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Milí spoluobčané,
do rukou se vám dostává historicky první ročník Zpravodaje starostky obce Kořenice –
Chotouchov - Pučery. Cílem je předložit vám několik užitečných informací.
Zřejmě vás hned v úvodu překvapil znak, který vidíte na této titulní straně „Zpravodaje“.
Dovolte mi vám slavnostně sdělit, že Poslanecká sněmovna ČR, konkrétně Podvýbor pro
heraldiku a vexilologii, dne 11.7.2019 schválil návrh naší obce na přidělení obecních symbolů
znaku i vlajky. Jistě vás zajímá, co vlastně znak, který vychází z pevné historie obce, znamená,
tak tedy: obecní znak, vyjádřený žlutým stromem (lípa = symbol slovanské vzájemnosti)
s kořeny nahoru, značí část obce Kořenice, ovinutý šálem (= znázorňuje umučení sv. Ludmily,
patronky chotouchovské kaple), značí část obce Chotouchov, s křížkem pod kořeny (= pomník
padlých), značí část obce Pučery.
Nyní přejděme ke slibovaným informacím:

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Položme si otázku: „Vyplatí se odpady třídit“? Ano vyplatí, protože poctivým tříděním odpadů
se šetří životní prostředí. Přestože nádoby na třídění odpadů jsou v našich obcích již mnoho
let instalovány, stále se setkávám s tím, že někteří obyvatelé netřídí odpad vůbec a tím ničí
snahu všech ostatních, kteří tuto skutečnost vzali za svou a podílí se na čistotě v obci. Mnozí
však nevědí, že čím více budete třídit odpad, tím více se budou šetřit finanční prostředky obce,
tedy vaše peníze. Vytvořila jsem pro vás graf, abyste se mohli podívat, jaké jsou výsledky
třídění za rok 2018 (pozn. vyhodnocení firmy EKO-KOMu):
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Obalová společnost EKO-KOM podporuje třídění odpadů a vyplácí odměny za to, jak občané
jednotlivých obcí dodržují tento „trend“. Bohužel jsem se setkala s tím, že odpadní kontejnery
přistavené do centrálních částí obcí byly následující den po svozu ihned naplněné, ovšem
v převážné většině „vzduchem“, protože PET lahve nebyly sešlapané. Dalším problémem byl
nález eternitových desek v odpadním kontejneru určeného na plasty, přičemž eternit je
považován dokonce za velmi nebezpečný odpad a jeho likvidace vyžaduje nejen zvláštní
postup, ale i písemné potvrzení o likvidaci tohoto materiálu. Přišlo mi velmi smutné, že měl
někdo odvahu vhodit tento typ odpadu do odpadního kontejneru na plasty a tím ohrozit
ostatní občany na jejich zdraví.
Nepovažuji však současný stav odpadového hospodářství v naší obci za zcela kritický a věřím,
že se ti, kteří toto dosud nedodržovali, nad samotným tříděním zamyslí a připojí se ke všem,
kteří již obec tříděním odpadu reprezentují, a tím se podílí na návratnost finančních prostředků
do naší obce.
Na závěr chci k odpadovému hospodářství jen dodat, že volbu systému svozu „door to door“,
tedy nádob do jednotlivých čp., jsem zvolila především kvůli pohodlí občanů i chalupářů a z
důvodu neustálého nepořádku u centrálních odpadních kontejnerů, neboť pohozené odpadky
kazily celkový vzhled a dojem všech částí obce. Doufám, že tento systém svozu tříděného
odpadu povede ke spokojenosti občanů v naší obci stejně tak jako v obcích, kde byl již tento
systém zaveden.

REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU
V letošním roce byla dokončena rekonstrukce obecního
úřadu, se kterou započal v rámci přípravy a zpracování
projektu bývalý pan starosta Jan Ševčík. Jednalo se o
provedení komplexního zateplení budovy, svislou kontaktní
fasádní izolací a vodorovnými izolacemi stropů. Provedena
byla výměna střešní krytiny za ocelovou s taškovým

2

reliéfem, hromosvod. Dále proběhlo obkopání obvodové izolace základů budovy do hloubky
130 cm s odvětrávací drenáží a zásyp kačírkem.
Současně byla realizována i částečná rekonstrukce uvnitř budovy úřadu, konkrétně jen I. NP.
Bylo vyměněno topení, podlahy, dveře, elektrické rozvody aj.
A k tomu bych chtěla zdůraznit, že Obecní úřad
Kořenice vykonává reprezentativní funkci a není
vizitkou pouze jeho zaměstnanců, ale všech
občanů ze všech částí obce, tedy Kořenic –
Chotouchova – Pučer. Myslím, že tento krok se
nám velmi povedl. Zástupcům firem i dalších obcí
a samotným úředníkům nadřízených orgánů se na
úřadě velmi líbí a rádi se k nám vracejí, což je
vizitkou nás všech.

