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Vážení spoluobčané,
právě jste obdrželi do svých rukou třetí ročník Zpravodaje starostky obce Kořenice –
Chotouchov - Pučery. Cíl je neměnný, považuji za podstatné shrnout vám informace o chodu a
dalších plánech naší obce.

COVID – 19
Shrnutí první vlny epidemie Covid – 19 v naší obci bylo uvedeno v předchozím Zpravodaji
starostky obce, vydaném v roce 2020. Nikdo však netušil, že nás všechny zasáhne vlna druhá
v mnohem zákeřnější podobě.
V naší obci jsme se stále drželi na minimálních číslech do jarního období 2021. Následně se
počet nakažených výrazně zvýšil a denně přibývalo o tři až pět nakažených, v jednom případě
9 nakažených za jeden den. V celkových číslech bylo nakažených 83 občanů naší obce.
V současné době nemáme nakaženého žádného občana, tento stav si držíme již přes měsíc, za
což jsem velmi ráda a pevně věřím, že to tak i zůstane.
Občané, kteří projevili zájem o pomoc ze strany obecního úřadu, obdrželi ve čtyřech rozvozech
šité roušky, následně ve dvou rozvozech respirátory, v počátcích pandemie dezinfekci.
Seniorům byla nabídnuta pomoc s registrací na očkování v rámci ministerstva zdravotnictví.
V neposlední řadě jsou pravidelně (doposud) dezinfikovány veškeré veřejné prostory, včetně
autobusových a vlakových zastávek, dětských hřišť, aj.
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K postupu nákazy se v médiích vyjadřuje mnoho osob z řad lékařské i nelékařské veřejnosti,
avšak v mnohých případech to nejsou epidemiologové či virologové, takže se v podstatě jedná
pouze o jejich laické názory. Média dále sdělovala, jaké jsou volné kapacity lůžek
v nemocnicích. Nikde však již nebylo uvedeno, že nemocnice zavíraly některá oddělení a tato
byla adaptována na COVID lůžka. V jednu chvíli byla v zemi výrazně omezena zdravotní péče,
na covidových odděleních zdravotníci pracovali téměř nonstop. Sloužili i zdravotníci s lehkým
průběhem nakažení, aby systém nezkolaboval. Ověřujte si informace, aby vám zbytečně média
nenaháněla strach, neboť strach oslabuje imunitu a tím budete škodit především svému
zdraví.
Nyní stále žijeme v tom, že se „něco“ uvolní.
Předpokládejme, že to nejhorší máme za
sebou, ale najisto to říci nemůže nikdo. Jsem
přesvědčena, že v případě opětovného zvýšení
počtu nakažených budou vydána další
opatření v podobě „zákazů“ a hlavně uzavření
předškolních a školních zařízení, což bylo pro
mnohé z nás velmi depresivní, senioři i děti
mnohdy
nezvládali
danou
situaci.
Předpokladem je, že jen co zruší současná
omezující nařízení, v obchodních centrech
vypukne nákupní šílenství, a tak se současná
situace může velice rychle zvrátit.
Zpět do naší obce. Mysleli jsme při našem chování na ostatní – zejména pak na ohrožené
skupiny. Zakrývali jsme si ústa, nos, dodržovali rozestupy. Vyvarovali jsme se přímého
kontaktu, dezinfikovali si ruce, tím jsme mohli zmírnit, a zmírnili, šíření nemoci Covid-19.

Prožíváme hodně špatné období. Berme to vážně, opatrujme se navzájem a věřme, že to bude
brzy všechno za námi.
Důležité odkazy pro zájemce o očkování: www.rezervace.mzcr.cz , www.registrace.mzcr.cz

INFORMACE Z ODPADOVÉHO SYSTÉMU
Ve svozové odpadové firmě Nykos, a.s. se bohužel také potýkali s onemocněním koronavirem.
S mnohými z vás jsem mnohokrát po jednotlivých svozech konzultovala a probírala reklamace
a další dotazy. Zde vám přiblížím situace, které nebyly příjemné pro nikoho z nás, a to ani pro
zaměstnance uvedené firmy.
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Mnoho pracovníků bylo v karanténě, následně probíhalo pravidelné týdenní testování
zaměstnanců. Pokud se nakazil řidič či dělník, tak museli do karantény všichni tři členové
posádky, na třídící lince bylo v karanténě 12 lidí, pokud byl potvrzen jeden pozitivní.
Z počátku roku potrápil firmu Nykos a.s. nejen koronavirus. V letošní zimě svozy nebyly vůbec
jednoduché a bez obtíží oproti minulým zimám. Problémy byly zaznamenány ve všech obcích,
ve kterých jsou odpady sváženy. Na všechna vozidla byly zakoupeny sněhové řetězy, ale pokud
je posádka namontuje (práce cca
na 30 minut), tak následně nesmí
najet na prohrnutý úsek, jinak
dojde k poničení řetězů. Z celé
České republiky provozovatelé
zasílali fotografie, kdy svoz
odpadu neskončil úplně šťastně –
naštěstí si žádná z nehod
nevyžádala lidský život – viz foto.
Zdroj: Nykos, a.s.

