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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
držíte v rukou další číslo Zpravodaje starostky obce Kořenice – Chotouchov – Pučery, který je i
v letošním roce nabitý zajímavými informacemi. V tomto případě se jedná již o čtvrtý ročník. V tématu
přináším sdělení a důležité informace z nouzového stavu státu, poté se přesuneme k vizi budoucnosti
vč. budování důležité infrastruktury naší obce. V neposlední řadě ještě připomenu již dokončené
projekty, které jsme společně vybudovali, nezapomněla jsem ani na milovníky křížovek a nebude
chybět i pobavení pro nejmenší.
Přeji vám příjemné čtení.

NOUZOVÝ STAV STÁTU
V roce 2021 jsme byli na konci nouzového stavu a postupně nám končila i opatření přijatá k omezení
šíření zákeřného viru Covid-19. Mohli jsme se zamyslet - co dál? Obec Kořenice ustála vládní opatření
na jedničku. Byla to hlavně zásluha našich občanů, dokázali jsme si pomáhat, šít roušky, aj. Svým
jednáním jsme dokázali zabezpečit to, co nám vláda
slíbila, měla zajistit, ale nezajistila.
Vidina světla na konci tunelu po těžce prožitých
posledních měsících v covidovém stavu… opět zhasla
invazí Rusů na Ukrajinu a dalším vyhlášením
nouzového stavu státu. Nebudu na tomto místě psát o
tragédii, která postihla Ukrajinu. Tento Zpravodaj píši
pro vás, vážení občané, a o naší obci.
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A co nás tedy zase čeká? Budoucnost se těžko předvídá. Očekává se pokles obecních financí. Na tuto
situaci se již chystáme. Rozpočet obce byl připraven a schválen tak, abychom byli schopni reagovat na
další, bohužel opět nepříjemné výzvy.
Nechci zastavit klíčové investiční akce, především vybudování vodovodu v místní části Chotouchov a
Pučery, tlakové kanalizace a ČOV pro stejné části, sportovního centra v části obce Kořenice. Chystáme
i nové investiční projekty, a to včetně cyklostezek, čímž se propojí všechny místní části naší obce. Je to
v návaznosti na příslib vlády, že vyhlásí speciální dotační programy na investiční akce v obcích.
Menší investiční projekty zvládáme realizovat i v době nouzového stavu. Bohužel rychlost projektantů
je někdy do nebe volající, a tak např. rekonstrukce chodníku v Kořenicích byla rozložena do více let.
Pevně věřím, že ji začneme realizovat v letošním roce.
Situace se bude ve všech směrech vyvíjet a uvidíme, co se bude dít. Nelze se připravit na všechny
eventuality, které mohou nastat, přesto má obec některé kroky nachystány a podle dané situace je
budeme realizovat.

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ (VRT)
Občané, chalupáři a podnikatelé podepsali na
našem obecním úřadě petici proti výstavbě
nákladného projektu vysokorychlostní tratě,
který nás zatíží především z hlediska životního
prostředí, o dopravě ani nemluvě. Já osobně
kritizuji plánovanou stavbu vysokorychlostní
tratě, jak ji zamýšlí Správa železnic (SŽ). Jsem
velmi rozladěna z návrhu vedení tras mezi
Prahou a Brnem. Zastupitelstvo obce Kořenice
schválilo přístup k memorandu, které jsem
ihned po vyhlášení usnesení podepsala. Toto mělo otevřít diskusi k plánované výstavbě rychlotratě.
Začátkem května podala naše obec námitky vůči návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle ust. § 52 odst. 2 SZ.
V první řadě je zcela neskutečné, že trať začali stavět bez jakékoliv informovanosti starostů a občanů.
VRT má vzniknout mimo stávající kolejiště, zabere další zemědělskou půdu, hrozí vysoké riziko zničení
zdrojů pitné vody. A v neposlední řadě, položme si otázku…bude mít vysokorychlostní trať pro nás
nějaký přínos? Dle mého názoru rozhodně v této oblasti ne… nás to ovlivní všechny z hlediska narušení
ekologické stability, zničí nám to přírodu, budeme poslouchat hluk, dýchat prach a pociťovat otřesy,
které budou vycházet od projíždějících vlaků.

