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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou obecní zpravodaj těsně před volbami do zastupitelstva obce, ve kterém
bych chtěl ze svého pohledu zhodnotit činnost zastupitelstva za období 2014 – 2018, kterému jste
dali mandát, aby naši obec spravovalo. Musím konstatovat, že většina čtyřletého programu se
podařilo splnit i když v průběhu období se musela řada plánů přehodnotit z různých důvodů, které
zastupitelstvo nemohlo ovlivnit. Je to především z důvodu dotační politiky, kdy na plánované
nebyly vypsány granty a bez dotací není obec schopna akce finančně zajistit. Na toto čtyřleté období
si zastupitelstvo naplánovalo řadu investičních i neinvestičních akcí. V krátkosti vyhodnotím, jak se
postupně dařilo, či nedařilo naplnit plán rozvoje.
Oprava chodníku od MŠ se provedla pouze u MŠ, dál k OÚ jsme nemohli pokračovat z důvodu
neprovedeného položení kabelu NN ze strany společnosti E.ON. Byl dokončen byt v muzeu, který
byl zrekonstruován pro správce muzea. Nejdůležitější a zásadní akcí tohoto období byla výstavba
inženýrských sítí pro stavbu 11 rodinných domů. Jsem velmi rád, že se nám to podařilo a v letošním
roce se již prodávají zasíťované pozemky žadatelům o stavbu RD, kteří chtějí svůj osud spojit s naší
obcí. Vysvětlím, proč je pro zastupitelstvo a obecní úřad zásadní rozšiřovat rodinnou výstavbu. Je to
dáno tím, že obec získává finanční prostředky pro svoji činnost především ze sdílených daní a ty se
přepočítávají na trvale přihlášené obyvatele. Vzhledem k tomu, že domy ve staré zástavbě jsou
převážně využívány na rekreaci a postupně trvale obydlených domů ubývá, nemůže obec počítat
s příjmy z daní. Je škoda, že starší domy se nerekonstruují na trvalé bydlení, čímž by nedocházelo
k úbytku obyvatel a obec by nemusela vynakládat vysoké prostředky na zasíťování nových
stavebních pozemků a získávání nových občanů. Chtěl bych touto cestou požádat majitele domů
využívaných pro rekreaci, aby se dle svých možností přihlásili do obce k trvalému pobytu. Tím by
napomohli k získávání peněz z daní a rozvoji naší obce. Věřím, že lidem, kterým se na Kořenci líbí,
pochopí můj apel a podpoří vedení obce v jeho snaze. Samozřejmě i další akce tohoto volebního
období byly neméně důležité a já budu pokračovat v jejich výčtu.
Byla provedena rekonstrukce kotelny MŠ a společně s výměnou oken jsme dosáhli značné úspory
plynu na vytápění. V kulturním domě v horní zasedačce se položila podlaha včetně výroby
barového pultu, čímž se vylepšilo prostředí pro kulturní akce. Zároveň se položilo PVC do jídelny a
byl vyměněn elektrorozvaděč, který byl v havarijním stavu.
Dalším významným projektem je revitalizace zeleně v celé obci, která bude zrealizována převážně
v tomto roce. Nutnost této akce byla dána především vzrostlými stromy podél potoka, také na areálu
i jiných místech obce, které již velmi ohrožovaly bezpečnost chodců i dopravy. V rámci projektu
byla provedena výsadba stromů a keřů vše v souladu se schváleným projektem.
Pro zlepšení podmínek cestujících hromadné dopravy byly postaveny dvě autobusové čekárny,
jedna na točně a druhá na horní zastávce. Myslím, že cestující ocení možnost schovat se před
nepříznivým počasím.
Co se týká úpravy středu obce, tak se postupně realizuje. V předminulém roce došlo k úpravě
prostranství před MŠ včetně rekonstrukce části chodníků, která zkrášlila tuto část obce. V současné
době se provádí úpravy před muzeem a kulturním domem výsadbou nových stromů a keřů, ošetření
starších stromů a revitalizací zelených ploch. Po rekonstrukci vedení NN a veřejného osvětlení,
které se již definitivně bude v roce 2019 (pokud to E.ON zase nezmění) realizovat, budou
dokončeny chodníky a úpravy celého prostranství.
Na budově kulturního domu se vyměnily okna a dveře, čímž se dosáhlo značné úspory energií a
vzhledově se celá budova vylepšila. Přístavba kulturního domu (kuchyň a jídelna) není zatím na
pořadu, protože na takovou akci nejsou vypsány žádné dotace.
V posledním zpravodaji jsem informoval o postupu posílení veřejného vodovodu a optimalizace
horního tlakového pásma. Vzhledem k tomu, že Svazek VaK nezískal dotaci na tuto akci, nebylo
možné pokračovat v přípravách ani vlastní realizaci. Na základě těchto skutečností proběhlo jednání
s Vodárenskou a.s. o možnostech zajištění posílení a optimalizace. Vodárenská a.s. preferuje

