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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku vydává obecní úřad zpravodaj, ve kterém hodnotí svoji celoroční práci nejen
zastupitelstvo obce, ale i další spolky a organizace. Po čtyřletém volebním období se v říjnu konaly
volby do nového zastupitelstva, kde došlo ke třem změnám. Do nového volebního období nekandidovali
pan Zděněk Bártl, pan Milan Čelechovský a paní Věra Horáková, kterým děkuji za dobrou práci po
celou dobu jejich působení v orgánech obce. Svoji práci vykonávali ve svém volném čase ve prospěch
obce i všech občanů. Výsledky voleb jsou uvedeny v tomto zpravodaji včetně informace z ustavujícího
zasedání. Vzhledem k tomu, že v posledním zpravodaji jsem podrobně zhodnotil volební program za
léta 2014–2018 a v dalších zpravodajích se průběžně hodnotilo plnění plánu rozvoje a další činnosti
v kultuře, sportu a společenském životě, nebudu se již k uplynulému čtyřletému období vracet. Mohu
však s klidným svědomím konstatovat, že všechny zásadní úkoly plánu rozvoje se podařilo naplnit.
Většina akcí byla financována nejen z vlastních prostředků, ale především za pomoci dotací evropských
i národních fondů. Některé akce se musely přesunout na další období. Bylo to především z důvodu
neobdržení dotací na posílení veřejného vodovodu a optimalizaci horního tlakového pásma. V současné
době se ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací připravuje nový projekt na uvedenou akci a
bude znovu požádáno o dotaci. Obec má připravený záložní vrt s dostatkem vody a v případě potřeby
bude připojen na veřejný vodovod. I přes úbytek podzemních vod, nemusí občané mít obavy
z nedostatku vody, i když se šíří po obci mylné informace, že tomu tak bude. Rekonstrukce veřejného
osvětlení se přesouvá na rok 2019, kdy E.ON bude provádět rekonstrukci rozvodů NN, i když to měli
v plánu v dřívějším období. Na tuto akci je rovněž požádáno o dotaci na Ministerstvu průmyslu a
obchodu. Totéž platí o opravách chodníků. Z důvodu nedostatku kapacit firem byla přesunuta na rok
2019 oprava komunikace za muzeem, opravy obrubníků u RD č.p.161, č. 7 a č. 166.
Myslím, že můžeme být hrdi na výsledek práce členů zastupitelstva a všech občanů, kteří se podílejí na
rozvoji obce, kteří zajišťují veškerý společenský život, kulturní a sportovní akce. Pod obcí se postavilo
14 rodinných domků, je připraveno 11 nových stavebních parcel v lokalitě Klíčovo, které jsou z části
prodány a ostatní zamluveny. Máme zateplené a opravené veřejné budovy, MŠ s novou fasádou, obecní
úřad s novou fasádou a KD s vyměněnými okny a dveřmi. Byla provedena revitalizace zeleně, která
byla nutná především z důvodu bezpečnosti, kdy vzrostlé stromy ohrožovaly budovy i chodce.
V průběhu roku pracovníci obce udržují veřejné prostranství a čistotu, abychom se v naší obci cítili
dobře.
Vím, že se nemusí všem líbit způsob správy obce a každý jednotlivec by to třeba dělal jinak.
Každý člověk může svobodně vyjádřit svůj názor, ale nesmí lhát a urážet. V posledním období se šíří
v tisku a na letácích, přímo do schránek občanů, články s řadou vulgarizmů, lží a polopravd s urážkami
členů zastupitelstva. Nechci se pouštět do polemiky, ale obec neprodala pozemky na kulaté obludy ani
na takzvané benzinky. Naopak si myslím, že zastupitelstvo přistupuje ke správě obce odpovědně, aby
další generace měly odpovídající podmínky pro život v naší obci a že to není jednoduché, mohou
potvrdit všichni zainteresovaní. Možná by bylo lepší, dle pisatele, se vrátit zpět v čase, ale ono to nějak
nejde. Ještě byla možnost před konáním voleb, kdy se tvořily tyto články, všechno změnit a vzít správu
obce do svých rukou a vyměnit ty, kteří to dělají tak špatně. Ty, u kterých je znevažována jejich práce,
kteří ve svém volném čase vytváří pro obec a všechny občany dobré podmínky pro lepší život na úkor
svých vlastních potřeb. Možná by bylo lepší začít něco dělat, než jenom rebelovat.
Z jednání zastupitelstva obce říjen 2018 – prosinec 2018.
Veřejné ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kořenec
Dne 5. 11. 2018 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kořenec. Na programu byla volba
starosty, místostarosty, ustanovení výborů a volba jejich předsedů.
Starostou obce byl zvolen pan Miroslav Zemánek, místostarostkou paní Dana Vondálová. Předsedou
finančního výboru byl zvolen pan Bc. Martin Zemánek, členy finančního výboru byli zvoleni paní
Božena Přikrylová a pan Jaroslav Vacula. Do funkce předsedy kontrolního výboru byl zvolen pan Milan
Veselý, členy kontrolního výboru byli zvoleni pan Miloslav Svoboda a pan Petr Ševčík.