Našim cílem není blokovat modernizaci v odvětví dopravy a tím i pokrok pro obyvatele. Jako
smysluplnější však vidím modernizovat stávající železniční sítě s napojením na silniční dopravu. Pro naši
obec je výstavba tak obrovské trati s tak velkými okolními vlivy doslova neúnosná.
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KOTLÍKOVÉ DOTACE 2022
Od letošního září začne platit deset let dopředu ohlašovaný zákaz vytápění starými kotli na uhlí a dřevo,
které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Kotlíkové dotace byly vyhlášeny z důvodu nařízené výměny
starých kotlů na tuhá paliva. Tyto dotace jsou pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, ostatní mohou získat
podporu až 50% na výměnu kotle v programu Nová zelená úsporám. Zde vám ve stručnosti uvedu
pravidla pro kotlíkové dotace 2022:
Ministerstvo životního prostředí dle modelu sociálního
začleňování definovalo domácnosti s nižšími příjmy.
Domácnost, kde její členové vydělali v roce 2020 v průměru
maximálně 170 900,- Kč čistého příjmu, bude mít tedy
možnost si požádat o kotlíkovou dotaci s 95 % podporou.
Výdělky dětí se považují vždy za nulové, za každé dítě se
však zvyšuje příjem celé domácnosti o stanovený maximální
strop 170 900,- Kč. To zn., že čtyřčlenná domácnost složená
ze dvou dětí a dvou dospělých, kde oba rodiče (ne pouze
jeden z nich) dohromady vydělali v roce 2020 výdělek ne
vyšší než 683 600,- Kč čistého / 1 rok. Domácnosti složené
pouze z důchodců pobírajících čistě starobní nebo invalidní
důchod 3. stupně mají na dotaci nárok automaticky.
Zdroj: MŽP, KÚSK

ROSTOUCÍ CENY ZA ODPADY
Odpady představují vážný problém. Náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu neustále
rostou, v loňském roce však došlo navíc i k jednorázovému růstu nákladů na tříděný odpad, který byl
způsobený zejména situací na trhu se surovinami (papír, plast).

Potíž dnešní doby je v tom, že existuje mnoho nařízení, zákonů, které jsou vynucovány ze strany EU a
následně zaváděny Vládou ČR. Můžeme o nich diskutovat, ale především nelze jen přihlížet a nedělat
nic. Takový přístup by nás stál další statisíce už za několik let. Chceme jít cestou nejefektivnější a
nejméně zatěžující peněženky nás všech. Více než tři roky situaci sleduji, konzultuji stav
vyprodukovaného množství odpadů s dalšími obcemi, zástupkyní fy. Nykos, a.s., v průběhu setkání na
konferencích s odborníky na odpadové hospodářství.
Zastupitelé obce rozhodli na podzim 2021 o navýšení místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního
odpadu. Jeho výše se od 1. ledna 2022 zvedla o 100,- Kč na osobu, tedy na částku 700,- Kč ročně. K
tomuto kroku zastupitelé přistoupili v reakci na novelu zákona o místních poplatcích, zohlednili rovněž
náklady obce v oblasti odpadového hospodářství.
Maximální výše stanovená zákonem je 1 200,- Kč za osobu a rok. Skutečné náklady obce za netříděný
odpad (z popelnic) vychází za rok 2021 na částku ve výši 983 777,- Kč (komunální odpad) a k tomu
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351 280,- Kč (separovaný odpad, tj. bio, plast, papír). Tedy obec uhradila za produkci odpadů celkovou
částku 1 335 057,- Kč, občané uhradili na poplatcích 388 750,- Kč. A připomínám, že poplatek za
odpady obec nezvyšovala již několik let. Obec tedy občanům přispívá na produkovaný odpad částkou
946 307,- Kč.
Za vaši snahu a ochotu třídit odpady se obci vrátila částka 155 118,- Kč.
Cílem je nedopustit mnohonásobný růst našich nákladů na likvidaci odpadů. Když všichni budeme
poctivě třídit námi vytvořený odpad, snížíme tím společné náklady a nebudeme muset opakovaně
zvyšovat poplatky. To je náš společný cíl a tím prokážeme, že máme smysl pro zodpovědnost vůči sobě
i okolí. Tříděním odpadu šetříme významné finanční prostředky, které můžeme použít na zvelebování
všech místních částí naší obce.

Zdroj: Google Chrome

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
Velmi podstatnou a vlastně nejdůležitější věcí v dění naší obce je především bezpečnost občanů. V části
obce Kořenice se velmi vyplatil kamerový
systém se záznamy bezohledných řidičů.
Byla to jediná volba, jak pomoci lidem při
přecházení silnice aj. Vzhledem k vnějším
vlivům a plánovaným akcím ze strany
státu a jiných podnikatelských záměrů,
jsem
navrhovala
vybudování
autobusových zastávek v Chotouchově (u
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žel. stanice) a obnovu zastávek Pučery při silnici II. tř. Po schválení záměru ze strany zastupitelstva obce
jsem se pustila s projektovým manažerem do práce. Začátkem května proběhla veřejná soutěž na
zhotovitele akce v Pučerech, neboť zde je již vydané stavební povolení. Zvítězila firma KG-Servis, spol.
s r.o. Velim. Finanční náklady
jsou mnohem vyšší, než bylo
původně
plánováno.
Autobusové zastávky vyjdou vč.
veřejného
osvětlení
na
2 300 000,- Kč. Autobusové
zastávky
v místní
části
Chotouchov budou předloženy
na stavební povolení ihned,
jakmile se vyjádří Policie ČR
k celé situaci. Zde musíme ještě
odkoupit pozemky od vlastníků
a zažádat o dělení pozemků, než
se celá akce rozjede. Sehnat
však v dnešní době geodetické
práce či projektové manažery,
kteří by měli na zpracování
takové akce čas, je opravdu
nadlidský výkon. Jsem však plná
optimismu a nadšení a věřím, že
do roka a do dne budou obě dvě dvojzastávky stát na svém místě.