posílení vodovodu Kořenec ze společného vodovodu, který by byl doveden z Okrouhlé do
Benešova a Kořence, na který by se lépe sehnala dotace. Vodárenská a.s. připraví návrh řešení a
bude předložen do zastupitelstev obcí k posouzení, popř. schválení.
Nad rámec plánu rozvoje byla postupně rekonstruována obecní knihovna a za finanční podpory
JMK vznikly nové prostory vhodné pro setkávání dětí i dospělých.
Toto je výčet všech realizovaných akcí a projektů v tomto volebním období a myslím, že můžeme
být spokojeni s výsledkem práce zastupitelstva a občanů, kteří se podíleli na plnění programu.
Ty akce, které jsou rozpracované, a nebylo z různých důvodů možné je dokončit, budou dokončeny
v dalším období.
O finančním zajištění akcí a dotacích jsem psal v minulých zpravodajích, tak se nechci opakovat.
Činnost zastupitelstva není jen v naplňování plánu rozvoje, ale i v zajišťování kulturních a
sportovních akcí, kterých je zastupitelstvo buď přímo nositelem, nebo spolupořadatelem a také
podporovatelem.
Obec podporuje nejen finančně činnost spolků SDH a TJ Sokol, je zřizovatelem souborů Kořeňák a
Kořeňáček, obecní knihovny, muzea a mateřské školy. Velice si vážím práce všech vedoucích
těchto zařízení a touto cestou jim a všem jejich spolupracovníkům jménem zastupitelstva i jménem
svým vřele děkuji a věřím, že i nadále budou pokračovat ve skvělé práci. Můžeme být hrdi na
bohatý společenský život, který se v tak malé obci daří zajišťovat.
Věřím, že v dalším období budeme v tomto trendu pokračovat a možná ho i vylepšovat.
Miroslav Zemánek
starosta
Z jednání zastupitelstva obce květen 2018 – září 2018.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:












kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č.303/23 v k.ú. Kořenec. Cena pozemku činí
150,00 Kč za 1m2. Smlouvou se zřizuje předkupní právo ve prospěch obce Kořenec. Záměr
převodu předmětné nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Kořenec dne
23. 1. 2018.
kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č.303/46 v k.ú. Kořenec. Cena pozemku činí 150,00
Kč za 1m2. Smlouvou se zřizuje předkupní právo ve prospěch obce Kořenec. Záměr převodu
předmětné nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Kořenec dne 23. 1.
2018.
znění smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330040485/001 na parc. č. 1031/22 a
1037/6, k.ú. Kořenec, uložení distribuční sítě – kabelové vedení NN, mezi obcí Kořenec a
E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7 a pověřuje starostu obce
podepsáním smlouvy.
Smlouvu č.1030042501/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu
„Kořenec, TS U hřiště, kab.NN Hrubá“, parc. č. 869/11, k.ú. Kořenec, mezi obcí Kořenec a
E.ON Distribuce, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice.
ZO vydalo souhlasné stanovisko k příjezdové komunikaci parc.č. 1102/1 sloužící k příjezdu
na pozemek parc. č. 183/2, k. ú. Kořenec.
příkazní smlouvu na dozor investora akce „Technická a dopravní infrastruktura“ v lokalitě
Klíčovo, Kořenec – II. etapa komunikace mezi obcí Kořenec a společností Kompletstav
Letovice, spol. s r. o.
závěrečný účet obce vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami.
hospodářský výsledek MŠ Kořenec za rok 2017. Zisk za rok 2017 ve výši 52 705,06 Kč bude
převeden na účet 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření.