Odpadové hospodářství nám přineslo i změnu v zákoně. Před dvěma lety jsme řešili, že sleva
na poplatcích za třídění odpadu bude určena podle míry vytříděnosti –> míra vytříděnosti byla
zcela zrušena. Nově bylo stanoveno limitní množství na obyvatele (v roce 2021 = 200
kilogramů na trvale žijícího občana k 01.01.2020). Limitní množství na obyvatele se bude
postupně snižovat, nyní 200 kilogramů na jednoho občana, v roce 2029 bude max. 120
kilogramů na občana. Zároveň se ale bude navyšovat základní poplatek za uložení odpadu na
skládce v roce 2020 to bylo 500,- Kč, v současné době s jedná o částku 800,- Kč. V roce 2029

Zdroj: Nykos a.s.
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to bude částka ve výši 1 850,- Kč. Jak sleva, kterou mohou uplatnit pouze obce, funguje?
Vezmeme počet trvale žijících obyvatel * limitní množství odpadu na občana na daný rok =
vyjde nám celkový počet tun, na které si obec může uplatnit nižší sazbu. Tedy v naší obci se
jedná o 633 obyvatel * 200 kilogramů = 126,60 tun – na 126,60 tun budeme mít za nižší sazbu
= 500,- Kč/tuna. Pro přesnou informaci – v roce 2020 jsme měli celkem 197,30 tun odpadu
(směsný + objemný) -> za vyprodukované tuny nad 126,60 tun tedy budeme platit vyšší sazbu
=800,- Kč/tuna.
Na závěr bych chtěla k této problematice uvést, že zastupitelstvo obce má povinnost
v letošním roce vydat novou obecně závaznou vyhlášku. Pro rok 2022 bylo na řádném zasedání
zastupitelstva schváleno zvýšení ceny za shromažďování a svoz odpadu na částku 700,- Kč za
osobu. Nová obecně závazná vyhláška bude v následujících měsících schvalována.

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY KOŘENICE, PUČERY
V březnu loňského roku bylo rozhodnuto Drážním úřadem o vydání stavebního povolení pro
stavbu dráhy v k.ú. Kořenice o výstavbě PZS v km 10,261 trati Kolín – Ledečko přejezdu P 5909.
Stavebníkem byla na základě zastoupení v plné moci firma TMS s.r.o., se sídlem v Plzni. Stavba
byla členěna na výstavbu PZS
(závor), výstavbu přejezdové
konstrukce
a
vybudování
elektrické přípojky pro PZS.
Stavba byla provedena dle
dokumentace prověřené Drážním
úřadem ve stavebním řízení, bylo
zabezpečeno odborné vedení
provádění stavby.
Zdroj: foto starostky obce

Stavebník dodržel podmínky v Závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje, ÚO Kolín, dále v Závazném stanovisku Městského úřadu v Kolíně, odboru
životního prostředí a zemědělství z hlediska odpadového hospodářství. Stejně tak byly
dodrženy podmínky ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, stanoviska
ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření a požadavky CETIN, České telekomunikační infrastruktury a.s., a
další důležité podmínky nutné ke kvalitní výstavbě železničního zajištění bezpečnosti našich
občanů i projíždějících či procházejících návštěvníků a turistů v naší obci.
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Dne 9.9.2020 byl přejezd
stavebně dokončen a tentýž
den
spuštěn
zkušební
provoz, který nezaznamenal
žádné nedostatky. Hlukově
byla zvuková signalizace
upravena
z důvodu
umístění
výstražného
zařízení v obydlené části
obce Kořenice.
Zdroj: foto starostky obce