PZS – ZÁVORY PUČERY a nové veřejné osvětlení
Drážní úřad vydal na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení společné
povolení pro stavební záměr „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5915 v km 13,283 trati Kolín
– Ledečko“, tedy doplnění závor v místní části Pučery.
Předmětem stavby je vybudování nového světelného
zabezpečovacího zařízení se signalizací a celými
závorami. Investorem a současně stavebníkem této
zakázky je Správa železnic, státní organizace.
Dokončení této akce se předpokládá v květnu 2022.
Samotnou stavbou dojde k omezení provozu, kdy
přejezd bude zcela uzavřen s vedením objízdné trasy.
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VODOVOD, TLAKOVÁ KANALIZACE A ČOV
Chotouchov a Pučery
Na vybudování vodovodu a tlakové kanalizace intenzivně pracujeme bez přestávek, ať je pandemie či
se nám do cesty staví jiné překážky. Snažíme se je ihned překonávat, a proto jsme se posunuli o další
kroky dál. I na tomto místě prosím všechny občany, kteří
nemají označený dům čp. nebo jim chybí poštovní
schránka, doplňte si tyto potřebné maličkosti, nelze vám
pak doručit důležité dokumenty a tím se velmi
prodlužuje lhůta k nabytí právní moci rozhodnutí. Bez
pravomocného rozhodnutí totiž nelze podat žádost o
dotaci.
Máme vydané stavební povolení na vodovod i tlakovou
kanalizaci a ČOV. Věřte, že je to velmi náročná příprava a
obrovská investiční akce.
Jen pro vaši představu, celkové náklady na tyto akce (vodovod, tlaková kanalizace a ČOV do místní části
Chotouchov a Pučery) se pohybují v řádech desítek milionů Kč. Snažíme se o získání nejvyšších
příspěvků z národních fondů a dotací EU. Na tuto akci však budeme muset zajistit úvěr, abychom byli
schopni vybudovat základní infrastrukturu občanům, kteří dosud tuto nemají a dlouhá léta čekají. Dne
24.4.2022 jsem se zúčastnila velmi důležité schůzky na VHS Kolín k provedení dalších zásadních kroků,
abychom akci dokončili. Žádost o dotaci na získání finančních prostředků budeme podávat v první
vyhlášené výzvě.

APLIKACE „V OBRAZE“ – nový modul
Je potřeba znovu připomenout občanům možnost stažení a využívání
mobilní aplikace V OBRAZE a zdarma tak získávat novinky z naší
obce a informace z webové stránky přímo do mobilního telefonu
včetně notifikací (upozornění na nové vložené zprávy). I tímto se
snažíme efektivně zabezpečit komunikaci z úřadu směrem
k občanům. Máme skvělou statistiku, v naší obci je aplikace aktivně
využívána. Jsem ráda, že nejen naši občané rádi používají moderní
technologie a mají tak zájem o informace a dění v naší obci.
Jen pro rekapitulaci, co vše lze v aplikaci nalézt: aktuální zprávy (přehled o aktuálním dění v obci),
dokumenty z úřední desky, pozvánky na společenské i kulturní akce, formuláře, fotogalerii a
v neposlední řadě i rychlé kontakty ke spojení s obecním úřadem.
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KULTURNÍ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI
Všichni dobře víme, že pandemie poznamenala kulturní život v naší obci dramatickým způsobem. Jako
starostku obce a zároveň pravidelnou podporovatelku a účastnici společenských akcí mě to dost trápí.
Kulturní a společenský život rozvíjí především spolky za přispění obecního úřadu. A právě aktivní
přístup spolků je nedílnou součástí života každé obce. Proto pevně věřím, že v roce 2022 proběhne
restart společenského dění a kulturních akcí.
Vzhledem k vládním opatřením a zákazům jsme neměli možnost vítat koledníky u vlastních domovů
v roce 2021. Děti byly smutné až otrávené. Takže proč jim nezvednout náladu a nevymyslet
překvapení? A tak se
také stalo. Nenechali jsme se zastrašit a za

