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Milí obyvatelé, návštěvníci a příznivci obce Korouhev, 

předkládáme Vám tradiční zpravodaj - informaci o tom, co bylo a co nás čeká v obci Korouhev. 

Děkujeme též našim spolkům a organizacím za jejich příspěvky.  
 

Obecní úřad v Korouhvi v roce 2015 a výhled na r. 2016 

 

Nejdříve jako obvykle čísla - rozpočet obce na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce takto: příjmy 

9 828 111,- Kč, výdaje 7 114 500,- Kč.  
 

Poté proběhlo v dubnu výběrové řízení na opravu komunikací v obci (byla vybrána firma DS Delta s.r.o. 

Lubná s cenou 1,584 mil. Kč) – letos jsme vybudovali novou místní komunikaci za kulturním domem, opravili  

komunikací proti vjezdu do areálu firmy Zevas, nad křižovatkou na Mýtě byl opraven kanál a příjezdová 

komunikace k rodinnému domu. V dolní části obce byla předlážděna komunikace ze žulových kostek a opraveny 

navazující komunikace. 
 

V letošním roce jsme se zaměřili na zlepšení údržby obecních ploch. Proto údržbu zeleně kolem hřbitova 

a u kulturního domu na jaře a na podzim provedla profesionální zahradnická firma 3G Garden z Hlinska, která ve 

spolupráci s našimi veřejně prospěšnými pracovníky ohraničila záhony plastovými obrubníky, vysadila chybějící 

rostliny, odstranila nálety, plevel, doplnila kůru. Další údržbu již zajišťovali ochotné ženy a pracovníci veřejně 

prospěšných služeb. V období velkého sucha naši dobrovolní hasiči obětavě kropili zeleň. Pro údržbu travnatých 

ploch jsme s příspěvkem Mikroregionu Poličsko zakoupili mulčovací malotraktor Stiga Park.  
 

V prvním pololetí jsme se důkladně zabývali přípravou rekonstrukce kulturního domu. Proběhlo 

mnoho schůzek mezi projektanty - firmou Šafář CZ s.r.o. Polička a zastupiteli, i schůzky s veřejností, abychom 

podrobně vysvětlili naše požadavky a záměry a dostali je do souladu s reálnými možnostmi rekonstrukce. Máme 

tedy jasno, co chceme a zbývá tedy projekt a realizace. Protože chceme rekonstrukci částečně financovat 

z Operačního programu životního prostředí na úspory energetické náročnosti veřejných budov, museli jsme 

s projektem počkat až na vyhlášení příslušného programu- ten byl vydán až 1. 12. 2015. Následně tedy budou 

pokračovat práce na projektu, žádosti o dotaci, výběrovém řízení a realizaci. Protože jde o složitou stavbu jak po 

finanční i organizační stránce, nyní přesně nevíme, kdy bude rekonstrukce zahájena. Předpokládáme přibližně 

druhou polovinu roku 2016. Rekonstrukce potrvá přibližně rok a proto akce, které v „kulturáku“ byly, budeme 

muset omezit nebo přesunout do jiných prostor. O postupu prací Vás budeme průběžně informovat. 
 

Provedli jsme též částečnou rekonstrukci veřejného osvětlení  - zavedení celonočního svícení, náhradu 

neizolovaných vodičů kabelem od Mýta na horní konec, nový sloup na dolním konci, regulátory intenzity 

osvětlení v nočních hodinách z důvodu snížení finančních nákladů na celonoční svícení. 
 

Další potřebnou akcí bylo přivedení vodovodní přípojky, kanalizace a el. energie pro tři rodinné domy 

v lokalitě Švejdovo. K datu vydání zpravodaje je dokončena voda a kanalizace, el. přípojka bude dle příslibu 

ČEZ Distribuce v dohledné době.  
 

Místostarosta Ladislav Filipi a Zdeňka Soukalová dokončili projekt „Hřbitovy, naše kamenná 

historie“, tj. byly zavedeny do počítačového programu veškeré hroby, pochovaní v hrobech i nájemci hrobových 

míst. 