 výsledek hospodaření obce Kořenec za rok 2017 se ziskem 2 439 139,71 Kč, výsledek
hospodaření bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních
období.
 účetní závěrku příspěvkové organizace obce, Mateřské školy Kořenec za účetní období 2017,
ke dni 31. 12. 2016 bez výhrad.
 účetní závěrku Obce Kořenec, včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2017
sestavenou ke dni 31. 12. 2017 bez výhrad.
 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2018 ve výši
220.000,00 Kč na akci „Oprava obecního domu“ v rámci programu Podpora rozvoje venkova
Jihomoravského kraje pro rok 2018.
 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2018 ve výši 43.000,00
Kč na akci „Oprava sociálního zařízení a dovybavení knihovny Kořenec“ v rámci programu
Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018.
 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2018 ve výši 25.000,00
Kč na akci Muzejní noc v rámci projektu „Kořenec a folklór“ za podmínek návrhu smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
 souhlasí s navrhovaným stavebním záměrem a povolením stavby (územní
souhlas/rozhodnutí), Kořenec, TS U hřiště, kab. NN Hrubá“ a pověřuje starostu vydáním
souhlasu.
 darovací smlouvu č. 2018-08 o finančním daru ve výši 4000 Kč mezi obcí Kořenec a MSSS
Boskovice – domov pro seniory za umístěné občany obce Kořenec.
 organizační řád v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplnění, který je závazný pro všechny
zaměstnance obce zařazené do obecního úřadu.
 vyjadřuje souhlas s vydáním Územního rozhodnutí pro stavbu Kořenec lok. 11RD, TS
Čtvrtě, objekty SO 01 Kabelové rozvody VN, SO 02 DTS 22/0, 4kV, SO 03 Kabelové
rozvody NN, SO 04 Stavební úprava v. VN 22kV na pozemcích v katastru obce Kořenec
parc.č.239/33, 1097/2, 303/24, 303/23, 1080/1, 1102/1, 213/6, 209/1, 118/16 239/1, dle
přiložených situací C02.1 a CO2.2.
 organizační strukturu obce: starosta Miroslav Zemánek, místostarosta Dana Vondálová,
členové Martin Zemánek, Zdeněk Bártl, Miloslav Svoboda, Milan Čelechovský, Božena
Přikrylová, Věra Horáková, Milan Veselý. Finanční výbor ve složení: předseda Zdeněk Bártl,
členové Božena Přikrylová a Martin Zemánek, kontrolní výbor ve složení: předseda Milan
Čelechovský, členové Milan Veselý a Miloslav Svoboda.
 Pracovní řád - Směrnici číslo 6/2018. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád.
Směrnice upravuje pracovní řád v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Pracovní řád se vydává v souladu s § 306 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce v platném
znění, a dalšími pracovněprávními předpisy, které dále rozvíjí a konkretizují podmínky
organizace.
 Provozní a pracovní řád informačního systému - Směrnici číslo 7/2018. Tato směrnice určuje
závazná pravidla provozu výpočetní techniky a lokální počítačové sítě, pravidla pro užívání
software a pravidla elektronické komunikace. Smyslem směrnice je zajistit bezporuchový a
bezpečný provoz výpočetní techniky a lokální počítačové sítě, zajistit všem oprávněným
uživatelům přístup ke službám serverů a k uživatelským programům, zamezit poškození
nebo zneužití dat, zajistit efektivní využití možností výpočetní techniky k plnění pracovních
úkolů. Tato směrnice je závazná pro všechny zastupitele a zaměstnance obce Kořenec.
Nedodržování jejích ustanovení bude posuzováno jako porušení pracovní kázně. Za kontrolu
dodržování a aktualizaci této směrnice odpovídá starosta obce.
 Skartační a spisový řád v celém jeho znění včetně příloh – směrnici č. 8/2018.

 Směrnici č. 4/2018 – Směrnici k ochraně osobních údajů dle GDPR, která upravuje pravidla
k ochraně osobních údajů.
 Směrnici č. 3/2018 pro poskytování a účtování cestovních náhrad pro obec Kořenec.
 stavbu „KOŘENEC & SKI RESORT- PŘÍPOJKA VODOVODU A SPLAŠKOVÉ
KANALIZACE“, a katastrální dle přiložení situace stavby. Jedná se o stavbu vodovodní
přípojky a kanalizační přípojky. Dotčené obecní pozemky parc.č. 133/60,133/55, 133/2, k.ú.
Kořenec.
 dohodu o úhradě podílu na projekt Zahradní technika pro mikroregion Boskovicko mezi Obcí
Kořenec a Svazkem obcí Boskovicko. Celkové náklady na realizaci činí 36980,00 Kč,
finanční podíl obce 19909,00 Kč. Jedná se o zametací stroj VARI CB-80.
 záměr zřízení věcného břemene na umístění distribuční soustavy - kabel VN,
telekomunikační síť, kabel NN, skříň NN, uzemnění na obecních pozemcích parc. č. 1097/2,
303/41, 1080/1, 1102/1 a 180/16 v k. ú. Kořenec.
 Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030030942/0800 mezi obcí Kořenec a E.ON Distribuce,
a.s., F.A. Garstnera 2151/6 České Budějovice na věcné břemeno umístění distribuční
soustavy - kabel VN, telekomunikační síť, kabel NN, skříň NN, uzemnění na obecních
pozemcích parc. č. 1097/2, 303/41, 1080/1, 1102/1 a 180/16 v k. ú. Kořenec.
 kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č.303/24 v k.ú. Kořenec. Cena pozemku činí
150,00 Kč za 1m2. Smlouvou se zřizuje předkupní právo ve prospěch obce Kořenec. Záměr
převodu předmětné nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Kořenec dne
23. 1. 2018.
 kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č.303/44 v k.ú. Kořenec. Cena pozemku činí
150,00 Kč za 1m2. Smlouvou se zřizuje předkupní právo ve prospěch obce Kořenec. Záměr
převodu předmětné nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Kořenec dne
23. 1. 2018.
 nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor za účelem provozování živnosti. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Cena nájmu byla stanovena na 20 Kč/m2.
 kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č.303/44 v k.ú. Kořenec. Cena pozemku činí
150,00 Kč za 1m2. Smlouvou se zřizuje předkupní právo ve prospěch obce Kořenec. Záměr
převodu předmětné nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Kořenec dne
23. 1. 2018.
 kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č.303/40 v k.ú. Kořenec. Cena pozemku činí
150,00 Kč za 1m2. Smlouvou se zřizuje předkupní právo ve prospěch obce Kořenec. Záměr
převodu předmětné nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Kořenec dne
23. 1. 2018.
 kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č.303/38 v k.ú. Kořenec. Cena pozemku činí
150,00 Kč za 1m2. Smlouvou se zřizuje předkupní právo ve prospěch obce Kořenec. Záměr
převodu předmětné nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Kořenec dne
23. 1. 2018.
 kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č.303/39 v k.ú. Kořenec. Cena pozemku činí
150,00 Kč za 1m2. Smlouvou se zřizuje předkupní právo ve prospěch obce Kořenec. Záměr
převodu předmětné nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Kořenec dne
23. 1. 2018.
 rekonstrukci veřejného osvětlení v celé obci a podání žádosti o dotaci v rámci programu
EFEKT 2019. Dále pověřuje starostu zajištěním zpracovatele přihlášky.
Miroslav Zemánek
starosta

