zpravodaj obecního úřadu

Ročník XLI – ČERVEN 2019

Z jednání zastupitelstva obce prosinec 2018 – červen 2019.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
 Plán inventur za rok 2018 a návrh složení inventarizačních komisí ve složení Miroslav Zemánek
– předseda HIK, členové Dana Vondálová a Bc. Martin Zemánek, dále schválilo složení dílčích
inventarizačních komisí (DIK) DIK č. 1 Jaroslav Vacula – předseda, členové Dana Vondálová a
Miroslav Zemánek, DIK č. 2 (SDH) Bc. Martin Zemánek – předseda, členové Petr Ševčík,
Ondřej Stříž a Jakub Kolář, DIK č. 3 (Kulturní dům) Milan Veselý – předseda, členové Miloslav
Svoboda a Milan Čelechovský, DIK č. 4 (Místní knihovna) – Dita Kudová předseda, členové
Hana Matulová a Dana Vondálová, DIK č. 5 Božena Přikrylová – předseda, členové Bc. Martin
Zemánek a Pavel Fabiánek.
 Rozpočtové provizorium na rok 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.
 Dodatek ke smlouvě na odvoz a ukládání TDO se společností SUEZ Využití zdroje a.s. a přílohu
č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu číslo 842002 pro rok 2019.
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2017 na revitalizaci zeleně v obci Kořenec.
 Rozpočet MŠ Kořenec na rok 2018.
 Pravomoc starosty schvalovat rozpočtová opatření.
 Střednědobý výhled MŠ Kořenec na období 2019 - 2021.
 Přihlášku obce Kořenec k Projektu zdravý kraj, realizovaného Jihomoravským krajem.
 Termín konání slavností 22. června 2019 a schválilo, že se bude konat průvod obcí, pietní akt u
muzea, vystoupení 4 dětských a 4 dospělých souborů. ZO pověřuje starostu, aby poslal zvací
dopis, místostarostku přípravou pozvánek.
 ZO rozhodlo schválit plán kulturních a sportovních akcí na rok 2019 po dodání podkladů od
organizací a schválit v dalším zastupitelstvu.
 Zastupitelstvo obce, po předložení kalkulace nákladů a výnosů na svoz a ukládání domovního
odpadu, schvaluje výši poplatku za TDO pro rok 2018 ve výši 500,- Kč/1 občan a 1. rekreační
objekt.
 Příspěvek na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství
zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2019 ve výši 14,Kč/obyvatele obce.
 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo možnost navýšení počtu spojů obsluhujících Kořenec
a to o dva spoje - školní a podvečerní, které by měly přispět ke zlepšení cestování dětí ze školy
a z kroužků. Navýšení spojů je podmíněno spoluúčastí na jejich financování. Starosta obce
předložil ZO ke schválení Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování IDS JMK.
 Smlouvy o výpůjčce č. 6/2019 a č. 9/2019 uzavřené mezi Muzeem regionu Boskovicka,
příspěvková organizace se sídlem Hradní 1, Boskovice a obcí Kořenec.
 Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením a zpevněním cesty u fotbalového hřiště a požaduje
vypracování Smlouvy o právu provést stavbu pro rozšíření zpevnění cesty na části parc. č .
869/11 v k.ú. Kořenec.
 Dohodu o zrušení předkupního práva u pozemku parc.č. 303/46 na základě žádosti vlastníků po
splnění požadovaných podmínek.
 Záměr pronájmu plynárenského zařízení TI Klíčovo spol. Gas Net, s.r.o., Ústí nad Labem.
Pronájem plynárenského zařízení STL plynovod DN 63, délka 237m a přípojky DN 32 11 ks,
vše v k.ú. Kořenec.
 Složení komise pro hodnocení nabídek a posouzením splnění podmínek účasti ve výběrovém
řízení „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Kořenec v dotačním programu EFEKT 2018“.