    V únoru 2015 byl schválen a vydán nový Územní plán obce - v loňském roce proběhlo veřejné slyšení 

a občané byli několikrát vyzýváni k podání připomínek a námitek.  Územní plán je na www stránkách obce, další 

jeho přezkoumání bude přibližně za 4 roky. 
 

Hospodaření s odpady- pro r. 2016 zastupitelstvo obce nezvýšilo poplatek za odpad - ten tedy činí 550,- 

Kč za poplatníka, splatný do 31. března (pokud je poplatek pro domácnost vyšší než 1000,- Kč, je možnost dvou 

splátek – 31. 3. a 30.9.). Vzhledem ke stále se zvyšujícímu sběru plastů, papíru a skla (což je výborné a zasluhuje 

pochvalu!) jsme zajistili další dvě kompletní sady nádob pro tento druhotný sběr.  Též u Obecního úřadu je 

umístěn kontejner na sběr šatstva, obuvi a v brzké době by měl být umístěn kontejner na vyřazené drobné 

elektrospotřebiče. Ještě poznámka  - v zimě v případě nesjízdnosti obecních cest je nutné dávat popelnice k hlavní 

silnici, nebo nahlásit potřebu jejich svezení na Obecní úřad. 

KOROUHEVSKÝ  ZPRAVODAJ 
 

                         obec Korouhev                                                                prosinec  2015 
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V letošním roce proběhla i větší údržba budov obce – malování Obecního úřadu, budovy čp. 177 (bývalá 

fara), instalace automatického zhášení osvětlení společných prostor v čp. 177, úklid archivu a třídění dokumentů 

(provádí díky velké znalosti věci paní Zdeňka Soukalová, která má v tomto značný přehled, uspořádá archiv, za 

což jsme jí velice vděčni). 
 

Jsme rádi, že trvá dobrá spolupráce s institucemi a spolky v obci. Jejich činnost se snažíme podporovat 

– letos jsme finančně podpořili Sokol Korouhev (oprava havárie vody, rekonstrukci sociálního zařízení, příspěvek 

na vytápění a na opravu vchodu do sokolovny), Římskokatolickou farnost Korouhev (oprava oltáře P. Marie), 

Hokejisty Korouhev (zakoupení nových dresů) a opravu památkově chráněné roubenky čp. 163 ve vlastnictví M. 

Wičara. Též je výborné, že se v obci koná tolik kulturních a sportovních akcí, z nichž některé jsou již známé 

v širokém okolí a hojně navštěvované. Je hezké, když se nějaká akce neuskuteční, tak je nahrazena jinou aktivitou.   
  

Též jsme se snažili zlepšit komunikaci s firmami mající vztah k obci – s Lesy ČR ohledně údržby 

potoka, s Jednotou Svitavy (řešení situace s obsazením prodavačkami, madla na schodech, údržba zeleně), 

Správou a údržbou silnic Polička (instalace zrcadla v Lačnově, tří dopravních značek v obci, zlepšení stavu 

křižovatky na Mýtě včetně nástupního ostrůvku – zde jen poznámka: O špatném stavu křižovatky víme a urgovali 

jsme řešení na Krajském úřadu Pardubice – od něj je příslib řešení v rámci celkové rekonstrukce silnice č. 360 

Polička – směr Jimramov). Též proběhlo jednání v Poličských strojírnách (shodou okolností těsně před havárií a 

je nutno poznamenat, že všechna bezpečnostní opatření a předpisy perfektně zafungovaly).  
 

V lednu 2015 byl aktualizován Program obnovy vesnice. Začátkem roku 2016 projde tento dokument 

opět aktualizací, abychom si stanovili, co dál po ukončení rekonstrukce kulturního domu. Jde o priority s ohledem 

na splnění legislativních zákonných požadavků např. v oblasti životního prostředí, s ohledem na dotační možnosti 

z evropských fondů, rozvoje obce a též s přihlédnutím k požadavkům obyvatel obce.  

Co nás tedy čeká v roce 2016? Věřím, že hodně radostí – z kultury, sportu, naší školy, z celé naší obce. 