Mateřská škola Kořenec
V pondělí 3. září jsme zahájili provoz v mateřské škole. Máme zapsáno 14 dětí – 7 děvčat a 7
chlapců. Z Kořence je 11 dětí, 1 dítě dojíždí z Vratíkova a 2 děti z Boskovic (začali na Kořenci
stavět rodinný dům). Dvě děti ještě nedosáhly věku tří let, ostatní jsou ve věku 3 – 6 let. Složení
zaměstnanců zůstává stejné: ředitelka Petra Strnadová, učitelka Jana Zemánková, vedoucí školní
jídelny Jaroslava Hamplová, kuchařka a školnice Daniela Fagulcová.
Ve čtvrtek 13. září 2018 dostaly děti nadílku hraček jako sponzorský dar od Lukáše
Majdiaka. Byly to 2 stavebnice Lego, autodráha, auto na ovládání, panenka Barbie – mořská panna,
koník s vozíkem a plyšák Lojzík. Do jídelny mateřské školy doprovodil Lukáše Ondřej Kejík a oba
společně pomohli dětem hračky vybalit, poskládat autodráhu a zprovoznit auto na ovládání. Radost
dětí byla veliká. Ondru Kejíka to motivovalo k tomu, že daroval dětem mateřské školy peněžní dar
na zakoupení dalších hraček nebo stavebnic.
Velké poděkování patří i všem „Kořeňákům“ za jejich pomoc při sběru papíru. Díky jejich
pomoci jsme v loňském školním roce zakoupili dětem 4 knížky o přírodě, v listopadu 2017 a
v dubnu 2018 jsme zaplatili divadlo + autobus v MŠ Okrouhlá, divadla v MŠ Kořenec, návštěvu
dopravního hřiště v Boskovicích, vstupenky do kina Boskovice na pohádku „Čertoviny“ a v měsíci
květnu výlet na zámek Boskovice včetně dopravy autobusem.
MOC VÁM VŠEM DĚKUJEME
Ve sběru papíru pokračujeme i nadále. Opět nám můžete roztříděný papír nosit do MŠ, odvoz do
sběrny zajistíme.
JABLÍČKO ČERVENÉ ZE STROMU VOLALO,
DĚTI, POJĎTE SI PRO MNE, JÁ UŽ JSEM DOZRÁLO.
HRUŠKA SE OZVALA, JÁ JSEM JAK MED SLADKÁ,
ZRAJU PRO KLUKY I PRO DĚVČÁTKA.
Petra Strnadová
ředitelka mateřské školy

Společenská kronika
období od 1.5.2018 – 30.9.2018
Úmrtí
Odhlášení

2 osoby
5 osob

Počet obyvatel k 30.9. 2018

350

Jana Zemánková
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Společné adventní vazby
v sobotu 1.12.2018 v kulturním domě v Kořenci.
Bližší informace na plakátech a stránkách obce.