Složení komise: Bc. Martin Zemánek, Miroslav Zemánek, Dana Vondálová a Milan Veselý.
Zastupitelstvo pověřuje uvedenou komisi hodnocením nabídek a posouzením splnění podmínek
účasti ve výběrovém řízení.
Zastupitelstvo obce Kořenec projednala přípravu rozpočtu na rok 2019 a uložilo všem členům
zastupitelstva předložit požadavky na financování jednotlivých obvodů.
Zastupitelstvo obce Kořenec bere na vědomí požadavek pana Duraje a zakoupení rychlostních
radarů a jejich umístění projedná na dalším zasedání. Zastupitelstvo pověřuje starostu odpovědět
panu Durajovi, že obec se dlouhodobě zabývá dopravní situací v obci a pořízení radarů je v
plánu rozvoje obce v roce 2019. Z důvodu bezpečnosti chodců se připravuje PD na rekonstrukci
a dostavbu chodníků a umístění lávky u mostu u č.p. 63.
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 303/41 a parc. č. 120/5 v k. ú. Kořenec společnosti UNISPOL
plus s.r.o., Nesovice, Letošov 56.
Zastupitelstvo obce projednalo nabídku společnosti APPLEBEE, Kaštanová 64, Brno o prodeji
pozemků zapsaných na LV 139. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že starosta obce pan Miroslav
Zemánek zjistí cenu a v případě, že v seznamu majetku bude parcela, která je pro obec zajímavá,
pošle společnosti poptávku.
Zastupitelstvo obce prohlašuje, že obec Kořenec, má zajištěny ve svém rozpočtu finanční
prostředky k akci financované ze státního programu EFEKT, aktivita 1A, výzva č.
2/2019„Revitalizace veřejného osvětlení obce Kořenec“.
Rozpočet na rok 2019, který je přílohou zápisu.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce OÚ dne 8.2.2019.
Plán rozvoje obce Kořenec na rok 2019-1922.
Plán rozvoje obce Kořenec na období 2019 – 2022
2019

Revitalizace veřejné zeleně
Projekční práce na rekonstrukci chodníků + stavební řízení
Rekonstrukce veřejného osvětlení - celá obec
Oprava komunikace za muzeem
Oprava mostu na Hrádkov - zpracování PD
Stavba rozhledny - projekční práce
Instalace radarů rychlosti v průtahu obcí
Nákup malotraktoru + vlek + radlice
2020
Rekonstrukce chodníků
Rekonstrukce rozhlasu v rámci protipovodňového opatření
Oprava mostu na Hrádkov
Oprava místních komunikací
Dokončení TI Klíčovo komunikace + VO
Revitalizace veřejné zeleně
2021
Rekonstrukce chodníků
Přístavba KD (kuchyň + společenská místnost)
Stavba rozhledny
Přípravné práce na výstavbu TI pro RD
Posílení veřejného vodovodu
Rekonstrukce víceúčelového hřiště