Kompletní zápis z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kořenec je k nahlédnutí na
obecním úřadě.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
 Zajištění inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018
 Rozpočtové provizorium obce na I. čtvrt. 2019. 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.
 Schválení dodatku smlouvy na odvoz a ukládání TDO
 Schválení rozpočtu MŠ na rok 2019
 Odměny členům zastupitelstva dle Nařízení vlády č.318/2017 od 1. 1. 2019
 Schválení pravomoci starosty obce schvalovat RO
 Schválení střednědobého výhledu MŠ na období 2019-2021
 Příprava plánu rozvoje obce na nové volební období
 Projekt Zdravý kraj
Zápisy z veřejných zasedání jsou uloženy na obecním úřadě a jsou k nahlédnutí všem občanům.
Informace občanům:
Poplatky za svoz a ukládání domovního odpadu pro rok 2019
Zastupitelstvo obce schválilo poplatek za odvoz a ukládání domovního odpadu pro rok 2019 ve výši
500,- Kč za 1 obyvatele a za jeden rekreační objekt.
Poplatek zůstává ve stejné výši jak v roce 2018, i když došlo k navýšení ze strany svozové firmy SUEZ.
Rozdíl nákladů uhradí obec z vlastních prostředků.
Vodné a stočné
Předsednictvo Svazku VaK Blansko schválilo cenu vodného a stočného pro rok 2019 v obcích a
městech Svazku okresu Blansko ve výši 99,85 Kč vč. DPH.
Rozdíl ceny 2019/2018 činí +2,82
Vodné činí 49,65 Kč
Stočné činí 50,20 Kč
Rozšíření spojů IDS na lince 262
Obec Kořenec vyjednala u společnosti KORDIS JMK rozšíření spojů na lince 262. Od 9. 12. 2018 jsou
zřízeny nové spoje z Boskovic na Kořenec č. 5 s odjezdem z Boskovic v 13:35, který mohou využít děti
k návratu ze školy v Benešově a spoj č. 25 s odjezdem v 18:15 z Boskovic, kdy se děti vrací z různých
kroužků. Obec přispívá na nadstandard částkou 33 292,- Kč za rok. Věříme, že vynaložené prostředky
přispějí k lepšímu cestování našich občanů.

Vážení spoluobčané,
děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na rozvoji naší obce, na kulturních, sportovních a
společenských akcích, všem vedoucím kroužků a organizací a všem, kteří vytváří podmínky pro
lepší život v naší obci.
Přeji vám pohodové a ničím nerušené vánoční svátky, hodně štěstí,
zdraví, osobních i pracovních úspěchů v roce 2019.
Miroslav Zemánek
starosta

Poděkování
Rok 2018 byl mimo jiné ve znamení komunálních voleb. Chtěla bych tímto poděkovat voličům, kteří
přišli k volbám a dali své hlasy novým zastupitelům pro další období. Vážím si vašich hlasů.
Není to však jen o jednotlivcích, každá akce se připravuje spolu s ostatními členy zastupitelstva a
neméně důležitá je pomoc vás občanů, kteří se do společenského života zapojujete a ochotně pomáháte
s přípravami i na akcích samotných. Vám všem patří velké poděkování.
Zastupitelstvo obce však nepřipravuje pouze společenské akce, musí činit rozhodnutí o důležitých
věcech, řešit problémy v obci, financování, plnění plánu rozvoje obce, chod úřadu atd.. Funkce starosty
je v naší obci neuvolněná, i když veškerá administrativa je vyžadována stejně jako u obcí, kde je
starosta uvolněný. Obec Kořenec tímto ušetří nemalé finanční prostředky.
Chtěla bych tímto popřát všem zvoleným zastupitelům mnoho úspěchů ve společné práci pro obec, ať je
neopouští optimismus a mají chuť do nových věcí.
Všem občanům přeji klidné a pohodové Vánoce a do nového roku 2019 hlavně zdraví.
Dana Vondálová