Zahrada muzea jako Zelená oáza?
Vážení spoluobčané,
součástí tohoto zpravodaje je volně přiložený dokument, který byl vytvořen jako
jeden ze způsobů komunikace se všemi, kdo se zajímají o rozvoj Kořence.
Sdělte nám, prosím, váš názor na využití zahrady za muzeem tak, aby byla
užitečná a zajímavá i pro vás.
Jedná se o obecní pozemek, který bychom rádi upravili tak, aby sloužil
obyvatelům Kořence v průběhu celého roku nebo třeba návštěvníkům Kořence a
muzea při kulturních akcích.
Prosíme tedy o vyplnění krátkého dotazníku a případně o zakreslení vašich
nápadů do plánku na vloženém listu.
Dotazník je možné odevzdávat do neděle 14. října 2018 na obecním úřadě v
úředních hodinách nebo do poštovní schránky v době, kdy bude obecní úřad
uzavřen.
Dobrou příležitostí může být i cesta k volbám do obecního zastupitelstva.
Děkujeme za váš zájem o rozvoj obce.

Zastupitelstvo obce Kořenec

Muzeum
Maminko, v které žiji zemi?
Já nevím, na co se to ptáš?
Mě tady asi nelíbí se.
Dítě vždyť mne tady máš.
Maminko jsem Evropan a nebo Čech?
Jsi láska, co držím v náručí.
Jsi pytel smíchu, plný blech,
jsi moje dítě, o kterém každá máma sní.
Kouzlo na slunci i ve stínu,
za mořem i za horami.
Ztracený v cizí krajinu,
vždy s tebou bude srdce tvojí mámy.
Dospělých války jejich hřích.
Jsou malí a jsou ztracení.
Mámina láska, její smích.
Najdou to někde na zemi?

Blíží se nám konec letošní sezóny. Bylo sucho, jež nepřálo květinám kolem muzea a přírodě vůbec.
Ovšem počasí naopak přálo výletníkům, kteří si stále častěji nachází cestu do našeho muzea.
Aktuální výstava k 70. výročí folklorního souboru Kořeňák se povedla a měla u návštěvníků
úspěch. Taktéž kořenecká Muzejní noc přilákala spoustu návštěvníků. Všichni se dobře bavili při
vystoupení dětí z MŠ, dětí z Kořeňáčku s velikonočním pásmem i souboru Kořeňák představujícím
mimo jiné zpracování lnu. Po skončení oficiální části si návštěvníci užívali příjemný večer při
poslechu živé hudby. Vzpomínalo se na paní Božku Veselou, zakladatelku souboru Kořeňák, i na
další vedoucí a spolupracovníky, kteří tady již s námi nejsou. Také na paní Pavlu Vacovu, učitelku
ze Štěpánova, jež ochránila vzpomínky na kořenecký kroj a život na horácku vůbec. Její zajímavé
kresby jsou ve sbírkách zámku ve Velkých Opatovicích, u nás na Kořenci a ve sbírkách
Moravského zemského muzea v Brně. Vzhledem k jejím zásluhám o zdejší kraj je zarážející, že je
pochována v bezejmenném hrobě v Knínicích.
Název naší vesnice Kořenec odkazuje ke kořenům stromů. K základům, na kterých strom vyrůstá.
Stejně tak, jako člověk vyrůstá ze zkušenostech minulých generací, ze vzpomínek. Má se z nich
poučit a stát podobně jako strom na něčem, co je pevné.
Letos slavíme výročí založení našeho novodobého státu. Vojáky, kteří za něj umírali ve velké válce,
si v obci připomínáme pomníkem padlých hrdinů z tohoto válečného pekla první světové války.
Chtěl bych vás požádat o spolupráci při shromažďování informací o těchto padlých hrdinech. V
rámci muzea bychom chtěli poznat jejich rodiny a dát k pomníku jejich příběh a tváře pokud to
půjde. Léta rychle ubíhají a my nesmíme zapomenout, že umírali i za naši svobodu.
Příští rok, 26. června 2019, si připomeneme dvacáté výročí úmrtí čestného občana Kořence Jiřího
Pelikána. I zde bych vás chtěl poprosit o informace, fotografie či vzpomínky na tuto osobnost.
Vzpomínky na lidský příběh. Na Jiřího Pelikána v dobrém i ve zlém.
Předem Vám děkuji za spolupráci i za přízeň věnovanou našemu muzeu.
Pavel Fabiánek