2022
Stavba revitalizačního rybníka
Zpevnění komunikace k Hornímu Štěpánovu I. etapa
Stavba rozhledny
Výstavba TI I. etapa
Optimalizace horního tlakového pásma veřejného vodovodu + posílení
U většiny plánovaných akcí je podmínkou získání dotace. V případě neposkytnutí dotace se akce
posouvají na další období.
 Střednědobý rozpočtový výhled obce Kořenec na období 2020 - 2022. Rozpočtový výhled je
přílohou zápisu.
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu komise o hodnocení nabídek a protokol o
posouzením splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení „Rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci Kořenec v dotačním programu EFEKT 2018“. Na základě hodnotících
kritérií schvaluje Zastupitelstvo obce Kořenec výsledek výběrového řízení a pověřuje
starostu obce podepsání smlouvy o dílo se společností ENIS Solutions, s.r.o., Česká
3195/47, 700 30 Ostrava Zábřeh, která předložila nejvýhodnější nabídku. Nabídková cena
činí 1 421 917,- Kč bez DPH a 1 720 519,57 Kč včetně DPH.
 Kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 303/43 o celkové výměře 937 m2 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 a z úřední desky sejmut dne 12. 2. 2018, v téže
době byl rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce
obce (v rubrice „úřední deska“). Tento záměr byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva obce
Kořenec konaném dne 13. 12. 2017 usnesením č. 17.
 Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9418003379/4000220995 se společností GasNet,
s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem, plynárenského zařízení STL
plynovod DN 63, délka 237m a přípojky DN 32 11 ks, vše v k.ú. Kořenec.
 Zastupitelstvo obce nemá námitek k předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení
„Novostavba rodinného domu“ na pozemku parcelní číslo 239/8, k.ú. Kořenec.
 Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou dle předložené projektové dokumentace stavby,
parc.č. 8/28/2, kterou vypracoval Ing. Radek Klíma, a souhlasí s vydáním územního souhlasu
a souhlasu s ohlášenou stavbou. V případě dotčení obecních pozemků stavbou požadujeme,
po jejím ukončení, uvedení obecních pozemků do původního stavu.
 Zastupitelstvo obce nemá námitek k dokumentaci k předložené ve stupni DÚR a souhlasí
s vydáním územního rozhodnutí. Jedná se o běžnou instalaci stožárů VO, kabelů VO. Nové
veřejné osvětlení bude instalováno v trase stávajícího volného vedení NN a VO. Poloha
stožárů je dána výpočtem osvětlenosti a možností umístění vzhledem k vjezdům do
jednotlivých domů. Nové vedení bude částečně kabelové a částečně vzdušné, a to podle
rekonstruované sítě NN, kdy je část vedení NN uložena v zemi a částečně vedena slaněnými
vodiči vzduchem po nových podpěrných bodech. Ve výkrese je kabelové vedení označenou
plnou čarou, vzdušné vedení čarou čerchovanou. V parku u kulturního domu bude
instalováno nové vedení VO podél chodníků.
Investor stavby: Obec Kořenec, Kořenec 152, 680 01
 Zastupitelstvo schvaluje členy výběrové komise pro všechny akce prováděné obcí v roce
2019 a 2020. Jsou to členové zastupitelstva Miroslav Zemánek, Bc Martin Zemánek, Milan
Veselý a Dana Vondálová.
 ZO rozhodlo o pořízení PD na akci „CHODNÍKY KOŘENEC“ a pověřuje starostu
zajištěním poptávkového řízení na dodavatele u tří firem dle směrnice o zadávání veřejných
zakázek obce Kořenec.

 Zastupitelstvo obce schválilo příčné a podélné uložení kabelového vedení na prac.č . 303/41
a 1097/2 v k.ú Kořenec společnosti E.ON Distribuce, F.A. Gestnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČO:28085400 v zastoupení: ELING CZ s.r.o., Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno
v rámci stavby „Kořenec, lok 11RD, TS Čtvrtě“. Po ukončení akce bude zřízeno věcné
břemeno na uložený kabel.
 Zastupitelstvo obce znovu projednalo nabídku na výkup pozemků společnosti APPLEBEE,
Kaštanová 64, Brno o prodeji pozemků zapsaných na LV 139 v ceně 50 Kč/1m2.
Zastupitelstvo obce výkup pozemku dle předložené nabídky neschválilo.
 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 85-ZO-009 o poskytnutí dotace z Nadace Partnerství,
Údolní 33, 602 00 Brno pro obec Kořenec ve výši 50 650,- Kč na akci: „Jabloňová zahrada
muzea Kořenec“.
 Zastupitelstvo obce Kořenec schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení traktoru, radlice a
vlečky a pověřuje starostu podáním žádosti. Předpokládané celkové výdaje 720 000,- Kč
 Zastupitelstvo obce Kořenec schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení a opravy věcných
prostředků JSDH a pověřuje starostu podáním žádosti. Předpokládané celkové výdaje
60 000,- Kč.
 Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce
2019 na akci „Kořenecké folklórní slavnosti“ a pověřuje starostu podáním žádosti.
Předpokládané celkové výdaje 84 000,- Kč.
 Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu o prodeji parc. č.303/47 o výměře 1011 m2 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 a z úřední desky sejmut dne 12. 2. 2018,
v téže době byl rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové
stránce obce (v rubrice „úřední deska“). Tento záměr byl schválen na 7. zasedání
Zastupitelstva obce Kořenec konaném dne 13. 12. 2017 usnesením č. 17.
 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu komise o hodnocení nabídek a protokol o posouzením
splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení „STAVEBNÍ ÚPRAVA – VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ“ v obci Kořenec. Na základě hodnotících kritérií schvaluje Zastupitelstvo
obce Kořenec výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu obce podepsání smlouvy o dílo
se společností Josef Pernica – ELEKTRO, Nám. 9. května 2310/15, 680 01 Boskovice, která
předložila nejvýhodnější nabídku. Nabídková cena činí 1.035.712,- Kč bez DPH (cena
1.253.211,52 K včetně DPH).
 ZO schvaluje zprávu o výběru dodavatele na zpracování PD na rekonstrukci chodníků
v průtahu obce Kořenec pro územní a stavební řízení včetně provádění stavby, „Chodníky
v průtahu obcí Kořenec“.
Dále na zajištění inženýrské činnosti a vypracování soupisu prací ZO schvaluje Smlouvu o
dílo se zhotovitelem PD ODEHNAL PORJEKT S.R.O., 9. května 1179/11, 678 01 Blansko,
který předložil nejnižší nabídku a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
 Zastupitelstvo schvaluje prodloužení provozní doby MŠ do 16:30 a zvýšení školkovného na
300 Kč od 1. 9. 2019.
 Zastupitelstvo obce schválilo návrh Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 na zpracování PD a
podání žádosti o dotaci na projekt „Protipovodňové opatření obce Kořenec“ se společností
ENVIPARTNER, s.r.o., Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00 a pověřuje starostu podepsáním
smlouvy. Dodavatel byl vybrán na základě provedeného průzkumu trhu u čtyř dodavatelů.
Nejvýhodnější nabídka byla od společnosti ENVIPARTNER.
 Zastupitelstvo obce schválilo pořízení rychlostních radarů a umístění u domu č.p. 141 na
horním konci a na spodním konci obce.
 Zastupitelstvo obce Kořenec po prohlídce na místě samém doporučilo společnosti UNISPOL
vypracovat jednoduchou studii na úpravu břehů potoka za domem č. 146 včetně návrhu



