Společenská kronika
období od 1. 10. 2018 – 30. 11. 2018
Úmrtí
Přihlášení

2 osoby
1 osoba

Počet obyvatel k 30. 11. 2018

349
Jana Zemánková

Ohlédnutí za kulturou
Jako každý rok začínáme plesovou sezónou. Na obecním bále byla účast hojná a to díky módní
přehlídce šikovné dámské krejčové paní Věry Zemánkové, manželky našeho starosty. Věra nachystala
několik svých modelů, které ušila, a za pomoci rodiny a členů souboru Kořeňák předvedla na
přehlídkovém mole. Bylo to úchvatné a celá přehlídka zaujala i ty, kteří se o módu moc nezajímají.
Další ples byl hasičský okrskový, kde předvedl soubor Kořeňák tanec Charleston, který měl velký
úspěch. Posledním plesem byl již tradiční Kořenecký bál s pochováním basy. Opět velice zdařilý ples,
na kterém soubor Kořeňák zatančil tradiční kořenecké tance a připravil si i něco navíc, a to tanec Letkis,
který na závěr vystoupení roztančil celý sál.
Další větší akcí byla muzejní noc. Soubor Kořeňáček předvedl pásmo velikonočních zvyků. Muzeem
zněly hrkače a řehtačky a krásné velikonoční říkanky a písničky. Soubor Kořeňák se představil pásmem
Od semínka k plátnu a to i s prací na kolovratu. Celá akce byla dle mého názoru velmi povedená, kdo
chtěl, mohl při hudbě tancovat až do ranních hodin.
Pěkné bylo i divadelní představení ochotnického spolku z Knínic, které zahrálo hru od Jana Drdy
Hrátky s čertem. Moc jsme se u této pohádky pobavili a dodnes vidím ty vytřeštěné oči Martina Kabáta,
když mu Káča skáče do náruče.
Začátkem listopadu zastupitelstvo obce připravilo již tradiční sousedské posezení. Program zahájil
starosta obce a informoval o dění v obci za rok 2018, potom předvedly své vystoupení děti z mateřské
školky. I když bylo dětí z důvodu nemoci málo, toto vystoupení bylo zdařilé a roztomilé. Zpěváci
souboru Kořeňák zazpívali krásné kořenecké písně a naše rodačka Lída Březinová, rozená Střížová,
seznámila přítomné s módou minulého století. Celé odpoledne hrála skupina Stofka z Horního
Štěpánova. Kdo chtěl, mohl tancovat až do večerních hodin. Tato akce se mně moc líbí, protože se
setkají naši občané, mohou si pohovořit o věcech, na které není celý rok čas a zavzpomínat na léta
minulá i současná. Ráda bych poděkovala všem, kteří na těchto kulturních akcích pomáhají. Velký dík
za upečení koláčů, zákusků a připravení chlebíčků, které na sousedském posezení moc chutnaly.
A nedá mi se nezmínit i o článku Jiřího Geršla, který byl publikován v regionálních novinách. Plně
souhlasím s tím, co řekl starosta na sousedském posezení a to, že tyto záležitosti se měly řešit při
schvalování této akce a ne až nyní. Mohl s tím bojovat už tehdy, když byly návrhy zveřejněny. Vím, že
každému se tyto stavby nemusí líbit, ale myslím si, že taková hrůza to také není, je to mimo obec a ke
golfu to snad patří. Na Kořenci je moc krásně a to i s kulatými domky, důležité je být spokojený sám se
sebou a mít radost ze života.
No a na závěr roku si zazpíváme u stromečku a popřejeme si krásné prožití vánočních svátků, pevné
zdraví v roce 2019 a ať se nám na Kořenci krásně žije.
Božena Přikrylová

