práce a s jakými radostmi a strastmi musí
obecní písmák počítat. Moc děkujeme a těšíme se na další pokračování, které nás zavede hlouběji
do minulosti.
K tomu totiž vyzývají nejen schůzky Pátečníků, ale také celý projekt literárně-výtvarné soutěže
Jižní Morava čte, do které se naše knihovna již podruhé zapojila. Tentokráte organizátoři zacílili
pozornost dětí ke skutečným událostem vážícím se k našemu kraji, vesnici nebo třeba také k rodinné
historii. Téma „Příběhy mého kraje“ přímo vyzývá k zaznamenání (s literární licencí ovšem)
všedních i památných událostí, které se přihodily maminkám, tatínkům, babičkám i dědečkům, a
zve k návratu ke starým rodinným fotografiím i ústnímu vyprávění momentů, které by bylo škoda
zapomenout. To se netýká jenom dětí, ale i nás dospělých. A tak, kdo jste, děti, ještě žádný příběh
nevyslechli, žádnou starou fotografii nevytáhli, je nejvyšší čas. Na Vaše práce se těšíme v knihovně
nebo na OÚ do konce října.
K historii některých míst na Kořenci se vázala také příjemná podzimní procházka s Pavlem
Fabiánkem nazvaná „Kořenecká místa s příběhem“ (organizovaná také v rámci projektu JMčte).
Děti i dospělí vyrazili od budovy MŠ směrem na spodní konec Kořence a mnozí z nás žasli nad
bohatou minulostí některých končin. Krásné podzimní odpoledne nám dovolilo navštívit nejen tzv.
„Betlémek“, ale také zahradu domu pana docenta Vladimíra Řehořka a jeho paní, kterou jsem já
osobně navštívila poprvé a byla jsem nadšena z jeho působivé atmosféry. Milé a nečekané pro nás
bylo osobní setkání s manželi Řehořkovými. Dále jsme putovali po fameliích a ukončili naši cestu u
domu pana Grufíka tematickou hrou s budíky. Celou cestu doprovázelo děti několik úkolů, díky
kterým našli poklad „u Pekařů“. A co jiného to mohlo být, než něco dobrého na zub. A protože jsme
se při tomto našem putování ošidili o zajímavosti horní části Kořence, čeká nás na jaře
pokračování…
Ohlédnutí do nedávné historie jsme připravili také dětem z mateřské školky Kořenec. Za všechny
babičky se nelehké role vypravěčky ujala paní Věra Zemánková. Přečetla jim pohádku a
zavzpomínala na své dětství – oblíbené hry, nejmilejší hračky i drobné lumpárny. Děti místy ani
nedutaly, když poslouchaly vyprávění o strašících čertech nebo dobrodružném hledání zatoulané
husy. Několik her i babiččiny výborné s láskou pečené koláčky byly pro děti pak jen bonbónkem na
celém dopoledním programu.

Některé dětské hry jsou nesmrtelné, stejně jako hravost dětí v každé době, ať už si o směřování
budoucích generací myslíme, co chceme. Proto bych ráda připomněla všem dětem, malým i větším,
že v knihovně probíhá soutěž Lovci perel, do které není nikdy pozdě naskočit. Stačí přečíst knížku,
vyplnit pracovní list a perla je vaše. A co teprve speciální knihovnické peníze, které přitom můžete
získat: vězte, že naše měna je stálá a směnitelná na knihovnických bazarech za drobné odměny.
A že ani dospělí na Kořenci nezahálí, to jste se mohli přesvědčit na akcích pletení pedigu nebo se
můžete přijít podívat na kurz paličkování probíhající každé úterý od 16:00 v knihovně. A protože se
chceme rozvíjet nejen rukodělnou prací, připravili jsme ve spolupráci s lektorkou Janou
Zemánkovou kurz trénování paměti pro veřejnost. Ten se bude konat v termínech 26. 10., 9. 11. a
23. 11. vždy od 17:15 do 18:50 v knihovně. Všichni zájemci jsou na tento bezplatný kurz zváni.
Ale abychom se vrátili k nadpisu tohoto článku. Nezapomeňme, že stejně jako může každý z nás
ovlivnit velké dějiny například svou účastí ve volbách, tak máme před sebou nelehký úkol předávat
dál i ty malé, každodenní historie našeho života, které každý z nás žije, protože všechno to jsou
jedinečné příběhy našeho kraje…
Hanka Matulová

Čtenářská beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou

Zastupitelstvo obce Kořenec Vás srdečně zve na

SOUSEDSKÉ
POSEZENÍ
aneb odpoledne nejen pro seniory,
které se bude konat v sobotu 11. 11. 2017
v 15 hodin v kulturním domě na Kořenci.
Program:
 informace o rozvoji naší obce
 vystoupení dětí z mateřské školky
 vystoupení souboru Kořeňáček
 ohlédnutí za přívesnickým táborem S krajánkem okolo Kořence
 beseda s Karlem Dvořáčkem o jeho pouti do Santiaga de
Compostela
 možnost

příjemného

posezení

a

setkání

s blízkými

i

vzdálenějšími sousedy a přáteli
 pro příjemnou atmosféru bude k dispozici malé občerstvení a
k poslechu bude hrát živá hudba STOFKA

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