Ale asi též hodně starostí, neboť rekonstrukce kulturního domu bude náročná a stane se hlavní náplní r. 2016. Též 

chceme i nadále pečovat o vzhled obce, zlepšovat stav veřejných komunikací, osvětlení atd. O tom však rozhodne 

zastupitelstvo obce začátkem roku 2016, kdy se bude schvalovat rozpočet obce.  
 

Další informace: 

- byl vydán Tržní řád č. 2/2015 – zákaz podomního prodeje v obci 

- Pardubický kraj připravil program „Kotlíkové dotace“ na výměnu stávajících kotlů – viz www adresa:  

https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. Doporučuji program využít, neboť od r. 2022 

nebude možné naše staré kotle na uhlí i dřevo používat.  
 

Závěrem děkuji všem, kteří nám s provozem obce pomáhali – konkrétně nechci všechny zmiňovat, 

protože bych na někoho zapomněl a to by byla opravdu škoda. Musím říct, že první rok mého starostování byl 

fajn, spolupráce se všemi příjemná (samozřejmě zazněla i kritika, což přijímám a snažím se problémy řešit  - 

pokud je v silách Obecního úřadu a pokud organizace, které mají na starosti např. krajské silnice, potok, Svratku, 

energetiku atd. na nás slyší). Také chci pochválit vynikající spolupráci se zastupiteli obce, zaměstnanci Obecního 

úřadu, s Českou poštou Korouhev, též i s pracovníky Městského úřadu Polička a s institucemi, v kterých je naše 

obec členem.  

 Petr Vondrovic, starosta obce 
 

Finanční výbor obce Korouhev 

Vážení spoluobčané, 

chtěla bych vás blíže seznámit s prací finančního výboru v průběhu roku. Finanční výbor především 

provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a provádí další úkoly z pověření 

zastupitelstva.  

Prvním úkolem finančního výrobu je sestavení plánu práce na nadcházející rok. Poté následuje jednání 

finančního výboru o sestavování rozpočtu, kde se jedná o jednotlivých rozpočtových položkách. Ráda bych 

zmínila, že potřebnost a důležitost jednotlivých položek je navrhována zastupitelstvem. Výsledkem jednání 

finančního výboru o rozpočtu je doporučení zastupitelstvu obce rozpočet na zasedání schválit.  

Dalšími úkoly, které finanční výbor řeší, jsou průběžné kontroly hospodaření obce, kontroly účetních 

dokladů, pokladní výčetky, průběžná kontrola stavu podílových listů, sestavování rozpočtového provizoria a 

návrhů na rozpočtové opatření. Tímto bych chtěla poděkovat členům finančního výboru za jejich práci. Velké 

poděkování patří také paní účetní, která předkládá vždy vše precizně zpracované. To dokládá i výsledek 

přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Pardubice, které proběhlo v letošním roce dne 15. 9.2015 - bez 

závad. 

Na závěr bych chtěla všem popřát krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v Novém roce. 

Marie Cacková, předsedkyně finančního výboru 

https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
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Kontrolní výbor obce Korouhev  

V letošním roce se kontrolní výbor obce Korouhev několikrát sešel, aby zkontroloval dodržování smluvních 

podmínek, správné uplatnění poskytnutých dotací a nařízení vydaná obcí.  

Začátkem roku proběhla kontrola realizace multigeneračního centra obce u kulturního domu. Další kontroly 

proběhly v sokolovně, kde obec poskytla dotaci pro TJ Sokol Korouhev na opravu vodovodní přípojky, 

rekonstrukci sociálního zařízení a opravu schodů před hlavním vchodem. V místním kostele byla zkontrolována 

rekonstrukce oltáře a na propachtovaných pozemcích obce bylo kontrolováno dodržování podmínek 

obhospodařování. 

U většiny kontrol nebyly zjištěny žádné závady, drobné nedostatky byly kontrolním výborem připomínkovány a 

následně odstraněny.  

Roman Michl, předseda kontrolního výboru  
 

Komise životního prostředí obce Korouhev 

Vážení spoluobčané, 

s nástupem podzimu, opět začaly přibývat žádosti na kácení dřevin rostoucích mimo les. Každou žádost se 

snažíme co nejlépe posoudit sami. Pokud se ale kácená dřevina nachází v korytě potoka, nebo v jeho blízkosti, 

musíme žádost předávat k posouzení správci potoka, kterým jsou Lesy ČR, správa povodí Dyje, Brno. 