dodržení všeho
nařízeného jsme obcházeli po
jednotlivých čp. s maskotem Zajíčka. Naše milé
děti nám vyprávěly, jak zvládají online výuku,
smutnou dobu bez kamarádů a některé
přidaly i básničku. A i v letošním roce si Zajdu
nejen děti vyžádaly. Bylo to moc hezké
odpoledne, ze kterého jsme si odnesli mnoho vzpomínek,
a hlavně dojmů a inspirací, jak dětem i rodičům ulehčit tak složité
období.
A u tématu Velikonoc ještě zůstaneme, neboť bych ráda zmínila příjemné a potěšující odpoledne
strávené s našimi malými šikuly v rámci Velikonočního tvoření. I o této akci byli občané z mé strany
včas informováni.
V loňském roce mělo SDH Kořenice možnost pořádat již tradiční Pohádkový les, který byl i v tomto
ročníku velmi úspěšný a s rekordní účastí návštěvníků.
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Členové SDH Chotouchov bohužel to štěstí neměli, kulturní akce v předem plánovaných termínech
musely být z důvodu omezení stále se vracející pandemie zrušeny. Věřím však, že i zde se nadšení
dobrovolní hasiči vrátí k pořádání dalších příjemných akcí, kterých se zajisté většina z nás ráda zúčastní.
Členové spolku Pučeráci z.s. měli větší štěstí, akce v
Pučerech pořádat mohli. Ty, o kterých byl obecní
úřad informován, bych zde ráda zmínila, jako např.
Dětský den, Den záchranářů, v neposlední řadě
rozsvěcení vánočního stromečku. Na rozsvěcení
vánočního stromečku v Pučerech jsem se bohužel
nemohla dostavit a popřát občanům Pučer osobně
mnoho zdraví a pohody do nového roku, neboť
jsem měla nemocné obě děti. Pevně věřím, že jim
byla má omluva vyřízena.
V Kořenicích v říjnu dále proběhly rybářské závody,
pořádané Spolkem Kořenický rybník, z.s., které
měly též hojnou účast a pořadatelsky byly moc hezky připraveny. Prostor u rybníka se stal velmi
příjemným a odpočinkovým místem pro
naše občany.
Zdroj: Facebook

V prosinci proběhlo také rozsvěcení
stromečku
u
obecního
úřadu
v Kořenicích. Jsem moc ráda, že
v předvánočním shonu si tolik z vás
udělalo čas a přišlo si popovídat, navodit
vánoční náladu a společně zahájit
adventní čas. Bylo to velmi příjemné.
Závěr roku přinesl na rozloučenou
s rokem
2021
Silvestrovský
běh
v Kořenicích s rekordní účastí a u této
příležitosti padaly i rekordy tratě ve všech
kategoriích. Počasí sportovcům i
pořadatelům přálo.
A s posledním dnem loňského roku jsme se definitivně rozloučili, v historii naší obce poprvé,
ohňostrojem. Občané tuto novinku velmi přivítali jako příjemné zpestření závěru roku 2021.

Na tomto místě mi dovolte přiložit fotografii a obrovsky poděkovat paní Haně
Škarkové a panu Janu Škarkovi ml. za vytvoření slámového betlému v životní
velikosti. Byl to skvělý nápad, který nejen mě velmi potěšil a zdobil tak naši
obec po celý adventní čas.
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POHÁDKOVÝ KOŘENICKÝ LES
V sobotu dne 4.9.2021 ožil les v Kořenicích pohádkovými postavami. Krásnou sluneční procházku plnou
překvapení, příjemné a zábavné odpoledne plné dětské radosti pečlivě připravil Sbor dobrovolných
hasičů Kořenice ve spolupráci s obecním úřadem a dalšími dobrovolníky. Rodiče s dětmi procházeli
trasu o celkové délce 3 km. Na děti čekalo deset stanovišť v lese a další pohádkové postavičky na
fotbalovém hřišti. V průběhu celého odpoledne děti plnily úkoly, dovednosti, osvojovaly si nové
znalosti. Děti se setkaly s pohádkovými bytostmi, jako je
například Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, Asterix a
Obelix, Maková panenka a motýl Emanuel či Ježibaba u
perníkové chaloupky.
Za účast v soutěžích si v cíli děti vyzvedly bohaté balíčky,
pamětní list a následně na všechny děti čekaly tři skákací
hrady, motokáry, trampolína, možnost střelby
z biatlonových pistolí a vzduchovek, pro menší i malování
na obličej a mnoho dalšího.