rozpočtu. Po předložení studie a vyjádření správce toku Lesů ČR rozhodne zastupitelstvo o
dalším postupu.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek 3000,- Kč na vydání CD kapely Holóbkova mozeka a
ukládá panu starostovi zjistit možnost nahrání znělky pro rozhlas.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zřízení služebnosti na umístění podzemního
komunikačního vedení na části obecního pozemku parc.č. 133/55 v k.ú. Kořenec.
Účel využití: umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – HDPE
trubky s optickými kabely vč. mikrotrubiček, metalické kabely a sloupkový rozvaděčRVDSL
BENS652, dle přiložené situace.
Zastupitelstvo obce Kořenec schvaluje návrh Smlouvy o dílo číslo SOD R 908/2019
uzavřená mezi Obcí Kořenec jako objednatelem a společností EMPESORT s.r.o.,
Železničního vojska 1472, Valašské Meziřící, na zhotovení dodávky a montáže informačních
panelů pro měření rychlosti vozidel v obci.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o výpůjčce č. Sb 15/2019 mezi Muzeem
regionu Boskovicka, příspěvková organizace, Boskovice a obcí Kořenec. Sbírkové předměty
jsou uvedeny v příloze číslo 1 a fotodokumentace v příloze č. 4 smlouvy. Smlouva o
výpůjčce se sjednává na dobu určitou od 1.7.2019 do 30.6.2024.
ZO schvaluje Starosta obce předložil zastupitelstvu obce darovací smlouvu č. 2019-04 mezi
Obcí Kořenec a Městskou správou sociálních služeb Boskovice, p.o. (MSSS), Havlíčkova
19, 680 01 Boskovice o poskytnutí finančního daru ve výši 4000,00 Kč.
Zastupitelstvo projednalo žádost na pořízení změny územního plánu parcelní číslo 159/15 o
výměře 10885 m2 – orná půda – zemědělský půdní fond o převedení pozemku v územním
plánu z aktuálního zařazení OSg- územní rezervy plochy občanského vybavení na plochu
určenou k výstavbě rodinných domů.
Zastupitelstvo obce Kořenec se rozhodlo, že žádost na pořízení změny územního plánu
parcelní číslo 159/15 o výměře 10885 – orná půda – zemědělský půdní fond o převedení
pozemku v územním plánu z aktuálního zařazení OSg- územní rezervy plochy občanského
vybavení na plochu určenou k výstavbě rodinných domů, předá k posouzení odboru
územního plánování MÚ Boskovice.
ZO projednalo žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1031/6. Zastupitelstvo obce
Kořenec rozhodlo, že část pozemku parc. č. 1031/6, k.ú. Kořenec neprodá, ale umožní
dlouhodobý pronájem. Po dohodě obou stran, bude provedeno zaměření pozemku a
vystavena smlouva, která bude schválena na dalším veřejném zasedání.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi
obcí Kořenec a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130
00 Praha 3.
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci „ Zvyšování a
zkvalitnění akceschopnosti jednotky SDH Kořenec 2019“.
Zastupitelstvo schválilo na základě splnění podmínek zrušení předkupního práva na pozemek
parc. č. 303/23. Na základě této skutečnosti bude předložena Dohoda ke schválení.
Zastupitelstvo nemá námitek k využití účelové komunikace pro příjezd k pozemku parc.č.
828/2, k.ú. Kořenec pro stavbu RD, protože není v majetku obce. Z tohoto důvodu nebude
OÚ vydávat rozhodnutí o připojení.
Zastupitelstvo schválilo pořízení notebooku, tiskárny a fotoaparátu, pro potřeby muzea v
hodnotě cca 35 000,- Kč. Pořízení techniky bude financováno z dotace Svazku obcí a
z rozpočtu obce.