Následně v březnu 2021 obecní úřad vydal stanovisko k rekonstrukci a doplnění závor na
přejezdu P5915 v km 13,283 trati Kolín – Ledečko, tj. v části obce Pučery. Předmětem stavby
je zřízení nového světelného zabezpečovacího zařízení PZS3 ZBI se závorami. Výstražné kříže
přejezdu budou také zvýrazněny žlutým reflexním orámováním a taktéž vybaveny zvukovou
signalizací pro nevidomé. Stejně jako v části obce Kořenice budou finanční prostředky na
náklady stavby hrazeny investorem. V části obce Pučery bude navíc po vydání stavebního
povolení provedena rekonstrukce osvětlení vlakové zastávky. Pevně věřím, že stavba bude
realizována v brzké době a zvýší tak ochranu a bezpečí občanů.

VODOVOD, KANALIZACE A ČOV - CHOTOUCHOV, PUČERY
Od počátku rozhodnutí o vybudování vodovodu a kanalizace v částech obce Chotouchov a
Pučery probíhalo mnoho jednání, výběrových řízení, komunikací a schůzek s projektanty a
dalšími nadřízenými orgány. Za sebou již máme
podepsání situačních plánů o připojení na sítě
infrastruktury všemi zájemci z řad občanů i
chalupářů, v neposlední řadě firem. Považuji tuto
akci v současné době za nejdůležitější v rozvoji obce
a zajištění komfortu občanů.
Máme zpracované projektové dokumentace na obě
akce. Vyžadují se souhlasná stanoviska z příslušných
orgánů, podepisují se smlouvy na věcná břemena na
místa, kde vodovod i kanalizace nepovedou přes
obecní pozemky.
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Projektová dokumentace k vodovodu byla přiřazena k projektu obce Ratboř, společně se bude
prostřednictvím Vodohospodářského sdružení Kolín, které vydalo souhlasné stanovisko, žádat
o dotaci. Nyní již doba vyhotovení a podání žádosti nezávisí na činnosti našeho obecního
úřadu. Projektová dokumentace vodovodu bude předložena k vydání stavebního povolení.
Dále jsme žádali o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR, na projektovou
dokumentaci na akci „Kanalizace a ČOV Pučery – Chotouchov.“ Náklady obce činily 1 784 077,Kč. Vzhledem k úspěšné projektové přípravě bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory
obce formou dotace, a to ve výši 1 605 669,- Kč. Přes dotační prostředky nám tedy byly
poskytnuty zpět do rozpočtu obce finanční prostředky ve výši 90 % celkových nákladů na
projektovou dokumentaci kanalizace.
Pevně věřím, že v dalším průběhu nepřijdou náhlé komplikace a tyto dvě velmi náročné akce
budou úspěšně dokončeny.

PROSTORY NA NÁVSI V CHOTOUCHOVĚ
V úplném závěru roku 2020 se povedlo odstranit částečně zřícený dům na pozemku st. č. 17
v katastrálním území Chotouchov. Proběhla úplná demolice objektu. Likvidace objektu byla
provedena dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Celkem bylo odvezeno 163 tun odpadu.
Tato plánovaná akce by proběhla v letních měsících, ale obecní úřad byl povinen počkat na
rozhodnutí povolení odstranění stavby Městským úřadem v Kolíně – odborem výstavby, které
bylo vydáno dne 20.11.2020.
Tímto vyzývám občany ke vzájemné komunikaci mezi nimi a úřadem o tom, jak by si následně
vzhled nově vzniklého prostranství představovali a jak společně zvelebíme tuto krásnou část
naší obce. Pro představu rozdílu přikládám fotografie pořízené před a po odstranění objektu.

FOTO PŘED
DEMOLICÍ

Zdroj: foto starostky obce
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FOTO PO
DEMOLICI