Z kroniky obce
Dne 28. října 1918 zůstane v dějinách národa česko-slovenského nejpamátnějším. Toho dne
donucena byla německá vláda Rakousko-Uherska, která národy slovanské ve své říši utiskovala,
přijati podmínky presidenta Wilsova a uznati práva Čechoslováků a Jihoslovanů. Tak zlomena
otrocká pouta, v níž národ náš po 300 let úpěl a my zase jsme samostatni. K českému státu
připojeno i území obydlené bratrskými Slováky a tak utvořili jsme si svobodnou československou
republiku.
Že jsme docílili zase svobody, za to děkovati máme jednotné a společné práci všech stran českých,
ale zvláště těm, kteří prací svou za hranicemi a krví uznání samostatnosti nám vydobyli. Jsou to
velmi mnozí obětaví pracovníci s presidentem Masarykem v čele, prozatímní vláda česká v Paříži,
pak hlavně hrdinní a slavní legionáři, naše pravé vojsko české.
Veřejné správy státu ujal se z počátku Národní výbor, znovu utvořený 13. července 1918 v čele s dr.
Rašínem, Švehlou, Soukupem, Stříbrným a Šrobárem. Vydal provolání lidu československému o
jeho národním osvobození a první zákon, v němž nařídil: Státní formu určí Národní shromáždění
s pařížskou československou národní radou. Všecky dosavadní zemské i říšské zákony a nařízení
zůstávají zatím v platnosti. 28. říjen, den prohlášení naší samostatnosti, byl v celém národě velikým
svátkem a hlavně Praha tonula v nadšení. Národní výbor pracoval 18 dní, než se vrátili zástupcové
delegace, vyslané do Švýcar ke schůzce se zástupci pařížské Národní rady. Dne 5. listopadu vrátila
se delegace a dr. Kramář podával zprávu o výsledcích práce za hranicemi a vylíčil, jak vděčni
musíme býti za obrovskou práci českým lidem za hranicemi a českým legiím. Stát náš bude
republikou: jméno české za hranicemi opět dobylo si slávy – celý svět na nás patří.
První náš sněm, Národní shromáždění, sešlo se v Praze dne 15. listopadu. Zástupcové jeho zvoleni
ze všech politických stran v počtu 256 osob. Dr. Kramář zahájil shromáždění, načež došlo
k vyhlášení česko-slovenské lidové republiky s presidentem T. G. Masarykem v čele. Předsedou
shromáždění zvolen vůdce dělníků poslanec Tomášek.
Školní slavnosti:
Prohlášení naší státní samostatnosti oslaveno bylo 29. října školní slavností, při které byl žákům
význam dalekosáhlé této události pro náš národ vysvětlen. Školní budova, hasičské skladiště i jiné
domy ozdobeny byly prapory. Večer konán po obci pochodňový průvod, při němž okna školy i
jiných domů byla osvětlena.
20. prosince konána ve škole oslava za příčinou příjezdu presidenta Masaryka do vlasti. Správce
školy při své promluvě poukázal na nehynoucí zásluhy presidentovy, na jeho neúmornou práci,
kterou informoval cizinu a stvořil československé legie a na vzácné sebeobětování, jímž položil
základ naší samostatnosti. Mládež byla povzbuzena, aby v duchu presidentově, v jeho zásadách
lidskosti a obětavé lásce k vlasti ušlechtilým závoděním sil tělesných i duševních snažila se
přiváděti získanou svobodu a samostatnost nové československé republiky k dalšímu rozkvětu.
Školní budova byla v den ten ozdobena praporem. Vyučování v den oslavy nebylo.
Téhož dne večer konána oslava pro dospělé v hostinci. Správce školy promluvil na thema „Návrat
vítězův“, učitel Jaroslav Fabiánek promluvil „O Masarykovi“ a recitoval báseň „Tisíc
nesmrtelných“ Po přednášce vykonána sbírka po padlých legionářích. Potom konán pochodňový
průvod vesnicí za zpěvu vlasteneckých písní. Oslavy účastnily se místní spolky.
27. dubna o 2. hod. odpoledne konána byla „stromová slavnost“, při níž zasazena byla na návsi
poblíž školy „Lípa svobody“. Slavnosti zúčastnily se školní dítky, obecní a místní školní rada,
členové hasičského sboru a Národní Jednoty a veliké množství občanstva. Průvod vyšel od školní
budovy. Vpředu šly školní dítky s prapory a standardami, ověnčenou lípou a nářadím ku sázení, za
nimi ostatní občanstvo. Slavnost byla zahájena proslovem správce školy Ferdinanda Svátka o
významu slavnosti této. Pak byla 5 nejstaršími žáky lípa zasazena, při čemž ostatní žáci pronášeli
vhodná hesla a aforismy. Žáci přednesli pak několik případných básní a zapěli národní hymnu „Hej
Slované“. Na to ukončen akt doslovem učitele Jaroslava Fabiánka. Žákům byla lípa dána v ochranu,
jakož i obecní radě, která slíbila zříditi a udržovati zahrádečku, což se též brzku uskutečnilo. Při
slavnosti vybráno na „České srdce“ 56 K 11 h.