Podrobnější informace z jednání zastupitelstva lze získat přímo na veřejném jednání nebo na
obecním úřadě. Zápisy z veřejných zasedání jsou uloženy na OÚ a jsou k nahlédnutí všem občanům
obce.

Upozornění
Obecní úřad žádá občany, aby PET lahve a další plastové nádoby ukládali do kontejnerů stlačené
(sešlápnuté), protože dochází k přeplňování a nepořádku v okolí kontejnerů. Rovněž žádáme, aby
do nádob ukládali pouze plasty a ne jiné komodity. Pokud se situace nezlepší, bude obec nucena
pořídit další nádoby, což zakládá důvod pro navýšení poplatku za svoz a ukládání odpadů, ke
kterému nechceme přistoupit.
Děkujeme za pochopení.
Miroslav Zemánek
starosta

Společenská kronika
období od 1.12.2018 – 31.05.2019
Úmrtí
Přihlášení
Odhlášeni

2 osoby
8 osob
4 osoby

Počet obyvatel k 31.05.2019

351

Jana Zemánková

Jabloňová zahrada u muzea
Zahrada u muzea získá během letošního roku novou podobu. Na základě sesbíraných nápadů
obyvatel Kořence a diskuze o plánovaném využívání zahrady vznikla projektová žádost, která byla
podpořena z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost
MOL Česká republika.
Díky této podpoře a s přispěním obce se do zahrady muzea vrátí ovocné stromy (staré odrůdy
jabloní), přibydou keře s jedlými plody, vznikne vodní plocha a na ni navázaný dešťový záhon.
Zahrada bude vizuálně oddělena od okolí kamennými zídkami, keři a stromy, avšak zůstane
přístupná. Umožní návštěvu zeleného stromového tunelu nebo využití rozmanitých zákoutí např.
herního stolu, prohlídku drobných uměleckých výtvorů či prvků pro divoké živočichy (viz obrázek
na vedlejší straně).
Díky SDH Kořenec je již připraveno kamení na budování jezírka a zídek. Jezírko vznikne v průběhu
letních prázdnin. Stavba zídek s výsadbou zeleně proběhne během posledního srpnového víkendu.
Na tuto akci zveme srdečně každého, kdo by se chtěl naučit stavět kamenné zídky nebo se
připojit ke zkrášlování a rozvoji naší obce.
V průběhu podzimu plánujeme osazení zahrady dřevěným nábytkem, drobnými prvky pro přilákání
užitečných živočichů, dalšími rostlinami a obohatíme prostředí zahrady o drobná umělecká díla.
Věříme, že se tak Jabloňová zahrada stane vlídným prostředím a bude lákat obyvatele Kořence i
návštěvníky muzea. Věříme, že bude příjemným místem také pro programy s dětmi z MŠ, akce
knihovny nebo nalezne své využití během tábora.
Vlaďka Kolářová