Zdroj: foto starostky obce

STRATEGICKÝ PLÁN 2021-2028
Na podzim 2020 byl Zastupitelstvem obce Kořenice jednomyslně schválen Strategický plán
obce Kořenice 2021 – 2028. Strategický plán je koncepčním dokumentem, který obsahuje dvě
základní části, a to část analytickou a strategickou.
V analytické části je zrekapitulován současný stav obce, hodnotily se její slabé a silné stránky,
perspektivy a dále možná rizika v obci. Strategická část předkládá vizi do přibližně osmi
následujících let, stanovuje projektové záměry a definuje problémové oblasti. Zpracování
strategického plánu obce zahrnuje stanovení strategického směřování, varianty opatření
vedoucích k naplnění stanovených cílů. V textu je využito fotografií pořízených letecky,
fotografií z mapových podkladů a dalších internetových zdrojů, případně fotografií pořízených
starostkou obce v průběhu roku 2020.
Prioritami obce do budoucna jsou občanská vybavenost, bezpečnost, dostatečné pracovní
příležitosti, zeleň a čistota ovzduší i vod v obci. Obec si klade dále za cíl podporovat sportovní,
volnočasové a odpočinkové aktivity svých občanů. Obec při svém rozvoji bude dbát na to, aby
rozvoj byl v souladu s přírodou a ekologickými požadavky doby. Obec Kořenice se rozhodla pro
postupné řešení svých záměrů s použitím nejen finančních zdrojů obce, ale i financí
Středočeského kraje a České republiky zastoupené rozpočty ministerstev a Evropské unie.
Zde mi dovolte uvést základní priority rozvoje naší obce dle projeveného zájmu občanů:

Záměr č. 1:

Vybudování vodovodu místní části Chotouchov - Pučery

Záměr č. 2:

Vybudování tlakové kanalizace a ČOV - Pučery - Chotouchov
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Záměr č. 3:

Protipovodňová opatření – bezdrátový rozhlas - vybudování

Záměr č. 4:

Výstavba autobusových zastávek – Chotouchov žel. stan., Pučery

Záměr č. 5:

Rekonstrukce místní komunikace vč. chodníků - Kořenice

Záměr č. 6:

Rekonstrukce obecní budovy čp. 30, k.ú. Chotouchov

Záměr č. 7:

Narovnání majetkových poměrů – vykoupení soukromých pozemků pod

obecními komunikacemi (po digitalizaci)
Záměr č. 8:

Vybudování pěší stezky se stromořadím (Chotouchov, Pučery)

Záměr č. 9:

Výstavba odpočinkových ploch v části obce Chotouchov, před místní knihovnou

Záměr č. 10: Vybudování pěší stezky v místní části Pučery vč. veřejného osvětlení
Záměr č. 11: Vybudování dešťových nádob v části obce Kořenice
Záměr č. 12: Výstavba kulturního a sportovního centra v části obce Kořenice
Záměr č. 13: Prevence výskytu černých skládek – Pučery
Záměr č. 14: Výstavba parkovacích míst u obecního úřadu - Kořenice
Veškeré plnění zmiňovaných plánů obce bude záviset na rozpočtu a dalších finančních
možnostech obce a na naší vládě, která mnoho finančních prostředků obcím postupně
odebrala. Doufám, že nám směřování politiky naší země umožní i nadále budovat hezká místa
a pohodlí v naší obci.

CHOTOUCHOVSKÝ RYBNÍK
Jak jsem psala v minulém čísle zpravodaje, tak bylo učiněno. V průběhu letních prázdnin
loňského roku bylo na obecní úřad doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Odbahnění Chotouchovského rybníka“ vydaného dle vyhlášky Ministerstva financí č.
560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku pro
akci zařazenou do programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích – 2. etapa.“ Investorem byla Obec Kořenice na základě rozhodnutí o poskytnutí
finančních prostředků z Ministerstva zemědělství ČR. V podzimních měsících byla akce
prováděna pod přísnou kontrolou technického dozoru a průběžnou kontrolou starostky a
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místostarosty obce. Dne 2.12.2020 jsem zasílala na Městský úřad Kolín – odbor životního
prostředí a zemědělství dokument týkající se Ohlášení o dokončení realizace stavby. Dne
21.12.2020 bylo ze strany Městského úřadu v Kolíně doručeno vyjádření ke stavbě, kdy
z hlediska nakládání s odpady, z hlediska vodoprávního úřadu, z hlediska ochrany ovzduší,
ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny a státní správy lesů a
myslivosti neměl nikdo žádné námitky. Odbahnění Chotouchovského rybníka tedy bylo
úspěšně dokončeno.
Obec Kořenice vynaložila na akci částku 2 661 637,- Kč. Z dotačních prostředků se podařilo
získat zpět částku ve výši 1 863 000,- Kč. Obec Kořenice tedy za celou nákladnou a velmi
náročnou akci vynaložila finanční prostředky z rozpočtu ve výši 798 637,- Kč.
Tímto chci poděkovat všem, kteří pomáhali, ať fyzicky či vlastními názory a komunikací, a
přispěli tak k úspěšnému dokončení dlouho očekávaného odbahnění našeho rybníka.

