zpravodaj obecního úřadu

R o č n í k X X X I X – P R O S I N E C 2017

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, pomalu ustává předvánoční shon a blíží se nejkrásnější svátky v roce. Většina
z nás nasála atmosféru na vánočních trzích nebo nákupem dárků a také na různých akcích spojených s
adventem a Vánocemi. Je čas na chvilku se zastavit a zamyslet se nad uplynulým rokem, zda jsme se
chovali stejně jako o Vánocích, kdy jsou k sobě lidé hodnější, laskavější a mají k sobě nějak blíž. Zda se
podařilo uskutečnit předsevzetí a plány, které jsme si dali a zda jsme šli tomu pověstnému štěstí naproti.
Takové malé zamyšlení předkládám v posledním zpravodaji letošního roku, zda se podařilo ze strany
obce naplnit zájmy a potřeby našich občanů. Vím, že by mohla být řada věcí jinak, třeba lepší anebo
také horší. Zastupitelstvo se snažilo podporovat všechny oblasti života obce od rozvoje přes kulturu a
zájmovou činnost společenských organizací.
V rámci rozvoje byly v tomto roce realizovány téměř všechny akce. Když to vezmu postupně podle
schváleného plánu, tak revitalizace zeleně byla zahájena zpracováním projektové dokumentace,
výběrovým řízením a uzavřením smlouvy s dodavatelem stavby. Revitalizace zahrnuje vykácení stromů,
které ohrožují bezpečnost, ošetření dřevin, výsadba nových dřevin, celkové ošetření zeleně a zelených
ploch. Celkové náklady na revitalizaci činí 1 184 000,- Kč, uznatelné náklady jsou 808 663,- Kč a
nezpůsobilé 375 650,- Kč. Dotace na akci činí 646 930,- Kč, která je poskytována pouze z uznatelných
nákladů.
Posílení vodovodu a optimalizace horního tlakového pásma je ve fázi vydání stavebního povolení a
podání žádosti o dotaci ze SFŽP prostřednictvím Svazku VaK. Dotace nebyla fondem na tuto akci
poskytnuta a tak bylo požádáno na JMK. Pokud se i tam neuspěje, tak bude žádost podána opakovaně.
Výměna oken v kulturním domě byla realizována firmou SULKOM v ceně 569 854,- Kč. Na výměnu
získala obec dotaci z JMK 200 000,- Kč. Výměnou oken dojde k značné úspoře plynu na topení a tím i
úspoře finančních prostředků. Okna netěsnily a byly ve značně špatném stavu.
Oprava chodníků nebyla realizována z důvodu posunutí termínu rekonstrukce NN v obci. Z tohoto
důvodu nemohla být rekonstrukce veřejného osvětlení středu obce. Je naděje, že v roce 2018 konečně
dojde k rekonstrukci NN a tím se nám umožní realizovat dlouhodobě připravené akce, kterými je oprava
chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení a úprava středu obce. Na všechny tyto akce budeme chtít
v rámci možností získat dotační peníze.
Výstavba inženýrských sítí pro 11 RD v lokalitě „Klíčovo“ pokračuje dle harmonogramu a na stavbě
vodovodu, oddílné kanalizace a plynovodu zůstávají pouze terénní úpravy, které budou provedeny
v jarních měsících 2018. Stavbu prováděla firma Reistav Brno na základě výběrového řízení a náklady
na stavbu činily 3 414 000,- Kč. Nedokončená je pouze stavba trafostanice, VN a NN.Věříme, že
v počátku příštího roku budou mít žadatelé o stavbu RD možnost zahájit stavební řízení, popř. zahájit
stavbu.
Do konce listopadu se podařilo zrealizovat stavbu autobusových čekáren na točně a na horní zastávce.
Postavením čekáren se zlepšila kultura cestování našich občanů a cestující netrpí deštěm a špatnými
povětrnostními podmínkami.
V tomto roce se také pokračovalo v zlepšování podmínek obecní knihovny a za pomoci dotace z JMK,
která činila 28 tis. Kč, byly pořízeny nové regály, odpadkové koše a další dovybavení.
Obec také prováděla v tomto roce řadu oprav a údržby obecního majetku pro lepší vzhled a čistotu naší
obce.
Společenský život naší obce se odvíjí od dobré činnosti organizačních složek obce, zájmových kroužků
a společenských organizací. Nebudu se pouštět do nějakého hodnocení, protože každá organizace
v tomto zpravodaji zhodnotí svoji činnost. Přesto si dovolím vyzvednout velmi dobrou práci naší
knihovny vedenou Mgr. Hanou Matulovou, která za pomoci paní Vlaďky Kolářové a dalších
spolupracovníků připravila řadu činností nejen pro děti, ale i dospělé. Důkazem toho je ocenění
knihovnice od Moravské zemské knihovny za nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických a
informačních služeb. Ocenění zveřejňujeme v tomto zpravodaji. Za tuto obětavou práci paní knihovnici
moc děkuji a věřím, že ji elán a chuť neopustí i v dalším období.
V tomto duchu mohu pokračovat při hodnocení souboru Kořeňák, který pod vedením Ing. Zdeňka
Přikryla šíří folklórní tradice obce nejen v našem regionu, ale i daleko za jeho hranicemi. Tato činnost
vyžaduje nejen znalosti folklóru a jeho tradic, ale i spoustu času a trpělivosti. Moje poděkování patří