________________________________________________________________________________

Dětský den
Letos jsme naplánovali dětský den o něco později, a to na 9. června, protože na tuto neděli bylo
domluveno krásné počasí. Dohoda vyšla, počasí bylo krásné a takový byl i celý dětský den.
Pro děti byla připravena spousta sportovních her, které se zájmem plnily, a odměnou za jejich
šikovnost jim byl malý pamlsek. Kdo chtěl, mohl si nechat od Katky Látalové namalovat obrázek na
ruce nebo na obličej, takže nebyl problém potkat na hřišti tygra, opici nebo malou myšku.
Odpoledne oživil Martin Jelínek točením „kola štěstí“, a kdo vyhrál, odnášel si bohatý balíček
dobrot.
Zlatým hřebem dětského odpoledne pro děti i dospělé byla návštěva pracovníků Záchytné stanice
zvířat z Brna, kteří humorným programem představili zvířata, o které se starají, a to od brouků, přes
ptáky až po chrochtající prasátko. Kdo se nebál, mohl si zvířátka pohladit a dozvědět se o nich
spoustu zajímavých informací. Osobně se mi velice líbilo, že každé zvíře mělo své jméno.
Dětský den jsme zakončili dobrou klobásou a limonádou, hřiště se vyklidilo a mohlo začít místní
fotbalové derby.
Díky moc našemu panu starostovi za dobrý nápad se zvířaty a děkuji všem, kteří pomáhali dětský
den pro naše děti organizovat.
Božena Přikrylová

Mateřská škola – ohlédnutí za uplynulým školním rokem
V měsíci září 2018 jsme se přihlásili do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky“ – děti plní různé tělovýchovné úkoly – chůze, běh, skoky, lezení, hry s míčem,
překážkové dráhy a podobně a své úspěchy si zaznamenávají do sešitků – „Sokolíků“. Úkoly plníme
během celého roku a postupně přidáváme na obtížnosti. Úkoly jsou pro děti rozdělené podle jejich
věku. Koncem června 2019 proběhne vyhodnocení a od České obce sokolské obdrží děti diplomy,
medaile a drobné dárečky. V tomto projektu jsme zapojeni již druhým rokem a určitě se zapojíme i
do dalšího ročníku, protože projekt pomáhá ke zvýšení tělesné zdatnosti dětí, rozvíjí jejich
povědomí o životě kolem nás a děti se na plnění úkolů velice těší.
Dále pravidelně – každý měsíc, spolupracujeme s místní knihovnou vedenou paní Hanou
Matulovou. Paní knihovnice si na každou návštěvu připraví pestrý program – děti si poslechnou
zajímavou pohádku, plní různé netradiční úkoly v knihovně nebo venku, řeší hádanky a rébusy,
vymalují si omalovánku, starší děti zvládnou i pracovní listy. Na návštěvy do knihovny se děti
velice těší, fotky z těchto návštěv si můžete prohlédnout na webových stránkách obce
(www. kořenec.cz/fotogalerie). I v této spolupráci budeme příští rok pokračovat.
Další milou spoluprací jsou společná odpoledne s rodiči. Na podzim jsme vydlabávali dýně,
v zimě si děti pro rodiče připravily vánoční besídku, na jaře s rodiči strávily odpoledne plné her a
netradičního výtvarného tvoření a v létě vystoupí děti společně s dětmi ze základní školy na
kořeneckých Slavnostech písní a tanců.
Také několikrát do roka jezdíme do mateřské školy Okrouhlá na divadelní pohádky, nebo děti
z Okrouhlé přijedou k nám na Kořenec.
Tyto divadla většinou uhradíme z peněz ze sběru papíru, na kterém se hodně z Vás podílí, a my
Vám touto cestou velice děkujeme.
V listopadu jsme s dětmi připravili vystoupení na Sousedské posezení, v lednu přichystaly děti na
Obecní bál výtvarné práce – šaty pro maminky a kravaty pro tatínky. V březnu navštívili naši
předškoláci základní školu na Benešově a v květnu dopravní hřiště v Boskovicích. V dubnu jsme
společně s dětmi zdobili před Velikonocemi kraslice, v květnu proběhl zápis do mateřské školy a
fotografování dětí a navštívili jsme muzeum budíků u pana Grufíka.
Plno akcí plánujeme na měsíc červen – návštěvu kina v Boskovicích, opékání párků s panem Jiřím
Geršlem, ukázku výcviku pejska Donyho s panem Janem Zemánkem, den s tatínky – hasiči panem
Jakubem Kolářem a panem Petrem Geršlem, výlet na golfové hřiště s pomocí tatínka pana Pavlíčka,
rozloučení s předškoláky a vystoupení dětí na Slavnostech písní a tanců.
Ale o tom zase příště. 
Dobrý den, dobrý den,
dneska máme krásný den.
Dobrý den, dobrý den,
dneska zlobit nebudem.
Máme ruce na tleskání
a nožičky na dupání.
Dobrý den, dobrý den,
dneska si to užijem.
Petra Strnadová
ředitelka MŠ