Akce byla doprovázena diskotékou za
taneční účasti Šmouly a Manky,
Krtečka a Minnie.
Celá událost byla organizačně výborně
připravena,
byla
doprovázena
radostnou náladou, spoluprácí a
přátelstvím.
Tímto všem ještě jednou děkuji a
budeme se těšit na osmý ročník, který
proběhne dne 3.9.2022.
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OBECNÍ VÝLET DO ADRŠPACHU
V září loňského roku jsme se společně vydali za dobrodružstvím do Adršpašských skal. Počasí nám vyšlo
skvěle. Výletu se zúčastnilo 104 občanů, vypraveny byly dva autobusy. Zažili jsme den plný skvělých
zážitků. Atmosféra v Adršpachu byla bezpochyby kouzelná.
Cestou zpět jsme s výletníky přemýšleli, kam vyrazíme letos. Všichni
hlasovali pro hrad Karlštejn, kam se všemi nadšenci vyrazíme, jako
tradičně každý rok třetí víkend v září, tedy dne 17.9.2022.

XIII. STAROČESKÉ MÁJE CHOTOUCHOV
Slavnost Staročeských májů v Chotouchově je krásnou tradicí, na kterou jsme se moc těšili. V sobotu
7.5.2022 jsme strávili v Chotouchově krásný slunečný den. Pro mě byla obdivuhodná pečlivá organizace
a zodpovědnost ze strany pořadatelů a dobrovolníků. Za oslavou Májů se sjeli návštěvníci z širokého
okolí, rodiny z blízkých obcí a chalupáři.
Májka, kterou lidé jako symbol přírody přináší do vsi, je vysoký strom na kmenu zbavený kůry. Zdobí
se závěsným věncem a barevnými stuhami. Kmen a věnec společně tvoří symbol mládí a plodnosti, a
proto se pro tuto hlavní májku vžil název Král. Má své typické místo a je dominantou a pýchou obce.
Celodenní program oslav byl velmi bohatý, obsahoval májovou scénu, českou, moravskou i hanáckou
besedu a májovou veselici.
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Staročeské máje v Chotouchově se nesly v příjemné atmosféře plné zábavy. Pevně věřím, že tak
nádhernou tradici, kterou Sbor dobrovolných hasičů Chotouchov společně s dalšími dobrovolníky
převzali po našich předcích, budou i nadále uvádět. Tímto všem pořadatelům, účastníkům a
v neposlední řadě brigádníkům velmi děkuji.

SPORTOVNÍ CENTRUM
Již dlouhodobě uvažujeme o stavbě multifunkčního zařízení typu tělocvična a sál pro pořádání
sportovních, kulturních a obdobných akcí.
Obec Kořenice zároveň plánuje rozšíření sportovišť a jejich účelovosti v prostorách fotbalového hřiště.
Při bližším zkoumání a při projektovém průzkumu se začínaly objevovat nároky na stavbu (např. změna
nadzemního elektrického vedení) a to mě dovedlo k hledání dalších možností.
Protože jde o zásadnější rozhodnutí, i přesto, že je stavba haly bez získání dotace nad naše možnosti,
připravíme se na to tak, abychom mohli o dotace požádat. Akce bude provedena pouze za získání
podpory státu, případně fondů EU.

Zdroj: projektová dokumentace
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ÚDRŽBA OBECNÍCH PROSTOR
Od prvních jarních dnů do podzimu probíhá v naší obci údržba zeleně a veřejného prostranství. Údržbu
provádí pracovníci obce, kde jsou na hlavní pracovní poměr zaměstnaní dva údržbáři. K nim
zaměstnáváme jednoho pracovníka na dohodu o pracovní
činnosti.
V období prázdnin a dovolených nám budou pravděpodobně
brigádně vypomáhat studenti. Protože opět na jaře panovalo
velmi suché počasí, nebylo nutné časté sečení trávy. Díky tomu
jsme mohli dodělat některé z dlouhodobých restů a věnovat se
i dalším pracím, jako jsou nátěry, úklid prostranství, obnovení
části mobiliáře, apod. Celoročně je i nadále prováděna
pravidelná desinfekce veřejných prostor, autobusové zastávky,
dětských hřišť, vlakových zastávek, laviček aj.
Podle plánu péče o dřeviny, který máme pro naši obec
vypracovaný, dochází také k jejich ošetřování. Na tuto službu
najímáme externí firmu, která vždy zajistí odborné ošetření
daných dřevin a rostlin. Stále je tu však mnoho míst, na která musíme myslet a pokusit se i o jejich
úpravu a udržování.