vedoucímu i celému souboru. Během roku se uskutečnily všechny kulturní, sportovní a společenské
akce, které jsme měli v celoročním plánu.
V minulém roce jsem chválil, že jsme nemuseli několik roků zvyšovat poplatky za svoz a ukládání
domovního odpadu. Toto neplatí pro příští rok, protože jsme museli z důvodu navýšení ceny od svozové
firmy přistoupit na navýšení ceny o čtyřicet korun pro příští rok. Cena za jednoho obyvatele a jednu
nemovitost, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, bude 500,- Kč. Taktéž dojde k navýšení ceny
vodného a stočného o necelé tři koruny. Celková cena bude 96,81 Kč/m3 včetně DPH.
Z jednání zastupitelstva obce říjen 2017 – prosinec 2017.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
 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,.
 Velitele zásahové jednotky JSDH Kořenec č. IV 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/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.
 Zastupitelstvo obce po vyhodnocení všech podmínek, které byly obci nabídnuty 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.
 Rozpočtové provizorium obce na I.čtvrt. 2018. V období rozpočtového provizoria bude Obec
Kořenec hradit pouze výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající
z uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízeným organizacím a nejnutnější výdaje na
zabezpečení běžného provozu úřadu a samotného fungování územního celku.
 Střednědobý výhled obce na období 2018-2020.
 Vyhlášku o poplatku za svoz a ukládání domovního odpadu.
 Kupní smlouvu parcely 133/61 o výměře 61 m2.
 Nájemní smlouvu na telekomunikační zařízení Vodafonu na budově KD za roční nájem 40 tis.
Kč.
 Rozpočet MŠ na rok 2018.
 Odměny členům zastupitelstva dle Nařízení vlády č.318/2017 od 1. 1. 2018.
 Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Klíčovo.
 Zastupitelstvo obce neschválilo provedení kanalizační přípojky.
 Zastupitelstvo pověřilo členy zastupitelstva k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12.
2017.
Zápisy z veřejných zasedání jsou uloženy na obecním úřadě a jsou k nahlédnutí všem občanům.

Vážení spoluobčané,
děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na rozvoji naší obce, na kulturních, sportovních a
společenských akcích a všem, kteří vytváří podmínky pro lepší život v naší obci.
Přeji vám příjemné a ničím nerušené vánoční svátky, hodně štětí, zdraví, osobních i
pracovních úspěch v roce 2018.
Miroslav Zemánek
starosta

Obecně závazná vyhláška obce Kořenec č. 1/2017,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Kořenec se na svém zasedání dne 13. 12. 2017 usnesením č. 8 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 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, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Obec Kořenec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Poplatník
(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí2:
a)

fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)

(2)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
1
2

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů
ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností
zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a
příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo
stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena
evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba
umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které
se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

(4)

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4

(6)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů
ode dne, kdy nastala.5

Čl. 4
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
a)

z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů
obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.

(2)

Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást
této vyhlášky.

(3)

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo
umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
7a Dlouhodobým pobytem se podle této vyhlášky rozumí pobyt v délce minimálně 3 měsíců v jednom kalendářním roce.
7b § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
4
5

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) této vyhlášky je splatný jednorázově a to
nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději
však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)

(2)

(3)

(4)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je
a)

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,

c)

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Obec od poplatku osvobozuje:
a) poplatníci, kteří mají v obci Kořenec pobyt a současně mají na území obce Kořenec ve
vlastnictví stavbu, určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba, jsou osvobozeni od poplatkové povinnosti stanovené ve čl. 2 písm. b) této obecně
závazné vyhlášky,
b) fyzické osoby dlouhodobě pobývající7a v zahraničí, po dobu tohoto pobytu,
c) fyzické osoby dlouhodobě pobývající7a v nemocničním zařízení, které se nachází mimo území
obce Kořenec, nebo v jiném podobném zařízení, po dobu tohoto pobytu,
d) fyzické osoby dlouhodobě pobývající7a v zařízení sloužícím pro výkon trestu odnětí svobody1 po
dobu tohoto pobytu,
e) fyzické osoby, kterým bylo úředně stanoveno místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny, které
dlouhodobě pobývají7a mimo obec Kořenec.
Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1a), b), c) a odst. 2 b), c), d) tohoto článku je poplatník
povinen ohlásit ve lhůtě do 31. 1. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li důvod pro osvobození po
tomto datu, je poplatník povinen důvod pro osvobození ohlásit ve lhůtě podle čl. 3 odst. 6 této
vyhlášky.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve
lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem7b, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.8