Zdroj: foto starostky

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY PUČERY, CHOTOUCHOV
Další velmi důležitou akcí, která je nyní těsně před dokončením projektových dokumentací, je
rekonstrukce autobusových zastávek v části obce Pučery, kde se bude jednat o jejich posunutí
a kompletní novou výstavbu. V části obce Chotouchov budou vybudovány zcela nové
autobusové zastávky s osvětlením a odvodňovacím zařízením. Ihned po předání projektové
dokumentace tyto předložím příslušnému stavebnímu úřadu a v souběhu bude probíhat
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výběrové řízení na zhotovitele stavby. Tato akce je další z priorit, neboť musí zajistit
bezpečnost našich občanů, kteří autobusovou dopravu hojně využívají.

CHODNÍK A CESTA K VODOJEMU KOŘENICE
Stejně jako autobusové zastávky v místních částech Chotouchov a Pučery je před dokončením
projektová dokumentace na rekonstrukci chodníku při komunikaci II. třídy v části obce
Kořenice, a to včetně místní komunikace vedoucí k vodojemu.
Obdobně se připravuje rekonstrukce místní komunikace vedoucí z komunikace II. třídy do
středové části obce Kořenice.

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ TRAŤ - VRT
Problematika výstavby VRTu se velmi dotýká všech místních částí, nejvíce však občanů v části
obce Pučery. O plánu výstavby vysokorychlostní tratě jsem se zmínila již v předchozím
zpravodaji. A zde přináším další informace.

10

Dosud naší obci nebyla předložena úvodní studie proveditelnosti. Přesto Správa železniční
dopravní cesty (SŽDC) rozhodla, že VRT povede naším katastrem – tzv. severním směrem. Na
dotaz týkající se prováděných kroků pro zastavení celé stavby zcela, bylo odpovězeno, že se
jedná o nadnárodní zájem. Jestli je nadnárodní zájem utratit 600 miliard Kč za dvě vybudované
koleje a několik betonových terminálů, když obce potřebují finanční prostředky pro zajištění
kvalitního života občanů, a dále lidé naší země potřebují finančně podpořit v době
pandemického omezení běžného svobodného života v nouzovém stavu státu, tak v tom
případě to považuji za ohromné selhání orgánů činných v těchto „nadnárodních zájmech.“
Proč tuto akci nezastaví a finance nevloží tam, kde jsou v současné době nejpotřebnější. Je to
výsměch všem starostům a starostkám, když si stát zabírá pozemky, které patří soukromým
vlastníkům, zemědělským družstvům a obcím. A co dopady na životní prostředí nebo hrozba
ovlivnění zásobování pitnou vodou? Na to nám nikdo dosud neodpověděl. Považuji daný
přístup za arogantní jednání ze stran nadřízených orgánů a státní moci. Lhostejnost, se kterou
jednají nejen s občany našeho státu, ale i se starosty a starostkami obcí, kterých se tato
problematika výrazně dotýká a snaží se o zachování kvalitního života občanů ve svých obcích,
je do nebe volající.
Další dost podstatnou věcí v této plánované výstavbě je fakt, že bez vysokého počtu cestujících
je celý projekt nesmyslně ekonomicky neefektivní. Doufejme však, že politikům a managerům
někdo otevře oči alespoň v této z mnoha částí projektu a plány budou zvráceny ve prospěch
občanů, životního prostředí, zachovaní kvalitních zdrojů pitné vody aj.

POMNÍK CHOTOUCHOV
Stejně jako další projekty i projekt na obnovení vzhledu
pomníku byl zadán v roce 2020. Zkraje letošního roku byl
dokončen. Náves v Chotouchově začíná mít čerstvý
nádech a pevně věřím, že společně s občany tuto
dotáhneme do zdárného konce, kdy bude dělat radost
nejen občanům místní části Chotouchov.
Velmi mě těší zachování původního vzhledu pomníku.
Zeleň bude vysázena dle požadavků členů SDH
Chotouchov ve spolupráci s občany místní části
Chotouchov. Celkové finanční náklady byly vynaloženy
z rozpočtu obce ve výši 237 081,- Kč.
Zdroj: foto starostky obce
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ODDÁVÁNÍ V OBCI
Svatební obřad je důležitým krokem v životech
snoubenců, proto dbáme na to, aby byl aktem
slavnostním a pro všechny zúčastněné příjemným a
důstojným.
Při obřadu
je
vždy
přítomna
oddávající
a matrikářka. Oddávání v naší obci je konáno
za přítomnosti zaměstnanců z Městského úřadu
v Kolíně, oddělení matriky. Snoubenci, kteří mají
zájem o uzavření sňatku před naším úřadem, jsou
předem pozváni k rozhovoru. Doloží potřebné
doklady, vyplní dotazník a konzultují s paní
matrikářkou svou vlastní představu o průběhu
obřadu.
Náš obecní úřad nabízí pro účely uzavření sňatku
obřadní síň, která se nachází v budově Obecního
úřadu v Kořenicích. Možné termíny pro aktuální rok
lze stanovit na jakýkoliv den, který si snoubenci
vyberou, tento však musí být potvrzený již
zmíněnou matrikou MěÚ Kolín.
Zdroj: foto občané obce