77 LET OD UKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

Dne 8.5. 2022 jsem za nás za všechny uctila památku obětem
druhé světové války u příležitosti 77. výročí ukončení tohoto
mezinárodního válečného konfliktu, jehož součástí byla i naše
republika, naši předci a občané naší obce.
K tomuto výročí byla položena k památníku padlých hrdinů
květina.
Věřím, že i vy doma jste tichou vzpomínkou uctili odvahu a
oběť těch, kteří za naši svobodu bojovali a obětovali to
nejcennější, své životy. Nesmíme zapomenout na jejich
statečnost a odvahu.
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SVATEBNÍ OBŘADY
Pro letošní rok mám prozatím zarezervované tři termíny na oddávání snoubenců, které se uskuteční
v druhé polovině letošního roku. Snažíme se maximálně vyhovět přáním snoubenců, pro které jsou
k uskutečnění obřadu nejoblíbenější lokality v přírodě. Svatební řeč je vždy obměněna, aby pasovala
na ten konkrétní pár. Proto také dávám velký důraz na osobní jednání se snoubenci při
plánování svatebního obřadu.
Je mi velkou ctí uvést naše občany do společného života a sledovat tak po jejich boku
vstup do nové etapy plné lásky a porozumění.
Všem snoubencům přeji v rámci možností klidné přípravy …

ATLETICKÝ KROUŽEK
Náš kroužek se zabývá pohybovou přípravou dětí předškolního a mladšího školního věku se zaměřením
na atletiku. Atletická přípravka Kořenice je kroužek založený za účelem výchovy dětí ke zdravému
životnímu stylu formou pohybové aktivity.
Cílem je u dětí vytvářet kladný vztah k pohybové aktivitě a
minimalizovat dopad negativních společenských jevů, které
vznikají mimo jiné jako produkt nekvalitně tráveného
volného času. Dbáme na všestranný rozvoj pohybových
schopností a dovedností respektující věk dítěte. Mým cílem
je zajistit pro děti optimální tělesný vývoj tak, aby
nedocházelo k předčasné akceleraci a jednostrannému
zaměření. Náplň tréninků: příprava na pohybovou činnost
(strečink, běžecká abeceda), základy atletických disciplín
(hod, skok, běh),
různé

formy

tradičních

i

netradičních her.
Tréninky probíhají zatím jednou týdně v odpoledních
hodinách a jsou prováděny také formou hry, aby nedošlo k
pozdějšímu přesycení a znechucení sportování. Od jara do
podzimu trénujeme na fotbalovém hřišti v Kořenicích, v
zimním období jsem dětem zajistila tělocvičnu a v mrazech
jsme se přesunuli do MŠ Ratboř. Současná členská
základna zapsaných dětí se skládá z 34 atletů a atletek.
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FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA PRO DĚTI
Před dvěma lety mě napadlo založit k atletickému kroužku ještě fotbalovou přípravku, aby se dále
rozvíjel sportovní život v obci. Požádala jsem o součinnost hráče TJ Úsvit Kořenice a koncem podzimní
fotbalové sezóny 2021 byly uskutečněny první kroky k setkání malých fotbalových nadšenců. Na jaře
se tréninky rozjely. Děti o přípravku zájem projevily a věřím, že se fotbalové mládeži bude na půdě
fotbalového hřiště dařit a trenéry jejich práce s dětmi patřičně bavit. Pro mě je velmi podstatné, že se
rozvíjí sportovní duch v naší obci, hýbeme se a nesedíme pouze u televize či PC.
Budu se těšit na další sportovní spolupráci a kolektivní pohodu.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR OBECNÍHO ÚŘADU 2022
Po dlouhém zvažování a následně vzhledem k uzavření spádové
mateřské školy v době letních prázdnin jsem se rozhodla pro
uspořádání příměstského tábora obecního úřadu a následně
oslovila další dobrovolníky o pomoc. Bezradnost rodičů v zajištění
hlídání svých ratolestí nebyl jediným důvodem, proč jsem se o
pořádání takového tábora začala intenzivně zajímat.
Celá náplň příměstského tábora si klade za cíl děti naučit něco
nového, co budou v praktickém životě používat, a zabavit je při
smysluplné činnosti v oblasti rekreační, sportovní a odpočinkové.
Náplň programu bude zaměřena na cestování po vytypovaných
cílech, pobyt v přírodě a poznávací výlety v okolí obce Kořenice. Pro
případ nepříznivého počasí je zpracována varianta mokrého
programu.
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Motivací je nejen zajímavě prožitý prázdninový týden, ale i naučení se praktickým dovednostem,
rozvíjení zájmů, zálib, schopností a potřeb dětí. Zajistit dostatečný prostor a možnosti k rozvíjení
vzájemné komunikace, mezilidských vztahů a kamarádství.
Program po celý týden bude koncipován se zřetelem
na zájmy a záliby dětí tak, aby odpovídal jejich věku,
schopnostem, dovednostem a aby byl pro ně zajímavý
i zábavný.
Velký důraz bude kladen na oddychovou a relaxační část dne, program je upřesněn v Denním programu
tábora, který zákonní zástupci přihlášených dětí obdrží.