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)

9

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka
na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník.11

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.12

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně.13

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 14.
12. 2015.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních
právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.
Dana Vondálová
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
12
§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
13
§ 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích
10

11

Miroslav Zemánek
starosta

Společenská kronika
období od 1.10.2017 – 20.12.2017
Přihlášeni:
Gabriela Zřídkaveselá
Jana Zřídkaveselá
Lucie Zřídkaveselá
Markéta Weinigerová
Viktor Weiniger
Malvína Weinigerová
Viktor Weiniger
Počet obyvatel k 20. 12. 2017

Kořenec 30
Kořenec 30
Kořenec 30
Kořenec 17
Kořenec 17
Kořenec 17
Kořenec 17
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Jana Zemánková

Na Kořenci jsme přivítali nového občánka
V neděli 19. listopadu 2017 přivítali zástupci obce a SPOZ Kořenec v Mateřské škole jednoho nového
občánka. Přivítaný Max Ošlejšek obdržel dárečky a pamětní list. Slavnostní atmosféru vítání občánků
zpříjemnilo vystoupení dívek ze souboru Kořeňáček pod vedením paní Boženy Přikrylové, přednesly
pásmo básniček a písniček.
Našemu novému občánkovi přejeme hlavně zdraví a šťastnou budoucnost.
Věra Horáková, DiS.

Ohlédnutí za kulturou
Čtvrtou červnovou sobotu se kořenecký amfiteátr roztancoval a rozezpíval krásným tradičním svátkem Kořeneckými slavnostmi písní a tanců. Počasí přálo a soubory malé i velké předvedly vystoupení, které
potěšilo všechny příznivce folkloru. Kdo chtěl vidět víc, navštívil větrný mlýn nebo muzeum, ve kterém
byla velice povedená retro výstava. Starší ročníky si zavzpomínaly na tuto dobu a někteří mladí jen
nechápavě kroutili hlavou. A kdo chtěl vidět ještě víc, měl možnost navštívit výstavu akademického
malíře Františka Řehořka. Tyto obrazy vždy pohladí po duši a lidé zavzpomínají na dobu dávno
minulou. Tyto slavnosti ukončujeme taneční zábavou a myslím si, že stojí za to je za dva roky opět
navštívit.
Moc pěkné posezení a to sousedské se konalo na Martina. Sešlo se hodně sousedů, kteří si nejdřív
poslechli příspěvek našeho starosty o rozvoji vesnice. Pak následovalo vystoupení našich nejmenších
dětí a dětí ze souboru Kořeňáček. Byla to krásná podívaná a nejenom rodičům a prarodičům zářily oči.
Paní Matulová a Kolářová pro nás připravily ohlédnutí za přívesnickým táborem pod názvem S
krajánkem okolo Kořence. Děti promítaly fotky a při tom barvitě vyprávěly své zážitky a hlavně co
nového se dozvěděly a naučily. Oběma patří velký dík za to, jak se dětem věnují. Zajímavým bodem
programu bylo vyprávění Karla Dvořáčka o jeho cestě do Santiaga de Compostela. Barvitě vyprávěl o
zážitcích na této cestě, s jakými lidmi se na ní setkal, proč ji vlastně uskutečnil a jak víra dokáže
stmelovat lidi různých národností. Tato beseda byla velmi poutavá a zajímavá a myslím si, že spousta z
nás měla chuť také něco podobného podniknout. Na závěr tohoto posezení zahrála živá hudba STOFKA
a kdo chtěl, mohl si s chutí zatancovat a také se pár nadšenců a hlavně dětí našlo. Je dobré, že se z
těchto akcí stává tradice a uvítáme každý dobrý nápad na další posezení, už se těšíme.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se aktivně podílejí na organizaci těchto akcí a na koláče
Věry Zemánkové, řezy Marie Veselé a věnečky Jany Zemánkové se budeme těšit celý příští rok.
Všem občanům přeji krásné prožití svátků vánočních a v roce 2018 pevné zdraví.
Božena Přikrylová