Také bych chtěl informovat, že jsme byli opět, stejně jako minulý rok, upozorněni správcem potoka, aby občané 

obce nevhazovali přebytečný biologický odpad na břehy a do koryta. V této souvislosti jsme při návštěvě správce, 

Lesy ČR, zmínili nutnost čištění a každoroční sběr odpadu v obci, kolem příjezdových silnic i v korytě potoka. 

Tímto děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se sběru odpadu každý rok na jaře účastní. 
 Miroslav Přívětivý, předseda komise životního prostředí 

 

Lačnov, Kateřinky, Maksičky 
V letošním roce jsme v Lačnově zlepšili stav  kapličky -  odstranili pařez po pokácené lípě, provedli nový nátěr 

kapličky před srpnovou poutí. Díky vstřícnosti pana Roberta Hégra jsme pro zlepšení bezpečnosti na křižovatce 

umístili zrcadlo dům čp. 23. Též byla dokončena generální oprava pumpy obecní studny s užitkovou vodou. 

Miroslav Přívětivý, člen zastupitelstva obce 

 

Činnost Základní školy a Mateřské školy Korouhev 
 

Základní škola  

V loňském školním roce chodilo do naší školy 26 žáků. Vyučovací dny netrávíme jenom v lavicích, stihli jsme i 

spoustu akcí mimo ně. Alespoň připomenu pár těch nejpovedenějších: 

- S mapou nad Korouhví – každý rok máme pěší výšlap, při kterém se snažíme doputovat na nějaké 

významné místo v okolí obce. Vloni byl naším cílem vrch, Bezděk ke kterému jsme i doputovali. 

- Pohádkové dobroty – velice povedený pořad v SOU Polička, při kterém si děti zhotovily vlastní 

menu, které také samy snědly. 

- Škola čte a hraje školce – čtení a hraní školáků pro školku   

- divadelní představení – O kocouru Mikešovi, divadélko JO-JO 

- Den s trilobitem – společný program ZŠ Sádek, ZŠ Korouhev a ZŠ Oldřiš s odhalováním pravěkých 

zkamenělin a výrobou replik fosilií 

- školní výlet – tentokrát na zámek Úsov spojený s interaktivním programem pro děti a ZOO Olomouc 

- tradiční cyklistický výlet na kolech na hrad Svojanov pro žáky 4. ročníku 

Ve školním roce 2015-2016 máme 27 žáků. Děti na konci listopadu ukončily plavecký výcvik, stihli jsme také 

absolvovat oblastní i okresní kolo v běhu, některé kulturní programy – např. pořad PING-PONGS RODEO na 

MIME FESTIVALU, krásné kouzelnické vystoupení pana Krejčího, nebo tradiční divadélko JO-JO.  

Také jsme dětem připravili projektový den „ JABLÍČKOVÁNÍ „. Vyučování probíhalo jinak, než jsou děti 

zvyklé. Žáci byli rozděleni do skupin a plnili různé úkoly. 

 V tělocvičně jsme plnili matematické úkoly. Například odhad počtu vložených jablek do jednoho kýble, 

kolik jablek můžeme vložit do vytvořených tvarů jablek a hrušky. Vážili jsme jablka a učili jsme se o hmotnosti. 

 Ve skupinách jsme krájeli křížaly, vyráběli jablečný kompot a naučili se moštovat jablka.  Všechny 

výrobky jsme také zkonzumovali a společnou práci jsme si pochválili. 

 Odměnou za dobře odvedenou práci byl jablečný závin, který byl výtvorem paní kuchařek. 

Všichni jsme prožili hezký den a učili se jiným způsobem. Těšíme se na další projektový den, který se uskuteční 

v prosinci na téma „Vánoční tradice“. 