PŘIPOMEŇME SI …
Dovolte mi malou rekapitulaci. V roce 2018, když jsem byla zvolena starostkou obce, jsem měla vize,
které se mi z větší části zadařilo a průběžně daří realizovat. A věřte, že bych velmi ráda dokončila vše,
na čem jsem mnoho měsíců pracovala. Jsem vděčná za to, že mě zastupitelé obce v mých plánech
podpořili a vize odsouhlasili.

Níže uvádím vše podstatné, co se v naší obci povedlo od konce r. 2018 vybudovat, zrekonstruovat,
obnovit, ale v neposlední řadě i to, co je rozpracované a čeká se jen na samotné dokončení akce:
✓ řešení problematiky odpadového hospodářství – zavedení odpadních nádob do domácností
„door in door“
✓ rekonstrukce přízemí budovy obecního úřadu, zajištění kvalitního zázemí pro občany v případě
jednání se starostkou či zastupiteli obce
✓ rekonstrukce budovy obecního úřadu – zateplení, fasáda, střecha
✓ pořízení hasičského automobilu Ford v rámci dotace pro JPO V.
✓ obnova techniky
✓ znak, vlajka (uděleno Poslaneckou sněmovnou ČR)
✓ nový územní plán
✓ studie proveditelnosti – vybudování kanalizace
Chotouchov – Pučery (jako 2019)
✓ výběrové řízení na projektovou a dotační firmu – budování tlakové kanalizace a ČOV
✓ projektová dokumentace „Vodovod Chotuchov – Pučery“ – již stavební povolení
✓ částečná obnova obecních lesů (čištění lesů po kalamitě)
✓ vydávání Zpravodaje starostky obce
✓ aplikace „V obraze“
✓ nové internetové stránky obce
✓ založení obecního facebooku
✓ informační systém od starostky obce – zasílání sms občanům, chalupářům a dalším zájemcům
✓ osvětlení zastávky Chotouchov – žel. stanice
✓ vybudování závor a signalizace na železničním přejezdu v Kořenicích
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

vybudování závor na přejezdu Pučery, vč. nového veřejného osvětlení zastávky a signalizace
revitalizace pomníku v Chotouchově
bezdrátový rozhlas Kořenice – Chotouchov – Pučery
protipovodňová opatření, povodňový plán a lokální varovný signál
měřený úsek v Kořenicích
montáž nových a obnova starších vývěsních tabulí
odbahnění rybníka Chotouchov
kulturní programy, společenské a sportovní akce pro děti, dospělé, sportovce aj.
výlety pořádané pod záštitou obecního úřadu – Terezín, Babiččino údolí, Adršpašské skály,
v letošním roce dne 16.9.2022 návštěva hradu Karlštejn
revitalizace pomníku 1. a 2. světové války v Kořenicích
projektová dokumentace Sportovní centrum Kořenice
obnova chodníku v Kořenicích při silnici II. třídy – projektová dokumentace ke stavebnímu
povolení
dotažení vodovodu a kanalizace v místní části Kořenice
demolice staré stavby před čp. 30 Chotouchov, začištění prostor
rekonstrukce domu čp. 30 Chotouchov – místní knihovna
setkání se starostkou v jednotlivých místních částech obce (v době COVIC-19 muselo být
zrušeno z důvodu vládních nařízení, zákazů, omezování shlukování, ochrany zdraví a
bezpečnosti občanů)
pořádání veřejných sbírek na podporu a pomoc lidem ve svízelné životní situaci - Diakonie
oddávání snoubenců v naší obci
znovuotevření prodejny potravin
renovace autobusové zastávky Kořenice
venkovní knihovny v autobusových zastávkách
Zásilkovna BOX
nový přístřešek na stání vozidel za obecním úřadem
uspořádání humanitární sbírky na pomoc lidem zasaženým ničivým tornádem na Moravě
konání důležitých kroků k zabránění vybudování vysokorychlostní tratě skrz místní část Pučery
– velmi podstatné - předkládání námitek do ZÚR aj.
vypracování Strategického plánu na roky 2021 – 2028
nový kroužek pro děti – Atletika pro děti
fotbalová přípravka mládeže
rozsvěcení vánočního stromu u obecního úřadu
vánoční a velikonoční tvoření OÚ Kořenice

A nyní víme, co nás tedy čeká:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

vodovod a tlakovou kanalizaci dostat úspěšně do země, výstavba ČOV
výstavba sportovního centra (pouze v případě získání finančních prostředků z dotací)
projektová část a vybudování dešťových nádob pro zásobení vodou
spojení místních částí naší obce stezkou pro pěší a cyklo vč. výsadby stromořadí
nové, efektivní a spořivé veřejné osvětlení
obnova dalších mobiliářů
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✓
✓
✓
✓

pěší stezka Pučery
parkovací místa u OÚ
rekonstrukce chodníku v místní části Kořenice
…. a vše ostatní, co máme uvedeno ve Strategickém plánu naší obce.