Muzeum
Potůček stéká v malebné údolí,
do dlaní zlehounka zebe.
Bílý sníh snáší se do polí,
jemně padá dolů z nebe.
Krajinu zdobí krajka bílá,
v potůčku září křišťály z ledu.
Z hvězd vychází tajemná síla,
kterou já popsat nedovedu.
Každý se choulí sladce pod peřinou,
ze stropu visí snítka jmelí.
Paní Zima vznáší se nad krajinou.
V kouzlo změnil se kraj celý.
Starou střechu domu u Peroutků pokryl sníh. Utichlo veškeré dění. Sem tam proběhne myška či
na půdě kočky dávají si své dostaveníčko. Za posledním návštěvníkem se uzavřely dveře a my se
můžeme ohlédnout za uplynulým obdobím.
Letos jsme byli „retro“ podle výstavy, kterou jsme v muzeu uspořádali. Člověk by nevěřil, co vše
se dá ještě z uplynulých období v našich domácnostech najít. Někteří si věci schovávají z nostalgie,
protože jsou v nich ukryty vzpomínky na předchozí léta a naše blízké. Jiní jen proto, že se ještě jednou
možná budou k něčemu hodit. Chci všem poděkovat za ochotu tyto předměty zapůjčit, protože tak
umožnili nám, kteří jsme v oné době žili, zavzpomínat si a podělit se o naše příběhy a zážitky s těmi,
kteří tuto dobu již nezažili. Bylo zajímavé sledovat reakce návštěvníků, které „retro“ předměty vrátily
zpět do dětství, nebo jim připomněly někoho hodně blízkého, s kým se již nemohou setkat. Takové
okamžiky jsou odměnou pro průvodce, který má možnost se takové chvíle zúčastnit a sledovat změny v
lidských tvářích a poslechnout si jejich příběhy ve vzpomínkách, jež se zničehonic vynoří z paměti, kam
se někde časem zatoulaly.
Ohlédli jsme se za minulostí, ale také spoluutváříme budoucnost. Letos se v muzeu konaly dvě
svatby. Své ano si u nás řekli manželé Kubešovi a Buráňovi. Jestli to dobře počítám, tak byly v
prostorách muzea oddány již čtyři manželské páry.
Spolupracujeme také s místní knihovnou a děti tu měly příměstský tábor. V muzeu proběhly i
oslavy narozenin. Letos přijely dva autobusy žáků základní školy z Protivanova. Ve spolupráci s
Informačním centrem města Boskovic jsme v muzeu přivítali návštěvníky ze Spojených států
amerických.
Stále se snažíme, aby muzeum bylo součástí společenského a kulturního života v obci. Rádi
přivítáme nové nápady, kterými byste chtěli přispět ke zlepšení chodu muzea. Můžete se obrátit na mne
či na obecní úřad. Ještě přidávám emailovou adresu: muzeumkorenec@seznam.cz
Děkuji všem, kteří jste nám poskytli další exponáty do sbírek. Za spolupráci děkuji rodině
Doubkových i panu Františkovi Grufíkovi. Mám pocit, že to je jediný člověk na světě, který by byl rád,
kdybyste po něm hodili starým mechanickým budíkem. To je pochopitelně legrace, ale budíkem mu
skutečně uděláte vždy radost.
Letos jsme museli navrátit obraz Františka Řehořka „Vratíkovský kamenolom“ jeho vlastníkovi
OÚ v Okrouhlé. Tak nám určovala smlouva o zápůjčce. Děkuji proto římskokatolické farnosti v
Boskovicích a panu děkanovi, že nám bylo umožněno zapůjčit do naší galerie velký obraz
akademického malíře Řehořka „Pouť“, který je součástí inventáře kostela sv. Jakuba na náměstí v
Boskovicích. Pokud jste ho ještě neviděli, jste srdečně zváni do naší galerie na OÚ.
Přeji vám hezké svátky a pokojnou zimu.