Foto: Zasedací místnost OÚ Kořenice

HASIČSKÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL JPO V.
Devítimístný dopravní automobil Ford-Transit převzali hasiči Kořenice, JPO V. (zn. Jednotka požární
ochrany Kořenice) dne 17.7.2019 ve firmě KOV Velim, s.r.o.
V druhé polovině roku 2018 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR-Generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Protože žádost neměla žádné nedostatky, byla
následně schválena, obci byly poté přiděleny finanční prostředky ve výši 450 000 Kč. Na tomto
základě bylo možné zažádat ještě o dotaci ze Středočeského kraje, která byla rovněž
schválena, a to ve výši 300 000 Kč. Zbytek z pořizovací ceny se zavázala obec uhradit ze svého
rozpočtu částkou ve výši 260 000 Kč.
K získání dotací a možnosti podat samotnou žádost
o dotaci bylo nutné splnění „Technických
podmínek“ dopravního automobilu. Tímto jsem
pověřila zástupce Jednotky požární ochrany
Kořenice, kteří nad sestavením a splněním zadaných
požadavků strávili mnoho hodin. Výrobu
dopravního automobilu následně kontrolovali
v celém průběhu.
Tímto bych chtěla všem, kteří se na této akci
podíleli, velmi poděkovat, jmenovitě: Janu Ševčíkovi ml., Milanu Trnkovi a Janu Ledašilovi.
Zcela nový dopravní automobil bude sloužit obyvatelům v nouzi, k evakuaci a zajištění zdraví
a bezpečí, např. v případě požárů, povodní aj.
Je nutné uvést, že členové JPO V. Kořenice již mnohokrát pomohli občanům při řezání stromů,
větví, odvozu nebezpečného i velkoobjemného odpadu. Přispívají k bezpečí občanů, provádějí
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údržbu komunikací v obcích při sněhových kalamitách a nad rámec udržují cesty v obecním
lese. Jsem velmi ráda za výbornou spolupráci se všemi členy jednotky.

LED LAMPA – ZASTÁVKA
Po jednání s příslušnými úřady se podařilo splnit přání občanů části
obce Chotouchov. V dubnu 2019 byla postavena vedle autobusové
zastávky LED lampa, která by alespoň částečně měla zajistit bezpečný
přechod vozovky k zastávce. Toto místo však nepovažuji za
vyřešené, neboť jednak je zde potřeba vybudovat zastávku i ve
směru na Kolín a zároveň si myslím, že vzhledově neodpovídá jak
mým představám, tak představám občanů.