 S přáním krásných vánočních svátků 
Tomáš Sobola, ředitel ZŠ a MŠ 
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Školní družina 

Ve školním roce 2014 - 2015  navštěvovalo družinu 20 dětí. Tento rok byl opět ve znamení aktivit, které 

děti zajímaly, a zároveň se učily praktickým dovednostem, čerpaly nové vědomosti z činností, které probíhaly ve 

družině. Nejvíce času jsme věnovali pohybovým a sportovním aktivitám na hřišti i v tělocvičně nebo v místní 

sokolovně. Děti využily tyto prostory nejenom k pohybu, ale též individuálním pohybovým aktivitám, ke hrám 

se stavebnicemi nebo jízdě na vozítkách. Všechny děti neholdují sportu, proto se věnovaly i jiným činnostem, při 

kterých si duševně odpočinuly a načerpaly nové síly. Tradičně jsme navštívili Oblastní charitu Polička, která 

pořádala adventní výstavu „S vůní vanilky“. Na tuto výstavu se děti těšily, měly možnost zakoupit drobné dárky 

pro své blízké a tím i finančně podpořit místní charitu. Výstava byla tematicky zaměřena - tentokrát se děti mohly 

seznámit s tradičními řemesly jako tesařské nebo drátenické. Nechyběla beseda s panem farářem.  

Nyní bych chtěla zmínit jednu z aktivit, kterou jsme v loňském školním roce prohloubili a několikrát  

zopakovali - setkávání s místními seniory. Uspořádali jsme několik tzv. „Čtení pro seniory“.  První čtení proběhlo 

před Vánocemi ve farní místnosti, kde děti četly pohádky a příběhy s vánoční tématikou. Další setkání bylo 

formou scénky se zimní tématikou „Jak zvířátka našla domov“. Děti si zhotovily kulisy i loutky, se kterými pak 

divadélko sehrály. Při tomto setkání paní Marie Petrásová dětem vysvětlila a názorně spolu s ostatními seniory 

předvedla, jak se dere peří a děti si tak mohly samy zkusit a ověřit, jaká je to náročná a zdlouhavá ruční práce. 

Následovala praktická ukázka výroby mašlovačky, která se používá na maštění kynutých buchet, pod vedením 

pana Novotného. Poslední setkání proběhlo na konci školního roku, kde děti zazpívaly a zarecitovaly básničky 

s jarní tématikou. Odměnou jim byly ručně upletené pohádkové postavičky, které zhotovily naše šikovné 

seniorky. Je třeba vyzdvihnout velký zájem dětí o tato setkání, která obohatí nejenom seniory ale též naše děti 

Stanislava Vondrovicová – vychovatelka 
 

Mateřské škola 

Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo mateřskou školu celkem 34 dětí, do 1. třídy odešlo 6 dětí.  V současné 

době navštěvuje mateřskou školu opět 34 dětí, ve starším oddělení máme 25 dětí, v mladším oddělení 9 dětí, 

z toho 15 dětí půjde v lednu k zápisu do 1. třídy.  

A co jsme v minulém roce dělali?  

Během roku nás několikrát navštívilo divadlo Jo-jo se svými pohádkami („Pohádka ze psí boudy“, „Bílé přání“, 

„Pohádka o nezbedných kůzlátkách“, „Trampoty čarodějky Čarymůry“, „Sarka a Farka“). Také jsme byli 

v Tylově domě na divadelních představeních.  

V měsíci září jsme s dětmi nacvičovali požární poplach, děti si prohlédly hasičské auto. V kulturním domě se 

konala vánoční besídka a besídka pro maminky, kde se děti mohou pochlubit vším, co se ve školce naučily. Dětem 

i nám se velice líbil výlet do Šiklova mlýna, do westernového městečka, kam jsme jeli autobusem společně s dětmi 

z MŠ Jedlová. Děti absolvovaly pět lekcí plavání v poličském bazénu v měsíci květnu a červnu.  

V měsíci dubnu se konal v mateřské škole zápis dětí, i když máme zvýšenou kapacitu, všechny děti do školky 

přijmout nemůžeme. Řídíme se podle těchto daných kritérií:  

1. Zdravotní způsobilost dítěte, povinné očkování dítěte  

2. Trvalý pobyt dítěte v obci 

3. Děti před zahájením povinné školní docházky 

4. Děti, které dovršily 4 let 

5. Děti, které dovršily 3 let 

6. Děti zaměstnaných rodičů 

7. Děti z méně podnětného prostředí a neúplných rodin 

8. Děti, které mají v MŠ sourozence 

9. Děti přijaté během roku (nová rodina v obci), pouze při volné kapacitě v MŠ 
 

Nyní už nacvičujeme s dětmi na vánoční besídku, která se bude konat v neděli 13. prosince. 