Pavel Fabiánek

Soubor KOŘEŇÁK
Na horách sijó hrách, pod horama čočko,
přendi k nám, já tě dám do hrničko troško.
Při našich vystoupeních bývá tento verš součástí úvodního slova. Je uveden v nářečí, což je záměr. Jako
ukázka. Pro toho, kdo nářečím mluví, je srozumitelný a čitelný. Pro ostatní, kteří nářečím nemluví, je
čtení takového textu problematické. Těch, co jej umí správně přečíst, ubývá. Také proto se při našich
vystoupeních snažíme, aby v nich bylo nářečí co nejvíce. Není to však vždy snadné, například u
písniček. Těch se v nářečí dochovalo velmi málo. Dali jsme si velkou práci právě takové vyhledat ve
starých zpěvnících a archivech. Celkový počet písniček, které zpíváme při našich vystoupeních, je přes
čtyřicet. Z toho v nářečí je jich devatenáct. Pravděpodobnost, že jich najdeme více, je už moc malá. Čím
více v našich vystoupeních nářečí využíváme, tím jsme zajímavější. Odlišujeme se od ostatních, což
nám dává punc něčeho původního a jiného, než mají ostatní. Tato odlišnost je tím výraznější, čím méně
se nářečím mluví. To nám dnes pomáhá, ale zítra narazíme na problém. Přímo se dotýká i našeho
souboru. Jsou v něm vlastně tři generace. Pro starší generaci je nářečí samozřejmost. Střední generace
už v nářečí nemluví, nicméně má je „naposlouchané“ a většinou umí rozeznat chybnou výslovnost.
Mladší generace má k nářečí ještě dále. Názornou ukázkou, jak to dopadne, když se nářečím přestane
mluvit, byla prohlídka jeskyní v Moravském krasu, kam se soubor vypravil na výlet. Aby byl výklad o
krásách podzemí zajímavější, pokoušeli se průvodci mluvit nářečím. Nevěděli, co jsme za skupinu a my
jsme je nepřerušovali. Jejich nářečí znělo asi tak, jako když přečte úvodní verš člověk, který nikdy
nářečím nemluvil. Vycházeli patrně z toho, že u některých slov se „i“ mění v otevřené „e“. (příklad:
krejčí „šil“ kalhoty, v nářečí „šel“. Z toho odvodili, že slovo „pivo“ je „pevo“). Samozřejmě nic proti
průvodcům, snažili se, seč mohli, přesto jsem se neubránil smíchu. Ale jen do té chvíle, kdy jsem si
uvědomil, že nějak takhle to asi dopadne, když odejde starší generace Kořeňáku. Pro úvod tohoto
příspěvku to není moc optimistický pohled, ale i toto patří k folkloru a i s tím se soubor potýká a bude
čím dál více.

Po úvodním, tak trochu pochmurném nahlédnutí do budoucna, se vrátím zpět k současnosti. Vlastně do
minulosti, na začátek tohoto roku, na 34. kořenecký bál. Byl naším prvním vystoupením v tomto roce.
Tak, jako v několika předcházejících letech, i na tento bál jsme připravili taneční překvapení. Zatímco
loni to byly tance z prvního českého bálu, dnes už zcela neznámé Cotillon a Gallopada, v tomto roce
jsme se posunuli v čase úplně jinam a předvedli tanec Charleston. Tanečnice v dobových šatech i
účesech, tanečníci v bílém a černém i s psími dečkami na nohou. Soudě podle ohlasů, diváci byli
náramně spokojení. Pravda, vlastní folklor se dostal tak trochu na okraj, ale s ohledem na počet jiných,
ryze folklorních vystoupení, to snad nevadí. Příští rok nás čeká bál s pořadovým číslem 35. I tentokrát
máme pro návštěvníky taneční překvapení. Zase z jiného soudku. Co to bude, však neprozradím.
Možná, že zvědavost zvýší návštěvnost.
A jaké byly další vystoupení? Tak třeba Brno-Líšeň, Knínice a hlavně Příkazy u Olomouce. Zde se
zastavím. V Příkazech je hanácký skanzen, který sestává z hospodářského stavení a několika stodol. Náš
soubor dostal za úkol se v tomto stavení „zabydlet“ na celý den a průběžně procházejícím návštěvníkům
předvádět ruční práce. Dopoledne dožínky a odpoledne zpracování lnu. K naší lítosti mnoho
návštěvníků nepřišlo. Abych to zlehčil, nedávno jsem slyšel jednu herečku, která vyprávěla o
představení, kde herci hráli přesilovku. Tím chtěla říct, že tam bylo více herců, než diváků. No a my
jsme, zejména dopoledne, taky hráli přesilovku. Přesto považuji toto vystoupení za moc důležité. A to
hned z několika důvodů. V rámci dožínek jsme mlátili obilí cepy. Jistě, to jsme předváděli mockrát,
jenže zde to bylo skutečné obilí, na skutečném mlatě a s následnou ukázkou vymláceného zrna. Poté
jsme divákům předvedli zpracování lnu. Nejprve jsme jim ukázali natrhané stonky, pak práci na
drhlenu, mědlicích a vochlích. A tentokrát i práci na dobových kolovratech. Skutečné předení námi
zpracovaného lnu. To není jen tak. Na poutích občas vidíme přadlenu s kolovrátkem, jenže ten je
zjednodušený a příze je z ovčí vlny pro snadnější spřádání vlákna. V našem podání bylo vše, jak bývalo
dříve. Bude-li prostor, ukážeme toto vystoupení na muzejní noci v příštím roce. Těšíme se a věříme, že
u nás na Kořenci, nebude soubor hrát přesilovku -.