Zkouška z náboženství nebyla roku letošního jako v předchozích válečných létech odbývána.
Zdejší rodák p. Frant. Krč, výrobce cementového zboží v Roštíně, daroval zdejší škole obrazy
našich osvoboditelů Masaryka a Wilsona z vděčnosti, že na této škole byla v duši jeho již před léty
vkládána naděje v naše slavné příští. Obrazy byly umístěny ve II. třídě. Pro I. třídu zakoupila školní
rada nádherný obraz Masarykův za obnos 47 K.
Zdravotní stav mládeže školní byl toho roku špatný. V měsíci říjnu vypukla mezi mládeží epidemie
španělské chřipky, která téměř všechny žáky postihla. V měsíci listopadu vypukly mezi žáky
v hojné míře spalničky. V I. třídě nebylo od 3. – 7. XII. vyučováno.
Počet žáků nováčků obnášel celkem 14, z toho 9 chlapců a 5 dívek.
Počet žáků školu navštěvujících byl na začátku a na konci roku následující:
Na začátku I. tř. 42 chlapců 24 dívek
66 dítek
II. tř. 62 chlapců 27 dívek
89 dítek
v obou třídách
107 chlapců 51 dívek
155 dítek
I. tř. 41 chlapců
II. tř. 52 chlapců
v obou třídách
93 chlapců
Na konci

24 dívek
22 dívek
46 dívek

65 dítek
74 dítek
139 dítek

Předseda místní školní rady a starosta obce pan Čeněk Veselý, který od září 1915 konal vojenskou
službu, vrátil se 23. března 1919 jako italský legionář domů. Do zajetí upadl 18. května 1917, do
legie vstoupil 1. května 1918 a sloužil u 6. divise sanitní.

DESET LET REPUBLIKY – 1928
Desáté výročí dne svobody bylo pro celou obec dnem slavnostního vzrušení. V předvečer prošel
dědinou, ve které okna domků byla ozdobena a osvětlena, s místní hudbou velký lampionový
průvod žactva, hasičů a občanstva z „familií“ na obecní pastviště, kde byla zapálena tryzna těm,
kteří padli v bojích za naši samostatnost. Večerním tichem nesly se zvuky národních hymen. Poté
učitel Adolf Srstka věnoval pietní vzpomínku padlým občanům ve světové válce. Po smutečním
pochodu zahraném hudbou recitoval žák Zemánek Rudolf báseň M.B. Šárecké „Blaničtí rytíři“ a
studující Josef Popelář báseň Sv. Homolky „Deset let života.“ V den 28. října zahájena byla
slavnost budíčkem kořenecké hudby. Odpoledne prošel obcí průvod občanů na „řádky“, kde má býti
zřízen sad svobody a postaven pomník padlým. Zde měl slavnostní řeč řídící učitel Jaroslav
Fabiánek. Slavnost ukončena byla zasazením 4 lip na místě určeném pro pomník padlým a
koncertem spojené hudby kořenecké a štěpánovské. Večer zahrál místní odbor Národní jednoty při
velmi sníženém vstupném drama A. Horákové „Žena legionářova“. V tento památný den založen
byl v obci fond pro stavbu důstojného pomníku padlým.
1931
Dne 15. srpna 1931 zúčastnila se školní mládež slavnostního odhalení památníku odboje a padlých
vojínů z Kořence. Návrh pomníku vypracoval prof. Leopold Schmidt z Boskovic a do krkonošského
mramoru jej vytesal M. Otoupal z Boskovic v závodě p. Viléma Drbala. Odhalení byly přítomny
sokolské jednoty, hasičské sbory, odbočka legionářské jednoty a četné obecenstvo z okolních
vesnic. Slavnostní řeči pronesli prof. Frant. Loubal z Brna, říd. uč. Rudolf Bouda z Třebětína a říd.
uč. Jaroslav Fabiánek. Sochařská práce vyžádala náklad 6000 Kč, celkový náklad činil 6750 Kč.
Dana Vondálová