Přejeme všem krásné Vánoce.  

  Miroslava Bidmonová – vedoucí učitelka 

 

Školní jídelna 

Rádi bychom Vám také přiblížily aktuální dění z naší školní jídelny: 

K 1. 9. 2015 vstoupila v platnost Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši. 

Na základě tohoto doplňku k vyhlášce 107/2005 budeme postupně obměňovat jídelní lístek tak, aby splňoval tato 

doporučení. Cílem ministerstva je vést školní jídelny k nutričně vyváženému a pestrému jídelníčku. 

Máme velkou radost, že můžeme děti, které se stravují v naší školní jídelně, pochválit za to, že jedí i 

všeobecně méně oblíbená jídla. Jsou to spokojení jedlíci, kteří si váží a ocení i práci nás kuchařek poděkováním 

a přáním pěkného dne.  

 kolektiv kuchyně ZŠ a MŠ Korouhev 
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Z činnosti TJ Sokol Korouhev 
Sport 

     V oblasti sportu činnost TJ pokračuje v zajetých kolejích. Dobře funguje oddíl stolního  

tenisu i s přípravou mladých hráček a hráčů, probíhá cvičení žen, hraní badmintonu a začala být více využívána 

posilovna. Zájemci o tyto (případně i jiné) sportovní aktivity se mohou obrátit na členy výboru TJ 

Tradiční akce - Vánoční turnaj ve stolním tenisu letos bude v neděli 27. 12. 2015 
 

Kultura 

       I v roce 2015 se velmi vydařil maškarní ples, který byl zpestřen déletrvajícím výpadkem elektrického proudu. 

Zde bychom chtěli poděkovat všem, kteří pomohli s elektrocentrálami a tak přispěli k zdárnému průběhu plesu i 

těm, které neodradila nucená přestávka, a bavili se dále. 
 

 

Všichni jste srdečně zváni na maškarní ples, který se koná 9. 1. 2016 

NEZÁVAZNÝM tématem tohoto plesu bude ANTIKA. 
 

 

S úspěchem se setkal turnaj v Člověče nezlob se, turnaj v karetní hře COCOT jsme letos nestihli. Oba turnaje 

bychom chtěli uspořádat i v roce 2016, o termínech konání budete včas informováni. 
 

Údržba budovy 

 1/ Rekonstrukce WC – akce, která byla plánována několik let. Byla provedena výměna obkladů a 

     dlažby, záchodů, pisoárů, radiátorů, a kójí. Na dámských WC jsme provedli natočení kójí, 

     takže ty jsou teď větší a přístupnější. 
      

2/ Nové schody a chodník ze zámkové dlažby před Rychtou, část chodníku ve dvoře. V příštím roce  

    zbývá dokončit další část chodníku ve dvoře, na kterou je již zakoupena většina materiálu. 
 

3/ Vymalování klubovny, kuchyně, výčepu, chodby a obou WC, nová deska s dřezem ve výčepu, 

    modernizace kuchyně, osvětlení skladu židlí a částečné úpravy okolí budovy po výkopu 

    vodovodu, zakoupení travní sekačky s pojezdem. 
 

4/ Nákup kuchyňské linky do domovnického bytu.  
 

Provedli jsme také sběr šrotu, získané peníze byly použity na nákup materiálu na schody a chodníky. 
 

      V roce 2016 bude probíhat rekonstrukce kulturního domu a na Rychtu se zřejmě přesune část akcí, které tam 

jsou pořádány. Další větší údržbové práce budeme proto směřovat do roku 2017. Pokud se podaří získat dotace 

nebo sponzory chtěli bychom provést rekonstrukci parketové podlahy sálu a přísálí, což může být akce v ceně od 

200 000 do 500 000 Kč. 
 