Soubor KOŘEŇÁK
Soubor Kořeňák letos slaví 70 let od svého založení. To už je pěkné výročí. Taky se s ním chlubíme.
Málokterý soubor má tak dlouhou historii. Možná stojí za připomenutí, jak tímto časem soubor
procházel. Jen něco stručně o datech, ty jsou myslím všeobecně známé. Aby čtení bylo zajímavější,
bude lepší přidat vzpomínky a zážitky ze života souboru.
Soubor byl založen v roce 1948 z iniciativy někdejšího Českého svazu mládeže za veliké pomoci paní
Boženy Veselé, jejího bratra Vladimíra a ve spolupráci se svazáckou skupinou vedenou Jaroslavem
Přikrylem a Mojmírem Komárkem. Vzniklý národopisný soubor měl celkem 7 tanečních párů. Vedoucí
souboru se stala paní Božena Veselá. Právě založený soubor se takřka ihned zúčastnil „První slovanské
zemědělské výstavy“ v Praze. A to je pro mě vždy překvapující. Jaké to muselo být úsilí, aby nový
soubor dokázal v tak krátkém čase nacvičit taneční pásmo a předvést jej na tak velkém veřejném fóru.
Z mého pohledu skutečně obdivuhodné. Bohužel, z důvodu nedostatku finančních prostředků, z toho
vyplývající nemožnosti obnovy krojů a rovněž z důvodu značného snížení počtu obyvatel obce, kteří
odešli za novým zaměstnáním do měst, soubor svoji činnost v roce 1956 přerušil.
Avšak už za dva roky je soubor opět obnoven. Vedoucím se na dlouhá léta stává p. Zdeněk Přikryl.
Soubor měl v té době celkem 24 členů. Jeho činnost se zaměřila na pořádání různých kulturních akcí,
např. i Mikulášských večírků a loutkových divadel. Po zpracování a nácviku 18 základních tanců se
soubor v roce 1959 zúčastnil „krajské přehlídky tanečních národopisných souborů“ v Brně. Svoji
činnost přerušil v roce 1962. V práci pokračoval ve stejném složení od roku 1967. Pro získání
potřebných finančních zdrojů byly pořádány taneční zábavy, besedy, ukázky „Horácké svatby“, a také
„Dožínky“. Po Kořeneckých slavnostech v roce 1974 dochází k dalšímu, avšak již poslednímu,
přerušení činnosti.
Počátkem nového období v činnosti souboru je rok 1981. Iniciátorem byl Místní národní výbor Kořenec
a pracovníci okresního kulturního střediska (OKS) v Blansku. Do vedení souboru byli ustanoveni – p.
Zdeněk Přikryl jako umělecký vedoucí a p. Pavel Švancara jako organizační vedoucí. Ze strany OKS
Blansko byla poskytnuta vysoká finanční podpora pro nákup a zhotovení celkem 10-ti kompletních
pánských a dámských krojů. V roce 1982 byl soubor doplněn o tanečníky a tanečnice i z okolních
vesnic – Horního Štěpánova, Okrouhlé, Boskovic, Suchého, Skočové Lhoty. Celkový počet členů
vzrostl na 35, věkově od 10 do 70 let. A z folklorního souboru se stal soubor téměř divadelní. Na
základě scénářů, vypracovaných vedoucím souboru p. Zdeňkem Přikrylem, na téma „Přástky“ a
„Svatba“ soubor nacvičil celovečerní představení. Setkaly se s velkým úspěchem. Ostatně, vzpomíná se
na ně dodnes.
Od roku 1983 je v pravidelných ročních intervalech pořádán krojovaný „Kořenecký bál“ a od roku 1985
ve dvouletých intervalech „Kořenecké slavnosti písní a tanců“. V roce 1984 byla prostřednictvím OKS
Blansko nabídnuta souboru možnost týdenního angažmá v Mariánských lázních. Vystoupení byla
zdařilá a opakovala se v letech 1985 a 1986.
V roce 1990 dochází k výměně vedení souboru, kdy po otci přebírá vedení syn ing. Zdeněk Přikryl, do
té doby člen souboru. Organizačním vedoucím se stává p. Jaroslav Korčák, rovněž člen souboru.
Od poloviny devadesátých let se soubor zaměřuje na tematická vystoupení, do nichž kromě písní a
tanců zařazuje rovněž předvádění řemesel. Jako příklad lze uvést mlácení obilí cepy s různým počtem
mlatců. Dodnes je o toto vystoupení zájem a dodnes se setkává s úspěchem. Charakteristickou součástí
vystoupení se stává uvaděčka, jež v našem nářečí seznamuje diváky se souborem či jeho vystoupením.
V roce 1996 se soubor zúčastnil natáčení tanců Českou televizí s cílem vypracování dokumentačně –
studijního materiálu o folklóru Čech a Moravy, kde předvedl původní kořenecké tance ve skanzenu v
Příkazech u Olomouce.