135 LET VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH KOŘENICE
Počátek sboru dobrovolných hasičů v Kořenicích je datován do devadesátých let 19. století
prvním zápisem v knize „Protokol sboru dobrovolných hasičů“ dne 8. prosince 1885. Pan
předseda zahájil schůzi, připomněl úkol spolku a jeho činnost, provolal také břiskné „Nazdar“.
Byl sestaven seznam členů a schváleno usnesení vybírat příspěvky v hodnotě 1 zlatý.
Z dobrovolných příspěvků ve výši 23 zlatých a z čistého výdělku z hasičského věnečku 32
zlatých a 8 krejcarů bylo pořízeno patnáct přilbic a blůz.
V tomto „Protokolu“ jsou pravidelné zápisy, například v roce 1886 byl zvolen coby předseda
sboru pan Jan Dolejš, velitelem pan Josef Novotný, podvelitelem coby cvičitel pan František
Novotný, pokladníkem pan Josef Hurt, jednatelem pan Pilař a obecním delegátem pan Josef
Rejholec. V roce 1910 k příležitosti 25. výročí trvání sboru proběhlo v naší obci hasičské cvičení
a 6 zakládajících členů bylo oceněno záslužnou medailí. V letech 1914 – 1918, kdy zuřila I.
světová válka, nebyly zápisy pořizovány, další zápis je datován dnem 7. prosince 1918.
V průběhu dalších let byly pořizovány krátké zápisy ze sezení sboru dobrovolných hasičů,
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jednalo se o přijímání nových členů, o stavu pokladny, o účasti na cvičeních, župních sjezdech,
volbách členů výboru a podobně.
V roce 1937 proběhla jednání ohledně nízké výkonnosti staré ruční stříkačky. V ten samý rok
byla na místní slavnosti nová motorová stříkačka prvně předvedena občanům obce.
Dodavatelem byla firma z Telče „Josef Vystrčil a syn.“
Dne 9. května 1965 proběhla oslava 80 let trvání Československého sboru požární ochrany. U
příležitosti této oslavy se konala soutěž v lokalitě „na obci“ u strouhy. V těchto letech se
činnost sboru zabývala pořádáním výletů pro členy, pomocí hasičů JZD Úsvit Kořenice.
V roce 1985 se uskutečnila oslava 100. výročí založení hasičského sboru v Kořenicích. U
příležitosti těchto oslav byla slavnostně otevřena požární nádrž, kterou vybudovali občané ve
spolupráci s Místním národním výborem Kořenice za necelé tři měsíce. Na této akci se
pracovalo ve všední dny a hlavně o sobotách a nedělích. Od této doby byla nádrž využívána
našimi občany i občany sousedních obcí jako koupaliště. U příležitosti oslav 100. výročí
založení sboru byla předána čestná uznání zasloužilým členům. Sbor nechal zhotovit vlaječky
a keramické džbány.

Přeskočíme několik let a dostáváme se k roku
2003, kdy byla provedena rekonstrukce
hasičské zbrojnice, opravena její fasáda,
zvýšena vjezdová vrata a zhotovena nová
střecha. V tomto roce bylo také založeno
družstvo žen a společně obě družstva (jak
muži, tak ženy), vstoupila do Kutnohorské
hasičské ligy, kde jsme po složitých a těžkých
začátcích začali být konkurencí schopným
týmům v požárním sportu. O rok později se
uskutečnilo jedno z kol Kutnohorské hasičské
ligy také v Kořenicích na místním fotbalovém
hřišti. Ze strany zúčastněných družstev byla
tato akce hodnocena velice dobře.
Zdroj: foto starostky obce

V srpnu roku 2020 byla uctěna památka oslavami výročí 135 let založení sboru dobrovolných
hasičů. Konal se pochod k pomníku padlým od hasičské zbrojnice, velitel se starostou sboru
položili kytici k pomníku, následně jsme si vyslechli národní hymnu.
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VÝLET – BABIČČINO ÚDOLÍ
Dne 19.9.2020 se konal výlet pořádaný obecním úřadem do Babiččina údolí a na zámek
Ratibořice. Byly vypraveny dva autobusy a výletu se zúčastnilo 84 osob.