Tradiční poděkování sponzorům 

       Na činnost, provoz a údržbu významně finančně přispěli Obec Korouhev a Mgr. Petr Hanyk. Svou prací se 

na zmíněných akcích podílelo mnoho členů i příznivců TJ, byly zde odpracovány stovky hodin. Srdečný dík! 
                Petr Svoboda a Výbor TJ Sokol Korouhev 

 

 

Myslivecký spolek Korouhev 
Hezký sváteční čas vážení spoluobčané, 

ještě jednou Vás chci seznámit s nutnou změnou, kterou zapříčinila novela občanského zákoníku a tou je změna 

názvu - nově  tedy „Myslivecký spolek KOROUHEV-z.s.“. 

K činnostem našeho spolku již bylo řečeno v minulých letech mnoho a tak bych rád osvětlil touto cestou 

našim občanům terminologii a organizaci myslivosti v Korouhvi. 

Honitba je oblast (území), s přesně vymezenými a uznanými hranicemi, ve které je schvalován a prováděn lov 

zvěře. Honební společenstvo je právnický subjekt, který slučuje majitele pozemků ležících v honitbě. Ti mohou 

dále postoupit (pronajmout) právo lovu například Mysliveckému spolku. Každý uživatel honitby (myslivecký 

spolek) je povinen navrhnout svého hospodáře. Volně žijící zvěř je majetkem a bohatstvím státu a proto má stát 

nad veškerou činností spojenou s myslivostí dozor. Pro nás nejbližší kontrolní úřad je orgán státní správy 

myslivosti s rozšířenou působností v Poličce. Tento schvaluje jak honitbu, tak i navrženého hospodáře a i jím 

každoročně vypracovaný plán chovu a lovu, podle kterého se lov řídí a provádí. 

Toto je hodně ve stručnosti přiblížená podoba organizace myslivosti v Korouhvi -podrobnějším výkladem 

Vás již nechci zatěžovat.  Na závěr také přikládám poděkování všem přátelům a příznivcům přírody a myslivosti 

a přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v Novém roce 2016. 

                                                                                                  Za MS Korouhev Pavel Slavíček          
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Sbor dobrovolných hasičů Korouhev 
Vážení spoluobčané, 

jako každý rok i tentokrát vás na sklonku roku 2015 chceme informovat touto cestou o činnosti našeho 

hasičského sboru. V letošním roce jsme měli tři výjezdy k požárům a to 25. 1. jsme byli povolání k požáru, který 

vznikl v kuchyni rodinného domku v Telecím, dále jsme zasahovali 5. 7. u požáru seníku v obci Březiny a 9.9 

jsme byli povoláni k požáru muničního skladu v Poličských strojírnách, který vznikl zahořením střelného prachu 

s následkem výbuchu. 

 Jako další naše aktivity si dovoluji uvést účast na okrskovém námětovém cvičení, okrskové soutěži 

požárních družstev v Kamenci, ukázku zásahu pro školní mládež, kropení zeleně v obci v období sucha, 

spolupořádání dne dětí a pořádání soutěže v kuličkách a nohejbalu. Dne 30. 1. proběhla v kulturním domě valná 

hromada okrsku, kde byl zvolen nový okrskový výbor. Dne 14. února jsme v kulturním domě uspořádali tradiční 

ples, 6. 6. se zástupci našeho sboru zúčastnili oslav 130. výročí založení sboru v Trpíně a 22. 8. pak oslav založení 

sboru v Pusté Rybné.  

Ostatní naše činnost byla zaměřena na brigádnickou činnost při údržbě a opravách techniky, hasičské 

zbrojnice a skladu nářadí se zázemím pro společenské akce u přilehlého hřiště. Celkem členové věnovali na 

uvedené činnosti ze svého volného času 703 hodin. Všem našim spoluobčanům přejeme v roce 2016 hodně zdraví, 

štěstí a úspěchů. 

     Za SDH Korouhev Petr Poul  

Římskokatolická farnost Korouhev 

Vážení farníci, milí přátelé. 

Mám jednu velmi dobrou známou, která celý svůj život toužila cestovat po světě. V době totality, kdy byla mladá 

a cestovat by mohla, neumožnil jí to režim a dnes už ze zdravotních důvodů nemůže.  