Když má svátek republika
V každé vesnici vlají národní vlajky, v rádiu i televizi se objevuje zvýšený počet pořadů o historii
českého státu, velké obchodní domy mají zavřeno a děti i dospělí volno… připomínáme si Den
české státnosti, který připadá na 28 září. Tento den je zasvěcen patronu české země svatému
Václavovi. Kdo zavítá do kostela, může si vyslechnout krásnou a starou chrámovou píseň Svatý
Václave, jež se zpívá v každém kostelíku v zemi. A děti se ptají, kdo má dneska svátek? Odpověď
zní, my všichni, svátek totiž slaví republika, které jsme i my součástí…
To je jedna z podob zářijových dnů. Druhou, snad i častější, je září jakožto nový začátek školního
roku (náročný nejen pro školáky a jejich rodiče), čas sklízení letos bohaté úrody a uvažování, kam
s těmi dýněmi příští rok. Prostě září láká novými výzvami.
Než se dostaneme k novinkám, které v knihovně pro letošní podzim chystáme, můžeme krátce
zavzpomínat na prázdninové dobrodružství v indiánském táboře alias na dvoře kořeneckého muzea.
I letos se zde odehrával přívesnický tábor organizovaný knihovnou za podpory obce Kořenec a pod
hlavičkou ekologického centra Lipka. Letošní téma „Dobrodružství Rychlé Veverky“ bylo
inspirováno komiksy Pavla Čecha a umožnilo nám prožívat mnoho netradičních situací s indiánem
Rychlou Veverkou. A že si naše indiánské kmeny – Tarpani a Kwagy – vedly v nelehkých úkolech
skutečně znamenitě. Výroba závodních vozů z papírových krabic a následné závody, stejně tak jako
organizace práce v knoflíkové továrně stavěly na spolupráci indiánů. Děti se cvičily v umění
loveckém, sochařském i výtvarně-literárním, běhaly, zpívaly, stopovaly. To vše a mnohé další
indiáni trénovali celý týden, aby se poslední den tábora vydali na putování za pokladem, při kterém
mnohé z nabitých zkušeností zúročili. Věříme, že byli indiáni stejně spokojení jako jejich vedoucí.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dobrým tetičkám a maminkám, které se postarali o
buchtové svačiny, ale i všem nadšencům, kteří pomohli tábor zrealizovat.
Ale teď již k novinkám letošního podzimu. Knihovna získala díky podpoře obce a Jihomoravského
kraje finance pro opravu sociálního zázemí, které je důležité nejen pro její pravidelný provoz, ale
také pro akce pro děti i dospělou veřejnost či pro tvořivé dílny. Hlavní díl práce proběhl o
prázdninách a v tuto chvíli již opravy finišují.
Od září běží v knihovně opět soutěž Jižní Morava čte podporovaná rovněž Jihomoravským krajem.
Soutěž je určena všem klukům a holkám od 4 do 15 let, kteří se mohou zúčastnit svým vlastním
výtvorem literárním, výtvarným či multimediálním, a to buď v kategorii jednotlivců, nebo skupin.
Téma letošního ročníku je „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let.“ Téma může zájemce
zavést jak do světa science-fiction, tak třeba k zamyšlení nad tím, co z věcí kolem nás (ať už
fyzických či mentálních) odolá hlodání zubu času a bude sloužit našim potomkům i v budoucnu.
Své práce mohou děti odevzdávat v knihovně až do konce října a na účastníky čekají opět lákavé
odměny.
V rámci zmíněného projektu Jižní Morava čte, realizovaného v šedesáti knihovnách v celém kraji,
se uskuteční tuto neděli 7. 10. od 14 hodin v knihovně a přilehlém okolí „Cesta časostrojem“, hravé
odpoledne pro děti organizované knihovnou a zastupitelstvem obce Kořenec. Připravena budou
různá stanoviště, která děti zavedou do zajímavých okamžiků historie obce, ale také je čeká úkol
inspirovaný budoucností. Zajištěno bude občerstvení a teplý čaj. Akce se bude konat takřka za
každého počasí (vyjma vytrvalého deště). Všichni jste srdečně zváni.

Na podzim bychom rádi pokračovali v kurzu paličkování, který nabízíme začátečníkům i
pokročilým, a z dalších akcí chystáme autorské čtení i různorodé tvoření pro děti i dospělé
navazující na loňské Večery v knihovně či adventní květinové vazby. Bližší informace o
jednotlivých akcích naleznete na vývěsce obce či na stránkách knihovny.
Na podzim nás tedy čekají jak nové výzvy, tak pokračování v úspěšných aktivitách loňského roku,
všechny však pojí společná myšlenka. Tou je možnost setkání a vzájemného sdílení lidí na Kořenci,
protože společně tvoříme naši obec a taky potažmo naši republiku. A proto stojí za to si uvědomit,
že když slaví svátek republika, slavíme svátek my všichni, kteří ji tvoříme, a to i v té nejmenší
vesnici.
Hanka Matulová

Místní knihovna Kořenec se zapojuje do 3. ročníku projektu Moravské zemské knihovny v Brně a
městské knihovny Břeclav ,,JIŽNÍ MORAVA ČTE". V rámci tohoto projektu vyhlašujeme literální
soutěž pro děti a mládež na téma: „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“
Podmínky minulého ročníku soutěže (mírně se liší od letošních):
Povídky, pohádky, eseje či básničky na motivy skutečných příběhů daného místa v maximálním
rozsahu 3 stran budou moci děti odevzdávat do konce října ve vybraných knihovnách. Soutěž
probíhá v několika kategoriích. Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje od
4 do 15 let. Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený v roce 2018.
Uzávěrka soutěže je 31. 10. 2018.
___________________________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce Kořenec Vás srdečně zve na

SOUSEDSKÉ
POSEZENÍ
aneb odpoledne nejen pro seniory,
které se bude konat v sobotu 24. 11. 2018
v 16 hodin v kulturním domě na Kořenci.
Program:
 informace o rozvoji naší obce
 vystoupení dětí z mateřské školky
 vystoupení členů souboru Kořeňák
 Móda první republiky – přednáška Ing. Ludmily Březinové,
konzervátorky textilu Muzea Těšínska
 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