Zdroj: foto občanů obce

Počasí bylo naprosto bezchybné. Zájem občanů byl pro pořadatele velmi potěšující. Myslím,
že jsme si tento den všichni společně užili a zůstávají nám jen milé vzpomínky.
V letošním roce se bude opět konat výlet, v současné době se vybírá tématika a prostředí,
které bude vhodné pro všechny věkové kategorie. Budeme se na zájemce moc těšit. Můžete
kdokoliv z vás přispět nápadem, jaké místo v České republice navštívit. Za vaše tipy budu moc
ráda. Volejte nebo piště na email: starosta@korenice.cz.
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VELIKONOCE V DOBĚ PANDEMIE
Kvůli probíhající pandemii koronaviru byly Velikonoce letos opět jiné než obvykle. Pokud jsme
byli zvyklí jezdit o velikonočních svátcích po návštěvách, letos jsme museli kvůli vládním
nařízením strávit svátky doma a pouze v kruhu nejbližší rodiny. Ale proč se toho bát? Proč
nezvednout náladu alespoň dětem? Proto se nápad obchůzky Zajíčka zrealizoval velmi rychle.
I s touto akcí jsme byli velmi spokojeni, neboť spokojenost naše se odvíjí od zájmu a reakce
vaší. Zájem rodičů a prarodičů o návštěvu Zajíčka byl obrovský, a tak jsme se nakonec obchůzce
a dětem věnovali do večerních hodin. Za krásně zarecitovanou básničku děti obdržely balíček
plný čokoládových vajíček a figurek. Třeba i tato akce zůstane tradicí v naší obci.

Zdroj: foto občanů obce

A Velikonoce byly letos netradiční jak se Zajíčkem, tak také nově vyhlášenou soutěží „O
nejkrásnější dětskou velikonoční tvorbu“. Účast v této soutěži byla také překvapivě hojná. Pro
velký zájem a mnoho krásných zaslaných výtvorů byly nakonec vytvořeny dvě kategorie:
kreslení a tvorba. Výsledky byly vyhlášeny na dětském hřišti v Kořenicích. A nyní mi dovolte
vybrané tvorby ukázat.
Tímto děkuji všem rodičům, kteří zapojili své děti do soutěže.
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Zdroj: foto starostky obce

Z-BOX ZÁSILKOVNA JAKO NOVINKA A OBCHOD PRO VÁS
K čemu slouží novinka vybudovaná v naší obci? Z-BOX je samoobslužné výdejní
místo Zásilkovny, díky kterému už nemusíte být jako na trní
a čekat, až vám zavolá kurýr a jestli bude zásilka doručena.
Cena doručování je již od 41 Kč. Již před zkušební dobou a
potvrzením plné funkčnosti naši nedočkaví občané zaslali
své dárečky a objednávky do boxu. Spokojenost s rychlostí
doručení byla pro všechny milým překvapením. V případě
jakýchkoliv starostí volejte přímo na mobilní číslo firmy
Zásilkovna.cz, které je uvedeno přímo na Z-Boxu. Na této
lince jsou připraveni vám s čímkoliv pomoci.
Provoz Z-BOXu je tu pro vás zajištěn 24 hodin denně.
Prostřednictvím Z-BOXU lze své objednávky i vracet zpět do
obchodu, ze kterého jste si zboží objednali. Svozová firma
zaváží a odebírá zboží třikrát denně. Ať vám všem hezky
slouží.

Zdroj: foto starostky
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PRODEJNA
KOŘENICE
*************************************
VAN TOAN PHAM
Obchodní činnost
Vašátkova 1028/19, 198 00 Praha
IČO: 02173034

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7.00 - 19.00 hod.
7.00 - 19.00 hod.
7.00 - 19.00 hod.
7.00 - 19.00 hod.
7.00 - 19.00 hod.
8.00 - 19.00 hod.
8.00 - 19.00 hod.

ATLETICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI
Pro všechny, kteří máte rádi pohyb a chcete se hýbat a „sportovat“ – protože nás aktuální
zdravotní situace v ČR zatím poslední měsíce velmi omezovala, případně nám až zakazovala
organizovaně trénovat, sportovat a závodit, tak se opět rozjely atletické tréninky pro děti na
fotbalovém hřišti v Kořenicích. Zájem o atletiku se ještě zvýšil oproti loňskému roku, což je
velmi důležité pro zdraví i psychiku malých sportovců. Výzvy a nápady jak a co dělat, jak se
hýbat pravidelně a vést si o
tom nějaké záznamy, plus se
i poměřovat, alespoň na
dálku…
Cílem atletického kroužku
bylo od počátku naučit děti
nejen základům atletiky, ale i
píli, ochotě překonávat
překážky,
spolupracovat,
nést i vlastní zodpovědnost.
Děti začaly zvládat i další
sportovní
dovednosti.
V současné době má kroužek
registrovaných 29 atletů a
atletek.

Zdroj: foto občané obce
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KULTURA V OBCI
Konání kulturních akcí v naší obci bylo jednou
z priorit našich spolků. Bohužel, nejen
hromadné společenské akce byly zakázány
v době trvání pandemie, ale i o sportovní
zážitky byli občané i návštěvníci připraveni.
Fotbalisté TJ Úsvit Kořenice měli zakázané
nejen zápasy, ale i tréninky. Silvestrovský běh,
drakiáda, aj. byly také zrušeny. Jedinou akcí
pro naše občany, kterou jsme v loňském roce
zvládli, byl tradiční Pohádkový les v Kořenicích. Přestože jsme se obávali špatného počasí,
které by velmi ovlivnilo průběh celé akce a znepříjemnilo aktivity na jednotlivých stanovištích,
tak nakonec počasí přálo. Bonusem v loňském roce byla dětská diskotéka a taneční program
pro děti, při kterém se zapojili dokonce i dospělí. Další pohádková cesta byla úspěšná a děti si
odnesly nejen pamětní list, ale také balíček plný překvapení a sladkostí.
Tímto vás všechny spolu s SDH Kořenice zveme na sedmý ročník „Pohádkové cesty“, která
proběhne dne 4.9.2021. Bližší informace budou včas zveřejněny na webových stránkách obce,
facebooku a ve vývěsních tabulích.

Zdroj: foto SDH Kořenice
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GRATULUJEME JUBILANTŮM
V naší obci je dlouholetou krásnou tradicí blahopřát občanům, kteří se dožívají významného
životního jubilea. Ve výročí sedmdesáti, sedmdesátipěti let a od osmdesáti let každoročně
přichází osobně oslavenci popřát některý ze zastupitelů
obce Kořenice. Blahopřání našim spoluobčanům, kteří
se dožili kulatého jubilea, je vyjádřením úcty
a pro zastupitele obce je velmi milou příležitostí
k osobnímu setkání s oslavenci.
Proto i touto cestou bych ráda všem našim občanům,
kterých se v letošním roce životní jubileum dotýká,
popřála především pevné zdraví, mnoho optimismu,
spokojenosti a úsměvů ve tváři. A v neposlední řadě
spokojené a klidné žití v naší obci.

Závěrečné slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
právě jste dočetli třetí ročník Zpravodaje starostky obce, kde
jsem se snažila přiblížit vám, kam se naše obec posunula a jaké
další, v převážné většině náročné a velké akce, stojí před námi.
Pandemický rok způsobil opoždění ve všech projektech, které
zastupitelstvo obce na svých řádných zasedáních schválilo. Tyto
prodlevy jsou postupně doháněny a snad již v dohledné době
uvidíme stát techniku na polích a komunikacích, připravenou
dokončit naše společné přání a sny.
Všichni prožíváme náročné období plné nařízení a omezení, která působí taktéž na psychickou
pohodu a rovnováhu. Nikdo z nás neví, co bude na podzim. Přesto si dovolím vám popřát
krásné letní dny plné sluníčka a pozitivní energie. Buďte opatrní, dávejte na sebe pozor a
pokud by bylo třeba pomoci vám nebo někomu ve vašem okolí, neváhejte mě kontaktovat na
mobil: +420 722 932 548. Věřím, že jsme vzájemně připraveni postarat se o své spoluobčany,
sousedy, přátele.
Se srdečným pozdravem
Kateřina Ledašilová, starostka obce
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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