Sbor dobrovolných hasičů Kořenec
SDH Kořenec začal rok 2019 s počtem 71 členů. Nyní je ve sboru 6 mladších žáků, 9 starších
žáků, 2 dorostenky, 11 žen a 43 mužů.
Za prvních pět měsíců se členové a zástupci sboru zúčastnili těchto akcí:
2. 2. 2019
Okrsková valná hromada na Okrouhlé - v počtu 4 zástupců sboru
16. 2. 2019
Okrskový hasičský ples ve Valchově
- v počtu 7 zástupců sboru
9. 3. 2019
Školení a zkoušky v Paměticích
- Hasič III – Barbora Novotná,
- zvýšení kvalifikace Hasič II - Laura Novotná
10. 3. 2019
Okrskový výbor na Suchém
14. 3. 2019
Kurz první pomoci u dětí na ZZS JmK Brno-Bohunice
– Laura Novotná a Barbora Novotná
29. 3. 2019
Vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí v Doubravici n./Svit. - v komisi
6. 4. 2019
Školení a zkoušky Preventista III v Doubravici n./Svit.
– Barbora Novotná a Pavel Přikryl a v komisi Laura Novotná
9. 4. 2019
Seminář prevence na HZS v Blansku
- v počtu 3 zástupců dospělých a 2 MH
5. 5. 2019
Mše svatá k svátku sv. Floriána – patrona hasičů v počtu 5 zástupců
9. 5. 2019
Výkonný výbor Okresní odborné rady represe v Lysicích
12. 5. 2019
- jsme se omluvili z Okrskového výboru ve Valchově z důvodu pouti
25. 5. 2019
- jsme se omluvili z Okrskového kola PS ve Valchově z důvodu vystupování
Souboru Kořeňák

SDH Kořenec pořádal:
30. 4. 2019 Pálení čarodějnic – areál za KD, letošní čarodějnici vyráběly děti v kroužku
Středečníci a pátečníci – všem děkuji za výrobu čarodějnice
2. 5. 2019 sběr kamení na poli pod Kořencem – 2 vlečky
Výkonný výbor se sešel letos celkem 2x, z toho jednou společně s TJ Sokol Kořenec
SDH Kořenec spolupořádal se zásahovou jednotkou SDH a TJ Sokol Kořenec:
20. 4. 2019 společně se zásahovou jednotkou SDH Kořenec - vypouštění, úklid a napouštění
požární nádrže
11. 5. 2019 Pouťová zábava v KD
Preventivně výchovná činnost Hasík :
ZŠ a MŠ Benešov:
24.2.2019, 7.3.2019 a 30.5.2019
ZŠ Svitávka:
22.2.2019, 5.3.2019 a 4.6.2019
MH Drnovice u Lysic:
12.3.2019 Penzion Slunečnice v Kuřimské Nové Vsi
Hlavní rozhodčí a pomocní rozhodčí na soutěžích:
8. 5. 2019 Velké Opatovice – O pohár Malé Hané
18. 5. 2019 Ostrov U Macochy – Jarní kolo Hry Plamen 2019
25. 5. 2019 Valchov – Okrskové kolo PS
Laura Novotná
náměstkyně starosty sboru
___________________________________________________________________________________________________________________________________

18. ročník MTB Superior – COLORprofi

POHÁR DRAHANSKÉ VRCHOVINY 2019
8. závod Velká cena obce Kořenec

sobota 24. srpna 2019
Více informací k závodu na plakátu nebo na www.korenec.cz, www.pohardrahanskevrchoviny.cz.