Ve snaze o prohloubení znalostí o našem kroji soubor Kořeňák navázal spolupráci s Moravským
zemským muzeem v Brně, a to v rámci přípravy podkladů pro publikaci týkající se mimo jiné lidového
oděvu v našem regionu. Spolupráce přinesla mnoho zajímavých informací a byla přínosná pro obě
strany. Současně byla navázána spolupráce s Ústavem folkloristiky Masarykovy university. Výsledkem
této spolupráce je například rozšíření počtu písniček v našem nářečí, jenž pochází z archivních
materiálů. Také prohloubení znalostí o historickém vývoji našeho kroje. To bylo jednou z příčin, proč
jsme se rozhodli na dílčích úpravách při obnovování krojů, přičemž cílem bylo a je mít kroj co možná
nejblíže tomu původnímu.
Mezi celou řadou dalších vystoupení stojí za zmínku účast souboru na 17. Mezinárodním folklorním
festivalu v Brně, konaném v roce 2006. Festival je pořádaný každoročně, nicméně právě ten 17. je
dodnes považovaný za výjimečný. A to proto, že se v rámci jeho průběhu pořadatelé snažili ukázat
zahraničním souborům a návštěvníkům to nejlepší z českého a moravského folkloru. Neváhali pozvat
soubory ze západních Čech jen proto, aby vystoupil pouze jeden pár s předvedením jednoho tance.
Přehlídka se konala v jednom z brněnských divadel a byla to opravdu krásná podívaná. Náš soubor měl
šestiminutový vstup s třasákovými tanci, a to bylo na dané poměry dost dlouhé vystoupení. Může nás
těšit, že jsme byli pozváni.
V rámci tohoto festivalu byl náš soubor navíc oceněn brněnským primátorem za původnost krojových
materiálů. Konkrétně za to, že máme kalhoty z pravé jelenice, sukně z kašmíru a kožené pásy vyšívané
pravým pavím brkem. Totéž bylo předmětem zájmu i na přehlídce krojů, pořádané Podhoráckým
muzeem v Předklášteří, v areálu kláštera Porta Coeli, kde byly detailně předváděny a popisovány kroje z
patnácti regionů Severní a Jižní Moravy.
Rok 2006 byl důležitým i v jiném směru. Od tohoto roku jsou ve dvouletých intervalech pořádány
vystoupení v rámci „Muzejní noci“. Spolu s „Kořeneckými slavnostmi písní a tanců“ je tak každý rok
na Kořenci pro diváky připraveno setkání s folklórem.
Řádků přibývá a musím myslet na konec. Další zajímavá vystoupení, spolupráci na publikacích, atd.
nechám zase na příště. Co však ještě musím, je zmínit se o současném souboru, který má nejen skvělou
uvaděčku, krásně obsazenou muziku, výborné zpěváky, ale také tanečnice a tanečníky, kteří umí nejen
folklor, ale i tance jako Gallopada, Cottilon, Charleston, Letkis, a … No, a málem bych vyzradil název
tance pro další bál. A to by pak nebylo žádné překvapení. A věřím, že to bude příjemné překvapení a že
ve Vás vzbudím zvědavost a Vy tím pádem přijmete naše pozvání na již 36. Kořenecký bál, kde Vám
nový tanec předvedeme. A budeme rádi, když si jej s námi i zatancujete.
Když si pročítám svůj příspěvek, myslím, že můj počáteční záměr uvést méně dat a více vzpomínek se
příliš nezdařil. Je tomu spíš naopak. Nezbývá než věřit, že pokud se dané téma bude někdy opakovat,
poměr se podaří obrátit.
Nyní už je čas popřát Vám všem jménem souboru Kořeňák i jménem svým pohodové, klidné a šťastné
Vánoce. Také, aby se Vám podařilo tuto pohodu a klid přenést do celého příštího roku.
Ing. Zdeněk Přikryl

Když září hvězda
Když se procházím poslední dny po setmělém Kořenci, v mnohých domech i zahradách svítí
malá i velká světýlka. Světýlka symbolizující třpyt hvězdy vlasatice, komety zářící dlouho před
narozením Ježíška nad Betlémem. Stejně tak i naše světýlka se rozsvěcejí na znamení očekávání spolu
s první adventní nedělí. Mají nám připomenout, že Vánoce jsou svátky, na které stojí za to se připravit –
nejen věcmi, kterými se obklopíme, ale také pocity a náladou, kterou se naplníme. Zářivá hvězda se
ukázala mnoha poutníkům, kteří měli do Betléma dalekou cestu (vzpomeňme třeba tři krále), a museli
proto věnovat svůj čas cestě a společnému cíli, děťátku narozenému v Betlémě na seně.
Podobně tomu bylo při listopadovém vyhlášení výsledků literárně-výtvarné soutěže Jižní Morava
čte. Odevzdané práce dětí byly sice odměněny jen v jenom večeru, ale předcházel jim nemalý čas a
námaha při jejich psaní či kreslení. Proto patří všem účastníkům, vyhodnoceným i nevyhodnoceným,
velký dík a uznání. Také proto byl páteční vyhlašovací večer jednou z nejdůležitějších událostí v měsíci
listopadu v knihovně. Třetí ročník soutěže se nesl ve znamení futurismu, protože letošní téma znělo
„Moje obec, moje město, můj kraj za 100 let“. Po předchozích ročnících pídících se po kořenech místa,
kde žijeme, jsme se v soutěžních pracích přenesli o sto i více let do budoucnosti. Soutěže se zúčastnilo
15 jednotlivců či skupin z Kořence, Benešova i Okrouhlé. V nejmladší výtvarné kategorii se na prvním
místě umístila Tereza Geršlová, ve skupinové výtvarné soutěži kolektiv z MŠ Emma Pavlíčková,
Richard Zemánek, Filip Hroz, Lada Matulová, v mladší literární kategorii zvítězila Lucie Geršlová,
starší literární kategorii ovládla Ludmila Vrajová a za literáně-výtvarný skupinový počin byli odměněni
na prvním místě Roman Grepl, Robert Zemánek a Vít Zemánek. Vyhlášení výsledků jednotlivých
kategorií jsme obohatili o kulturní program, autorské čtení paní Lenky Dokoupilové, autorky knihy pro
děti Putování skřítka Vítka. Děti z akce odcházely s mnohými věcnými dary díky podpoře akce
Jihomoravským krajem i obohaceny o inspirativní pohled na svět i tvorbu nevšední autorky z našeho
regionu. Hlavní poselství, které nám všem po autorském čtení zůstává, je: Nebojte se a splňte si své sny.
V měsíci listopadu se v knihovně také uskutečnilo setkání knihovníků z regionu Boskovic a
Blanska. Na patnáct knihovnic se při setkání seznámilo nejen s novinkami z knihovnického prostředí,
ale také si mohlo prohlédnout některá zajímavá místa na Kořenci. Neopomněli jsme navštívit kořenecký
mlýn pod vedením pana Ing. Doubka, výstavu budíků pana Grufíka či galerii akademického malíře
Františka Řehořka na Obecním úřadě. Kulturní program doplnila přednáška paní Hany Plškové z
Benešova o přípravě a zpracování vlny. Všem knihovnicím se u nás líbilo a nejedna přislíbila, že se na
Kořenec jistě přijede brzy podívat.
První prosincový den se konaly v kulturním domě také tradiční adventní květinové vazby, které
se velmi vydařily, a my děkujeme jak paním aranžérkám za jejich nápady a nasazení, tak i všem
účastnicím za jejich neutuchající přízeň a podporu. Doufám, že se v podobně hojném počtu potkáme
také na velikonočních vazbách.
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem příznivcům a spolupracovníkům, kteří
spoluvytvářejí knihovnické akce a zejména jejich atmosféru. Velké díky patří Vlaďce Kolářové, Ditě
Kudové, Veronice Hlubinkové i Daně Vondálové za inspirativní spolupráci, ale také obci Kořenec za
velkou podporu. Jsem moc ráda, že nám svítí na cestu stejná hvězda.
Hanka Matulová