PAMÁTNÍK PADLÝM V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE
CHOTOUCHOV – revitalizace a oprava pietního
místa.
Celkový stav památníku a jeho bezprostředního
okolí je poznamenán dlouhodobě zanedbanou
údržbou. Žulové sloupy v nárožích vnějšího
orámování pietního místa jsou uvolněny,
výrazně vyoseny a již bez původní funkce,
některé pískovcové bloky jsou roztrženy. U
samotného památníku je závažným problémem především celkový statický stav. U
dvoustupňové trnože je patrné propadání stupňů směrem do středu, obelisk je pohledově
nakloněn. Sloupky, původně určené k nesení řetězu, jsou zcela uvolněny. Pískovcová socha je
napadena řasami a usazenými depozity. Je zde viditelná i povrchová koroze kamene,
způsobená vymýváním jílovitých složek kamene. Některé menší části modelace chybí zcela.
Na základě důsledného prošetření celého místa a znaleckého posudku projde památník a jeho
okolí celkovou revitalizací. Úprava pietního místa bude následovná:
Vyrovnání okolního terénu mezi památníkem a vnějším obvodem definovaným pískovcovým
obrubníkem, odstranění čtyř žulových sloupků, rozebrání pískovcového obrubníku, lepení
porušených částí, očištění, restaurování sochy, vytvoření nového základu, očištění žulových
dílů, výměna nápisové desky a desky za sochou, závěrečné biocidní a hydrofobizační ošetření
všech kamenných částí.
Celková revitalizace a oprava pietního místa by měla proběhnout ještě v letošním roce.
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ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA
Stav Chotouchovského rybníka je kritický a já jsem v tomto směru dosti bezmocná. Vzhledem
k finanční náročnosti odbahnění rybníka je nutné žádat o dotační prostředky z Ministerstva
zemědělství ČR. Z tohoto důvodu máme zpracované
veškeré potřebné materiály a čeká se na vyhlášení
dotační výzvy od uvedeného ministerstva. V květnu
letošního roku jsem se zúčastnila Setkání starostů a
starostek Středočeského kraje, na kterém byl
přítomen premiér ČR Ing. Andrej Babiš. Vzhledem
k tomu, že výzva k podání žádosti o dotaci dosud
nebyla vyhlášena, rozhodla jsem se ho na základě
nabídky kontaktovat a vzniklou situaci řešit. Na
dotaz vznesený v mém dopise a popsání celé situace
mi sdělil, že avizované finanční prostředky by měly být k dispozici na podzim 2019. Z tohoto
důvodu nadále intenzivně sleduji očekávané vyhlášení výzvy, veškeré potřebné materiály
k podání žádosti jsou zcela připravené, jak jsem uvedla shora, a mně nezbývá než požádat
občany části obce Chotouchov o trpělivost.
Věřím, že na tuto výzvu se nám podaří potřebné finanční prostředky získat a následně se

pustíme do práce, aby rybník odpovídal našim představám.

WEBOVÉ STRÁNKY OBECNÍHO ÚŘADU
Webové stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako
např. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané
informace. Současně máme za povinnost provozovat
elektronickou úřední desku a e-podatelnu, které pomáhají
občanům snadněji komunikovat s úřadem.
Webové stránky chápu jako jednu s dalších služeb pro vás občany, a proto se vynasnažím
v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem
stanovených podmínek. Pevně věřím, že naše webové stránky se stanou pro drtivou většinu
občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci
s úřadem a o životě v obci.
Pozn. webové stránky: www.korenice.cz
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ATLETICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI
Atletická příprava se v první řadě zaměřuje na širokou a rozmanitou
průpravu dětí všech věkových kategorií. Pro děti ve věku od 5 do 10 let bude
od září otevřen atletický kroužek, který bude probíhat každé pondělí od
17.00 hod. na fotbalovém hřišti v Kořenicích pod mým vedením (kvalifikace
u Českého atletického svazu), pro děti je zcela ZDARMA. (pozn. Atletický kroužek
měl probíhat již od srpna, musel být o měsíc odložen z důvodu mého zranění).

Cílem atletického kroužku je naučit děti nejen základům atletiky, ale i píli, soustředění, ochotě
překonávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat a zároveň nést i vlastní
zodpovědnost. Na konci roku by už děti měly zvládnout techniku běhu, držení těla při běhu,
skok, hod a jiné sportovní dovednosti. Po absolvování atletického kroužku se očekává též
zvýšení obratnosti celého těla, schopnosti koordinace pohybů a ohebnosti.
Ke dni vydání tohoto „Zpravodaje“ bylo přihlášeno 16 dětí.

KULTURA
Společenský život v obci je velmi rozvinutý. Každý rok se konají krásné akce ve všech částech
Kořenice – Chotouchov – Pučery, zabývající se rozmanitou tématikou, zábavou pro děti i
dospělé, sportovní aktivitou. Proto bych zde chtěla poděkovat všem, kteří s tím mají mnoho
práce, zařizují přípravy a průběh akcí. Sama moc dobře vím, kolik příprava takové akce stojí
úsilí a volného času. Pro ty, kteří akce pořádají, je odměnou především vaše účast. Proto vás
tímto prosím, sledujte úřední desku i vývěsní tabule v obci kde jsou pravidelně vyvěšeny
plakáty před jednotlivými akcemi v dostatečném časovém předstihu.

PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮM OÚ
Na tomto místě bych ráda srdečně poděkovala především paní účetní Ivaně Nešetřilové za
výbornou spolupráci při zajišťování chodu obecního úřadu a dále všem pánům starajícím se o
údržbu naší obce (jmenovitě: Josefu Chroustovi, Andreji Sivákovi, Jaroslavu Ledašilovi,
Antonínu Pokrupovi). Jejich práce si velmi vážím, neboť se tím naplňuje přání a cíl nás všech,
a to „čistota v obci“.
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Závěrečné slovo starostky
Vážení spoluobčané,
často se s mnohými z vás osobně setkávám, potkáváme se na
různých akcích, na úřadě nebo jen tak náhodou ve vesnici. Ráda
si vždy vyslechnu vaše připomínky, názory, jsem za ně vděčna, a
hlavně jsou pro mě inspirací k práci a mnohdy i důvodem
k zamyšlení.
Dovolte mi na úplný závěr shrnout můj necelý rok ve funkci
starostky obce. Když jsem vám do poštovních schránek rozdala
v loňském roce svou kandidátní listinu, uvedla jsem v ní body, které vystihovaly nedostatky
v naší obci. Tuto problematiku jsem začala řešit ihned po mém zvolení. Většinu bodů, které
jsem uvedla, se podařilo začít řešit, některé jsou již vyřešené zcela. A co je třeba vykonat pro
přání nás všech a odstranění zásadních starostí, které nás trápí?
Vodovod v části obce Chotouchov a Pučery je ve fázi dokončení projektové dokumentace. Na
jeho vybudování intenzivně dohlížím a pevně věřím, že nenastanou komplikace a v příštím
roce spustíme jeho provoz.
Nicméně, není to konečné řešení, jak zajistit dostatek vody v naší obci. Nutné je vytvoření
takového prostředí, které pomůže se zavlažováním obecní zeleně, tím myslím systém na
zadržování dešťové vody.
Kanalizace ve stejné části obce je ve fázi Studie proveditelnosti, na které se též intenzivně
pracuje. Mějte trpělivost, není to akce, která by byla za měsíc vybudovaná. Děkuji za
pochopení.
Z důvodu bezpečí občanů v obci jsem nechala vytvořit statistiky dopravního zatížení obce, kdy
byl nainstalován systém měřící počet osobních, nákladních automobilů a dodávek
projíždějících v obci. Zároveň tento systém měřil i průjezdní rychlost motorových vozidel.
Výsledek statistiky je alarmující, bezpečnost občanů ohrožena, proto budu jednat
s nadřízeným orgánem naší obce ohledně vybudování měřícího úseku v Kořenicích.
Další zásadní věc, kterou považuji jednak za potřebnou a zároveň je zákonnou povinností
každé obce, je obecní rozhlas. Po mnoha jednáních s více firmami řešícími tuto problematiku
jsem začala spolupracovat s firmou zabývající se projekcí bezdrátových rozhlasů. Máme
zpracovanou Technicko-ekonomickou studii, kterou povedeme jako protipovodňové opatření.
Rozhlas bude vybudován bezdrátový, hlásiče v každé části naší obce napojíme na Obecní úřad
Kořenice, tedy veškeré informace budete dostávat z jedné „centrály“. Ještě velká výhoda,
bezdrátový rozhlas bude z velké části financován z prostředků získaných z příslušné dotace.
Akce by měla být ukončena do poloviny roku 2021.
Posledním slovem vás všechny chci požádat o trpělivost v případě probíhajících velkých
investičních akcí, věřte, že sama mám velký zájem o jejich úspěšné dokončení.
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Přeji všem mnoho zdraví, spokojenosti, pracovních a studijních úspěchů. Klidné a radostné žití
v naší obci, protože spokojenost má se odvíjí od spokojenosti VAŠÍ.
S úctou
Ing. Kateřina Ledašilová, starostka obce

Pro Vás, co nemáte přístup k internetovým stránkám obce, zde uvádím své
telefonní číslo

722 932 548, na kterém se na mě můžete kdykoliv obrátit

v případě jakéhokoliv sdělení, potřeby, či vysloveného přání.

symbol obce – vlajka

Pozn.: Vydání Zpravodaje starostky obce Kořenice – Chotouchov – Pučery je v souladu s pokyny Ministerstva kultury ČR
(zák. č. 46/2000 Sb., tiskový zákon)
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