Některé věci se nemění
Dobrodružství, které prožila parta kamarádů v legendárních filmu Karla Zemana, se opakovat nedá,
ale na kořenecké děti čekají druhý prázdninový týden neméně napínavé výpravy do doby lovců
mamutů. Co všechno si holky a kluci vyzkouší, se dozvíte až z jejich vyprávění. I přesto si však
něco můžeme prozradit již nyní… pravěcí lidé dokázali nejen přežít v méně příznivých přírodních
podmínkách, ale to, že se v mnohém podobali nám, lidem jednadvacátého století, dokládají
artefakty kulturní a umělecké hodnoty. Největší vzkaz, který dětem (ale i nám všem) z daleké
minulosti putuje, je však to, že pokud chtěli pravěcí lidé přežít a něčeho dosáhnout, museli spojit
své síly a dát hlavy dohromady. Pak teprve mohli dosáhnout něčeho smysluplného.
Ale začněme pěkně od začátku. Ačkoliv pohled z okna nenechává nikoho na pochybách, že léto už
nastupuje ve své plné síle, dovolte mi ohlédnout se za poslední půlroční činností v knihovně.
Studené zimní měsíce jsou jako stvořené pro ruční práce i jiné tvoření všeho druhu. A proto jsme
jich využili i my v knihovně a uskutečnili několik rukodělných kurzů. Velký ohlas mají pokračující
semináře pletení z pedigu, ve kterých účastnice zkouší neustále složitější techniky – naposledy
vzniklo v kurzu pro pokročilé několik košíků s držadlem. Další krok k rukodělným technikám
našich předků představoval kurz pletení ošatek z vrbového proutí. Od podzimu loňského roku až do
konce dubna hostila knihovna rovněž pokračování kurzu paličkování s paní Marií Perglerovou,
jehož výsledky si budete moci prohlédnout na výstavě při příležitosti letošních Kořeneckých
slavností písní a tanců.
Také akce určené primárně dětem nezůstaly pozadu. Čtení z „Knihovnických pohádek“ od Zuzany
Pospíšilové provází děti z mateřské školy Kořenec při měsíčních návštěvách mezi knihami.
V navazujících hrách si děti naposledy zkusily najít například ingredience do lektvaru pro
zamilovanou čarodějku i poznat pohádkové postavičky ožívající po setmění v knihovně. Prostě
mohou tak jako budoucí čtenáři poznat, že mezi knihami může být i zábava. Stejně jako jsme
dobrodružství šli naproti po celý školní rok se staršími dětmi v kroužcích „pátečníků“ a
„středečníků“. Pátečníci prožili mnoho netradičních situací jako obyvatelé městečka u Bodláčí hory,
kam se nastěhoval obr, a starší hravou formou poznávali sami sebe v komunitních vazbách místa,
kde žijí.
V neposlední řadě se v závěru dubna uskutečnilo již tradiční odpoledne v rámci celorepublikové
akce Noc s Andersenem. Děti na Kořenci šly po stopách ptáka albatrose a přitom plnily různorodé
úkoly inspirované kmenovými autory nakladatelství Albatros. Po cestě museli výletníci najít
popletené postavičky z knih Václava Čtvrtka, s „Hochy od Bobří řeky“ si zastříleli z praku a luku,
doslova oživili několik stromů v lese i doplnili poztrácená slova do básniček Jiřího Žáčka a Petra
Borkovce. Na posledních dvou stanovištích vzniklo dokonce celé skřítčí městečko a po závěrečném
stoupání si děti i dospělí mohli vychutnat pohled z Komárových skal a zkusit si lanové aktivity mezi
stromy. Sladkou odměnou bylo pro všechny výborné občerstvení a drobné odměny v zázemí
golfového klubu Sokrates (zákusky i koláče pekly paní Věrka Zemánková a paní Božena
Vondálová). Na tomto místě bych velice ráda poděkovala všem organizátorům, kteří se na akci
podíleli, za bezvadnou přípravu a nasazení. Jsou to Boženka a Miloš Přikrylovi, Danka Vondálová,
Věrka Zemánková, Dita Kudová, Vlaďka a Kuba Kolářovi, Milan Fabiánek, Pavel Fabiánek,
Karolínka Hlubinková a Anežka Vrajová, kterým patří mé velké poděkování, stejně jako golfovému
klubu Sokrates a vedení obce za podporu.
Což mě přivádí k myšlence, že jsou věci, které se od dob lovců mamutů zaplaťpánbůh nezměnily.
Hanka Matulová

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