Vyhlášení výsledků literárně-výtvarné soutěže Jižní Morava čte

CESTA ČASOSTROJEM DO MINULOSTI I BUDOUCNOSTI

Činnost JSDH Kořenec v roce 2018
Zásahová jednotka v roce 2018 vyjížděla k šesti zásahům. Jednalo se zejména o technickou pomoc při
odstranění padlých stromů na komunikacích v katastru obce.
Během roku jsme absolvovali několik školení v rámci odborné přípravy členů SDH např. školení první
pomoci, které bylo prováděno za účasti ZZS jihomoravského kraje, dále proškolení komunikace a
používání vysílaček nebo práce s pracovním polohovacím pásem. Vše jsme si mohli vyzkoušet při
okrskovém cvičení zaměřeném na praktické dovednosti při různých druzích zásahu.
Díky dotaci Obce Kořenec bylo dokoupeno chybějící technické vybavení a materiál na úpravu úložných
prostor v hasičské zbrojnici.
Jednotka se také ve spolupráci se SDH podílela na čištění hasičské nádrže. Pro dětský den jsme
připravili stanoviště připomínající vznik hasičského sboru a zakoupení koňky. Návštěvníci si tak mohli
vyzkoušet požární útok na hořící objekt.
Před začátkem prázdnin jsme nachystali zážitkové dopoledne pro děti z MŠ. Cílem akce bylo ukázat
vybavení jednotky, popsat práci hasiče a prakticky předvést, jak se chovat a co dělat v případě požáru.
Děkujeme všem pomocníkům a podporovatelům jednotky a přejeme klidné dny v roce 2019.
Jakub Kolář