Čeká nás mnoho práce, čekají nás nové výzvy. Ale já pevně věřím, že společně vše dokážeme dokončit
dle našich přání a představ a budeme si vzájemně pomáhat… Protože házením klacků pod nohy nikdy
nikdo nic nedokázal.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní účetní Ivaně Nešetřilové za celoroční pracovní nasazení, v mnoha případech i víkendovou
spolupráci, trpělivost.
Děkuji zaměstnancům OÚ v údržbě za pořádek a čistotu v obci.
Děkuji aktivním členům zastupitelstva obce za spolupráci.
Děkuji členům Jednotky požární ochrany Kořenice za celoroční činnost pro naši obec a všechny její
místní části. Dokazují, že jsou pro naši obec velkou oporou.
Děkuji všem činným spolkům za pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. Ne každá obec
má tak bohatý kulturní život jako naše obec Kořenice – Chotouchov – Pučery.
Poděkování na tomto místě patří i mé rodině, za jejich podporu a toleranci.

GRATULUJI JUBILANTŮM
Všem jubilantům, kteří oslavili svá výročí srdečně blahopřeji, přeji vše nejlepší,
hlavně hodně zdraví a optimismu do dalších let.
(pozn. z důvodu GDPR nelze jmenovitě naše občany ve zpravodaji uvádět)
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Se zármutkem věnujme vzpomínku našim zemřelým
spoluobčanům v r. 2021 -22
2021

Mašín Miloslav

2022

Čermáková Libuše

Michálková Marie
Vydrová Jaroslava

Vydra Milan
Staněk Miroslav
Valterstein Václav
Neitzel Norbert
Maxová Anna
Kobiláková Eva
Vondráček Jan
Němeček Bohumil
Švecová Marie

K narození nových občánků 2021 – 22 blahopřeji
2021

Bandurič Samuel

2022

Novotný Jakub

Čížková Silvie
Michálková Tereza
Olšaníková Barbora
Šustrová Klára
Trmalová Pavlína

„dětský úsměv je jeden z nejkrásnějších úsměvů na světě“
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Závěrečné slovo starostky

Vážení a milí spoluobčané,
někde jsem nedávno četla, že na každého je naloženo tolik, kolik
unese. V průběhu mého starostování jsem měla možnost
seznámit se s kolegy starosty a kolegyněmi starostkami ze všech
možných koutů naší země, kteří pro mě byli velkou inspirací.
V našem pracovním světě nesmíme brát osobně nadávky a
negace. Musíme umět pomáhat, jednat věcně, přizpůsobovat se
aktuálním situacím a podmínkám, je velmi důležité řešit vše bez
zbytečných emocí. Pro mě však velmi podstatné je, že se
nenechám nikým a ničím odradit od toho, co máte na srdci vy,
milí občané, vyslyšet vaše názory a naslouchat tomu, co si
přejete. Naučila jsem se lépe hospodařit s energií nezbytnou právě pro každodenní a mnohdy i
víkendový kolotoč.
Také z pohledu lidských emocí byly roky 2020 a 2021 opravdu náročnou etapou a zkouškou našich
charakterů i vzájemných vztahů. Samozřejmě také negativní ekonomické dopady se stále promítají do
všech oblastí našich životů. Zkusme se na celou situaci ale podívat i pozitivně. Ohlédněme se za tím, co
všechno jsme zvládli a co všechno jsme ustáli. Nebylo toho málo. Zkusme si ujasnit, co všechno jsme
se naučili. Podržme si vědomí, že nově nabyté zkušenosti už nám nikdo nevezme a můžeme je využít i
kdykoliv v budoucnu.
A právě vy, vážení spoluobčané, jste pro mě byli hnacím motorem v mé práci. Vidět vaši radost a
spokojenost s žitím v naší obci je pro mě největším poděkováním za práci, kterou pro vás dělám
s velkou chutí a plným nasazením.
Bohužel však dochází v naší obci i k šíření dezinformací, které jsou mnohdy vyčerpávající a velmi
smutné. Milí občané, nevěřte fámám. Nenechte se těmito dezinformacemi otrávit a kdykoliv si
nebudete s čímkoliv jisti, volejte, pište, přijďte na obecní úřad. Všechny vás ráda přivítám a společně a
probereme vaše problémy.
Nutné připomenout i v tomto zpravodaji, že má spokojenost se odvíjí od spokojenosti VAŠÍ.
Přeji všem mnoho zdraví, spokojenost a krásné léto.

S úctou

Ing. Bc. Kateřina Ledašilová, vaše starostka

¨
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Zábava nejen pro dospělé:

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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