Jménem souboru Kořeňák i jménem svým přeji všem klidný konec roku, Vánoce prožité v pohodě a
v příštím roce jen to nejlepší.
Ing. Zdeněk Přikryl

KNIHOVNA
Doba se nám dopředu moc nepohnula…
A zase jsou tu Vánoce, jak by pravil klasik. Letošního roku prožíváme krátkou adventní dobu (ačkoliv
podle vánoční výzdoby v obchodech ji prožíváme již hezky dlouho) a poslední adventní neděle bude
zároveň dnem Štědrým, očekávaným všemi malými i velkými. Malí se těší, že uslyší zacinkat Ježíška,
který, ač sám oslavenec, jim nadělí něco pro radost, a velcí budou mít potěšení z rozzářených dětských
oček a ze vzájemné blízkosti.
A proto, abychom se svátečně naladili, tvořili jsme i s dětmi při setkání Pátečníků vánoční stromeček
z obrysů našich rukou a zazpívali si netradiční koledu z dílny bratří Ebenů, kteří v ní jdou až k podstatě
věcí, ale s nadsázkou sobě vlastní. Podělíme se o ni s Vámi, chcete?
Doba se nám dopředu moc nepohnula, problémy jsou stejný jako v roce nula, hotely jsou narvaný a jak
se s váma jedná, je to némlich to samý co v roce jedna…. V politice se to bere pěkně zkrátka, většinou to
odskákají neviňátka, ať už vládne Herodes, a nebo jiná bedna, výsledek je stejný dnes i v roce jedna…
I vy si můžete zkusit rozklíčovat novodobou vánoční píseň, stejně jako jsme to udělali nedávno my.
Protože také o tom jsou celoroční schůzky Pátečníků. Čteme, tvoříme, hrajeme hry, běháme venku i
zpíváme… jak kdo umí a jak to koho těší. Ani v tom se od roku jedna nic nezměnilo, princip rozvoje
těla a mysli (kalokagathia) je aktuální i dnes. A knihovna je ideální místo k rozvíjení obojího – jako
knihovnice přenášející stohy knih o tom něco vím .
Ale pokračujme dál:
Lidská duše připomíná někdy skládku, v každým rohu najdeš trochu nepořádku, každý má své hlubiny a
své studny bez dna, jen jeden byl nevinný od roku jedna… Jenže dny se krátí a mnohem dřív se stmívá,
už vyšla hvězda, za ní zlatá hříva, a z téhleté hvězdy naděje vyplývá, že světlo přijde i do našeho chlíva.
U stromečku si tuto koledu nejspíš nezazpíváte (a možná si ji mnozí na první poslech s koledou ani
nespojí), ale třeba si na ni vzpomenete, až budete hledat na vánoční obloze tu nejzářivější hvězdu a
budete vkládat naději do nového roku, který je také za rohem.
Proto Vám přejeme radostné a klidné Vánoce, pěknou knihu pod stromečkem a do nového roku hodně
dobrých lidí a spolupracovníků kolem, jaké máme už nyní u nás v knihovně.
Hanka Matulová

VÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Jako každoročně si nejprve s dětmi nazdobíme adventní věnec od Lukáše Klementa a každý den u něho
zpíváme koledy. Vánočně si vyzdobíme celou budovu školky, povídáme si o zvycích a tradicích na
vánoce, postavíme si dřevěný betlém s figurkami, čekání na Mikuláše si krátíme opakováním básniček a
zpěvem zimních písniček. Přitom mlsáme vánoční perníčky, které nám napekla babička Ríši Zemánka. I
my ve školce, s paní kuchařkou, napečeme linecké cukroví, nazdobíme si stromeček a pro rodiče
připravujeme vystoupení na vánoční besídku. Zkrátka si tento předvánoční čas krásně užíváme. 
Přejeme Vám všem šťastné a veselé prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně zdraví a
spokojenost.
KOUZELNÝ ZVONEČEK BRZY NÁM ZACINKÁ,
ROZSVÍTÍ STROMEČEK, ZBÝVÁ JEN CHVILINKA.
ZAZVONÍ ZVONEČEK VÁNOČNÍ PÍSNIČKU,
KAŽDÝ SE PODÍVÁ, COPAK JE V BALÍČKU.
A TAK NÁM ZVONEČEK ODHALÍ TAJEMSTVÍ,
VŠICHNI SE VRÁTÍME VE MŽIKU DO DĚTSTVÍ.
Petra Strnadová
ředitelka mateřské školy