Sbor dobrovolných hasičů Kořenec
Sbor dobrovolných hasičů čítá 70 členů – nyní je ve sboru 6 mladších žáků, 9 starších žáků, 3
dorostenci, 11 žen a 41 mužů. 18. listopadu 2018 opustil naše řady dlouholetý člen p. Ladislav
Zemánek.
Z činnosti SDH v roce 2018 bych ráda vyjmenovala tyto úspěšné akce:
Lednový okrskový hasičský ples, kterého se zúčastnilo 7 sborů. Ples se účastníkům velmi líbil. Na plese
vystoupil soubor Kořeňák s tancem CHARLESTON. Tímto děkujeme souboru za jejich vystoupení.
Laura Novotná a Barbora Novotná pod záštitou HZS JmK Brno udělaly v lednu a únoru zkoušky Hasík.
Hasíka jsme pak uskutečnily v ZŠ a MŠ Benešov a ZŠ Svitávka. V roce 2019 budeme v této výchově
pokračovat. Absolvovali jsme školení vedoucích MH. Laura Novotná a Barbora Novotná si obnovovaly
status vedoucího mládeže a Jakub Kolář si nově udělal instruktora MH.
SDH se podílelo na sběru kamení, přípravě pálení čarodějnic, čištění požární nádrže, organizaci a
zajištění pouťové zábavy a také spolupořádáme 28. 12. 2018 s TJ Sokol Vánoční turnaj ve stolním
tenise v KD.
Zúčastnili jsme se školení Preventista, mše svaté na Benešově při příležitosti Benešovské pouti a mše na
svátek sv. Floriána, patrona hasičů. Byli jsme účastníky oslav 100 let založení samostatného
československého státu ve Velkých Opatovicích. Mladí hasiči se setkali s účastníky Hasičské historické
jízdy ke 100. výročí Československé státnosti.
Zástupci sboru chodí každoročně s malou pozorností za našimi oslavenci a na Den matek byl předán
maminkám sboru drobný dárek k jejich svátku.
Jako rozhodčí jsme se zúčastnili celkem 12 soutěží. V letošním roce se ani jedno družstvo mladých
hasičů nezúčastnilo žádné soutěže
Zástupci sboru se zúčastnili Valné hromady ve Žďárné. My připravujeme Valnou hromadu na sobotu
29. 12. 2018 v 17 hod. v pohostinství Obora. Okrsková Valná hromada proběhne v sobotu 2. 2. 2019 na
Okrouhlé a Okrskový hasičský ples 16. 2. 2019 ve Valchově.
Závěrem bych jménem svým a Výkonného výboru SDH Vám všem chtěla popřát příjemné prožití
svátků vánočních, do nového roku 2019 pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost.
Laura Novotná
náměstkyně starosty SDH

MODLITBA HASIČŮ:
Nechť kdekoliv oheň vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů Pane,
dodej mi síly dost.
V náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když z Tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání
jsem jiným dal.

MO KDU-ČSL Kořenec přeje všem občanům požehnané vánoční svátky plné vzájemné lásky a
sváteční pohody. Do všech dnů nového roku 2019 hodně štěstí, pevného zdraví, radosti,
spokojenosti, Boží lásky a ochrany.

Příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2019 mnoho štěstí, zdraví,
pracovních a osobních úspěchů
přeje
zastupitelstvo obce Kořenec

PLESOVÁ SEZÓNA
26. 1. 2019 OBEC KOŘENEC
29. OBECNÍ BÁL
16. 2. 2019 SOUBOR KOŘEŇÁK
36. Kořenecký bál

VÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V měsíci listopadu nám postupně děti onemocněly neštovicemi, což se projevilo i na vystoupení na
sousedském posezení v kulturním domě. Vystupovaly 4 děti, ale byly moc šikovné a jistě svými
básničkami a písničkami potěšily přítomné „sousedy“.
Ve čtvrtek 29. 11. jsme jeli s dětmi do mateřské školy na Okrouhlou na divadelní pohádku Vánoční
rybička. Při pohádce jsme se krásně vánočně naladili a zazpívali jsme si s vánoční rybičkou i koledy.
Koledy, které zpíváme s dětmi ve školce u adventního věnečku od Lukáše Klementa. S paní učitelkou
Janou Zemánkovou si děti vánočně vyzdobily okna a nástěnky a pilně chystají vánoční přáníčka. I
sněhovou nadílku děti přivítaly s radostí a na zahradě školky postavily 2 velké sněhuláky a obří sněhové
koule. S paní kuchařkou Dankou Fagulcovou jsme pekli linecké cukroví, aby děti mohly nabídnout
rodičům na vánoční besídce. Ještě nám zbývá nazdobit si ve třídě vánoční stromeček ozdobami a
budeme se těšit, jestli i letos přijde Ježíšek. Díky Vám, kteří nosíte do školky papír do sběru, jsme
drobné hračky pod stromeček dětem nakoupili. A vedoucí stravování Jaroslava Hamplová připraví
dětem v rámci stravování ovoce a sladkosti do balíčků. Velkou radost už nyní udělal dětem sponzorský
dar od Aleše Kejíka – 2 sedací vaky pejsek a kočička. Předvánoční čas si zkrátka užíváme hrami,
zpěvem, cvičením, kreslením, modelováním, pobytem venku a společně se těšíme na Vánoce,
nejkrásnější svátky v roce.

Přejeme Vám všem šťastné a veselé prožití vánočních svátků a
v novém roce hlavně hodně zdraví.
VESELÉ VÁNOCE CHCEME VÁM TEĎ PŘÁT,
ABY MĚL ČLOVĚK ČLOVĚKA RÁD,
ABY JEDEN DRUHÉMU ŠTĚSTÍ PŘÁL
A I TEN NOVÝ ROK ZA TO STÁL.
Petra Strnadová
ředitelka mateřské školy

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL KOŘENEC
Činnost TJ Sokol je zaměřena nejen fotbal, ale organizuje řadu akcí v průběhu roku. V červenci 2018
proběhl turnaj v nohejbale o pohár starosty obce, který se těší velké oblibě. Je škoda, že této akce se
neúčastní více mladých sportovců. 28. prosince se koná Vánoční turnaj ve stolní tenise, kde je podstatně
větší zastoupení mládeže a který má dlouholetou tradici. TJ také pořádá lyžařské závody, i když počasí
tomu moc nepřeje, ale když je dostatek sněhu, tak si milovníci zimních sportů přijdou na své. Členové
TJ jsou v průběhu roku zapojení do akcí pořádaných obcí. Vypomáhají při závodech horských kol, kde
se neustále navyšuje počet závodníků a v letošním roce závodilo 225 cyklistů.
Fotbalový oddíl zahrnuje jedno mužstvo dospělých, které hraje III. tř. okresního přeboru. Se Sokolem
Benešov máme společné mužstvo starší přípravky a starších žáků.

Tabulky po podzimní části ročníku 2018-2019
Muži:
III.třída muži
1.Opatovice
14
13
1
0
2.Svitávka
14
9
0
5
3.Kunštát B
14
8
1
5
4.Benešov
14
6
3
5
5.Knínice
14
6
1
7
6.Ostrov
14
5
3
6
7.Lipůvka
14
5
3
6
8.Kotvrdovice
14
4
5
5
9.Kořenec
14
4
4
6
10.Vísky
14
4
3
7
11.Cetkovice
14
4
3
7
12.Vavřinec
14
3
5
6
13.Vranová
14
3
5
6
14.Lažany
14
3
5
6

55:17
49:35
53:39
39:35
33:31
28:23
29:34
29:31
28:40
24:35
27:46
34:32
28:43
18:33

40
27
25
21
19
18
18
17
16
15
15
14
14
14

OP starší žáci
1.Knínice
2.Jedovnice
3.Letovice/Žijeme hrou
4.Ráječko
5.Jevíčko
6.Svitávka
7.Opatovice
8.Černá Hora
9.Olomučany
10.Lipovec
11.Benešov/Kořenec
Přípravka starší
1.Letovice
2.Žijeme hrou A
3.Boskovice A
4.Adamov
5.Blansko A
6.Svitávka
7.Jedovnice B
8.Černá Hora
9.Ráječko
10.Jedovnice A
11.Lažany
12.Boskovice B
13.Olomučany
14.Knínice
15.Blansko B
16.Rájec
17.FK Vysočany/Šošůvka
18.Benešov/Kořenec
19.Opatovice A
20.Žijeme hrou B
21.Cetkovice
22.Šošůvka/Vysočany
23.Opatovice B
24.Doubravice

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
9
8
5
4
4
3
3
2
1
1

1
1
0
1
3
0
2
2
2
0
0

0
0
2
4
3
6
5
5
6
9
9

75:4
49:5
43:21
19:27
16:15
19:46
18:21
16:27
20:24
9:38
6:62

28
28
24
16
15
12
11
11
8
3
3

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

23
20
20
19
18
17
15
15
14
13
13
11
11
10
9
6
6
6
5
5
3
2
2
1

0
1
0
2
2
3
2
0
2
1
0
1
0
1
1
2
1
0
2
0
0
2
1
0

0
2
3
2
3
3
6
8
7
9
10
11
12
12
13
15
16
17
16
18
20
19
20
22

440: 48
156: 75
308: 94
254: 86
262: 88
265: 90
155:100
160:117
312:156
158:134
150:155
142:179
130:165
127:136
151:150
128:235
98:148
126:278
92:166
92:180
81:277
73:284
64:336
53:300

69
61
60
59
56
54
41
45
44
40
39
34
33
31
28
20
19
18
17
15
9
8
7
3

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

Pátek 28. 12. 2018

Kde:

Kulturní dům

Kategorie:

chlapci a dívky do 10 let včetně
chlapci a dívky od 11 do 18 let včetně
ženy od 19 let
muži od 19 do …..– hlavní kategorie

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 19 do …- hlavní kategorie
-

8:30 – 8:55
8:30 – 8:55
10:30 –10:55
12:30 –12:55

Začátek
9:00
9:00
11:00
13:00

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, tel: 607 578 119
___________________________________________________________________________

Tělovýchovná jednota Sokol přeje všem sportovcům, příznivcům a všem občanům příjemné
prožití vánočních svátků. V roce 2019 hodně zdraví, štěstí a úspěchy v osobním, pracovním i
sportovním životě.
Miroslav Zemánek
předseda TJ

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