Sbor dobrovolných hasičů Kořenec
Od posledního příspěvku ve Zpravodaji MH, mládež a členové sboru nezaháleli. Výkonný výbor se
letos zatím sešel 3x. 13. 5. 2017 jsme spolupořádali s TJ Sokolem pouťovou zábavu.
V letošním roce se družstva mužů a žen nezúčastnila žádné soutěže z důvodu malého počtu soutěžících.
K 31. 12. 2017 ukončuje na vlastní žádost členství ve sboru Anna Ošlejšková a naopak od 1. 1. 2018 se
vrací do sboru Patrik Kolář. Stav 71 členů tedy zůstává.
26. 5. 2017 získala Kateřina Látalová na HZS Blansko ocenění za 2. místo v okresním kole soutěže
Požární ochrana očima dětí. V červnu také obdržela od starostky KSH JmK Zdeňky Jandové Čestné
uznání za příspěvek do soutěže. Mimo zmíněné výtvarné soutěže se mladí hasiči zúčastnili ještě těchto
soutěží:
2. 7. 2017 Memoriálu Miroslava Ošlejška ve Velenově – mladší 5. místo, starší 4. místo.
5. 7. 2017 Memoriálu Ludvíka Knödla v Roubanině – mladší i starší obsadili 3. místa
1. 10. 2017 Vědomostní soutěž v Ludíkově, kde soutěžil každý sám za sebe. Nejlépe si vedla Ludmila
Vrajová v mladších žácích na 3. místě. Zde proběhlo také celkové vyhlášení 4. ročníku Poháru starosty
okrsku Benešov, kde mladší a starší žáci obsadili 5. místo.
V OLM (Okresní liga mládeže) se mladší žáci umístili na 35. místě ze 45 družstev a starší na 29. místě
ze 44 družstev. V novém roce začneme opět s přípravami na soutěže a budeme přijímat nové členy do
družstev. Hlásit se můžete v případě zájmu u Lenky Fialové.
V průběhu celého roku sbíráme sběr druhotných surovin, který odevzdáváme do sběrny. Sbíráme papír,
časopisy, kartony, PET lahve, železo, hliník, hliníkové plechovky a víčka od PET lahví. Sběr se
shromažďuje u Lenky Fialové. Tímto děkujeme všem, kdo se na sběru podílí, hlavně těm, kdo pomáhají
sběr roztřídit. Část financí z tohoto sběru byla přidána k dotaci od obce Kořenec. Dotace od obce
Kořenec činila 10.000,- Kč a zakoupili jsme za ni sadu požárních hadic pro útoky a dětskou sadu pro
štafety. Ve sběru budeme pokračovat i příští rok, protože nutně potřebujeme zakoupit nové dresy
s dlouhým rukávem, dle platných směrnic pro hru Plamen. Současná trička s krátkým rukávem
nevyhovují.
Na jaře proběhl i sběr kamení a to 17. 5. 2017. 1.–2. 7. 2017 jsme se zúčastnili oslav 95. výročí
založení SDH Velenov a 9. 9. 2017 oslav 90. výročí založení SDH Suchý.
Jako rozhodčí jsme vypomohli na těchto soutěžích: 17. 6. na Krajském kole Hry Plamen dorostu a 1. 7.
na Okresním kole PS v Blansku, 25. 6. na Memoriálu Bohumila Andrlíka na Okrouhlé, 5. 8. na
Krajském kole PS v Brně, 26. 8. na OLM v Šošůvce, 2. 9. na soutěži v Deštné u Letovic a 24. 9. proběhl
Závod branné všestrannosti na Okrouhlé.
Kromě těchto akcí to byla pomoc na stánku Hasík (Preventivně výchovná činnost) HZS JmK 26. 8. při
Blanenských bězích a 28. 9. 2017 při 151. výročí Městské policie Brno na Riviéře. Od Kpt. Mg. Pavly
Pražákové z HZS JmK jsme získali magnetky a odměny pro soutěžící na stanovišti při Sportovním
odpoledni, které pořádalo ZO Kořenec.
19. 6. 2017 proběhlo další školení Požární ochrany na HZS Boskovice, kde se za sbor zúčastnila Lenka
Fialová a Barbora Novotná. 4. 11. byly zkoušky na PREVENTISTA II a III –Lenka Fialová si zvýšila
kvalifikaci na II.
11. 11. 2017 se uskutečnilo každoroční Setkání představitelů sborů. I náš sbor měl svého zástupce ve
Vanovicích. 2. 12. 2017 jsme za sbor a Okrsek Benešov byli na VVH SDH Žďárná, naše VVH SDH
Kořenec se bude konat 28. 12. 2017 od 17 hod. v Pohostinství Obora a VVH Okrsku Benešov 29. 12.
2017 od 16 hod. v Ludíkově, kde budeme mít své zástupce.
28. 12. 2017 spolupořádáme s TJ Sokolem Vánoční turnaj ve stolním tenise v KD.
Rok 2018 budeme zahajovat 13. 1. 2018 pořádáním Okrskového hasičského plesu od 20 hod.
v Kulturním domě.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Kořenec (JSDHO Kořenec)
od velitele Jakuba Koláře:
Dne 16. 10. 2017 byly zastupitelstvem obce schváleny změny ve složení zásahové jednotky, a to
jmenováním nových velitelů a přijetím nových členů.
V zásahové jednotce nyní působí:

Velitel – Jakub Kolář, zástupci velitele – Pavel Učeň, Luboš Popelář, strojník – Milan Fabiánek st.,
Ondřej Stříž, členové – Petr Geršl, Milan Fabiánek ml., Lukáš Kejík, David Hlubinka, Petr Ševčík, Aleš
Novotný, David Novotný, Josef Veselý ml.
Z jednotky odešel Martin Zemánek, kterému bych rád poděkoval za jeho spolupráci a vybavování
jednotky potřebným materiálem. Dne 27. 10. 2017 se jednotka zúčastnila okrskového cvičení, které se
konalo na Benešově a Okrouhlé. Při cvičení jsme spolupracovali s jednotkou obce Benešov, se kterou
jsme objeli čtyři stanoviště. Vyzkoušeli jsme si zásah při požáru nízké budovy, zásah u dopravní
nehody, uhašení požáru hořlavé látky pomocí práškového hasicího přístroje a používání pracovního
polohovacího pásu. Cvičení bylo zúčastněnými členy vnímáno velmi pozitivně.
Dne 29. 10. 2017 byla jednotka vyslána KOPISem k průzkumu mimořádné události vlivem vichřice
Herwart. Jednotka provedla průzkum u popadaných stromů na silnici směr Benešov, která v té době
byla již uzavřena. Uzavírku umístila blíže na výjezd z obce. Dále jednotka udržovala v rámci svých
možností průjezdný směr na Šebetov a odstranila drobné překážky na komunikacích v obci.
Dne 10. 11. 2017 se členové jednotky sešli na schůzi týkající se směřování jednotky a plánování
činnosti na rok 2018.
Dále jsme v tomto roce získali přístup do portálu port.all, který je navázaný na HZS JmK a slouží k
evidenci osob a techniky. Máme také podanou žádost o přidělení dokladu a volacích znaků ke dvěma
ručním radiostanicím, které jsou (díky Martinu Zemánkovi) novinkou v naší výbavě a byly hojně
využívány jak při cvičení, tak i ostrém zásahu při vichřici.
Závěrem bych jménem svým, Jakuba Koláře a výkonného výboru SDH chtěla Vám všem popřát
příjemné prožití svátků vánočních, do nového roku 2018 pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost.
Lenka Fialová
náměstkyně starosty SDH

MO KDU-ČSL Kořenec přeje všem občanům požehnané vánoční svátky plné vzájemné lásky a
sváteční pohody. Do všech dnů nového roku 2018 hodně štěstí, pevného zdraví, radosti,
spokojenosti, Boží lásky a ochrany.

Příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2018 mnoho štěstí, zdraví,
pracovních a osobních úspěchů
přeje
zastupitelstvo obce Kořenec

PLESOVÁ SEZÓNA
13. 1. 2018 SDH KOŘENEC A SBORY OKRSKU BENEŠOV
Tradiční okrskový ples
20. 1. 2018 OBEC KOŘENEC
28. OBECNÍ BÁL
3. 2. 2018 SOUBOR KOŘEŇÁK
35. Kořenecký bál

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

Sobota 30. 12. 2017

Kde:

Kulturní dům

Kategorie: chlapci a dívky do 10 let včetně
chlapci a dívky od 11 do 18 let včetně
muži od 19 do 49 let včetně
ženy od 19 let
muži od 50 let
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 50 let
Muži od 19 do 49 let včetně

-

9:00 – 9:25
9:00 – 9:25
10:30 – 10:55
10:30 – 10:55
13:00 – 13:25

Začátek
9:30
9:30
11:00
11:00
13:30

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 607578119

__________________________________________________________
Tělovýchovná jednota Sokol Kořenec přeje všem příznivcům sportu i všem občanům klidné
Vánoce, hodně štěstí a zdraví v roce 2018.

Miroslav Zemánek
předseda TJ

Zastupitelstvo obce Kořenec Vás srdečně zve na

ŠTĚDROVEČERNÍ
ZPÍVÁNÍ
U STROMEČKU
,

které se uskuteční
na Štědrý den 24.12.2017 v 1600 hodin
u vánočního stromu před kulturním domem.
Zpívat se budou vánoční koledy a písně:
VESELÉ VÁNOCE
ŠTĚDREJ VEČER NASTAL
VESELÉ VÁNOČNÍ HODY
NESEM VÁM NOVINY
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
TICHÁ NOC

SLYŠTE, SLYŠTE PASTUŠKOVÉ
JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO
CHTÍC, ABY SPAL
NARODIL SE KRISTUS PÁN
PÁSLI OVCE VALAŠI
ROLNIČKY

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