Proto cestuje jen po internetu a sbírá prezentace ze všech koutů světa. Občas mi nějakou pošle, a tak se mohu i já 

kochat krásami světa. Často pak žasnu nad Božím stvořením.  

I v přírodě si rád všímám stvořených krás. Žasnu nad Boží velikostí a Jeho nesmírně krásným dílem. Jaký je to 

úchvatný pohled na Boží stvoření. Krása stvoření mi odkazuje na krásu a vznešenost našeho Boha v nebesích.  

Umět žasnout a vnímat to, co Bůh pro nás stvořil, ale není věc samozřejmá. Ne všichni se dokáží zastavit a všímat 

si té krásy. Nebo pokud ji vidí, nespojují ji s Bohem. 
 

Někdy jsme jako kamarád myslivce z následujícího příběhu. 

Jistý myslivec si koupil již vycvičeného loveckého psa. Aby vyzkoušel jeho schopnosti, odešel s ním k jezeru na 

lov divokých kachen. Když sestřelil první a ta spadla do jezera, dal psovi povel: „Přines!“ Pes se rozběhl, běžel 

po hladině až k úlovku, sebral ho, otočil se a vrátil se zase po vodě na břeh ke svému pánovi. Ten nevycházel 

z úžasu. Čekal na další kachnu a poté, co ji sestřelil, znovu pro ni poslala svého psa. Ten zopakoval to, co předvedl 

poprvé. Myslivec nevěřil svým očím, pes běhá po vodě. Vrátil se do vesnice, vzal s sebou svého kamaráda a 

vrátili se k jezeru. Když opět sestřelil divokou kachnu, poslal pro ni psa. Ten se rozběhl, běžel po hladině, sebral 

kořist a stejnou cestou po vodě se vrátil k oběma mužům. 

„Viděl jsi to?“ zeptal se užaslý myslivec svého kamaráda. „Viděl,“ odpověděl kamarád, „takového psa bych 

nechtěl. To je pěkný zmetek, vždyť on vůbec neumí plavat.“ 
 

Dokážeme vidět krásné věci Boží, nebo se díváme na zem a vidíme jen špičky svých bot? Britský spisovatel 

Gilbert Keith Chesterton napsal, že skutečně duchovně živý je takový člověk, který neztratil schopnost žasnout.  

Schopnost žasnout jsme do vínku dostali všichni. Mnozí ji však časem mohli ztratit. Pokud se tak stalo, obnovme 

ji, protože to je cesta ke šťastnému životu. 
 

Prožíváme dobu adventní, dobu, kdy Panna Maria očekávala narození svého Syna, Ježíše Krista. Byla to tajemná 

chvíle smlouvy mezi Bohem a člověkem. Dále prožijeme Vánoce, kde si připomeneme příchod Boha na zem a 

jeho vykupitelské dílo.  

Zkusme se letos zamyslet nad nekonečnou láskou Boha a nad šlechetnou nabídkou, kterou nám On dává v podobě 

duchovního stavu nebe. Pokud tuto skutečnost vnitřně prožijeme, pak budeme žasnout nad Boží šlechetností. 

Přeji a vyprošuji vám všem požehnané prožití svátků vánočních a celý nový rok.  

P. Marian Sokol, farář 

 

 

Klub žen Korouhev 

        Konec kalendářního roku je vždy obdobím, kdy se vzpomíná na to, co se dělalo nebo se přemýšlí o tom  co 

by příštím roce mohlo být jiného, nového. 

        Klub žen každý rok v lednu pořádá tradiční „ Dětský karneval „. Pravidelně ho uvádí a soutěže připravuje 

Markéta Kučerová. Děti si mohou koupit losy do tomboly, které vyhrávají drobné věci buď přímo, nebo při 
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losování v průběhu odpoledne. Celou tuto část programu zajišťuje již několik let Veronika Halgošová. Patří jim 

velký dík. 

         Dětský karneval je vždy pořádán jako maškarní dětské odpoledne. Proto všechny děti ustrojené za masky 

jsou vítány. Po malé přehlídce dostane každá maska odměnu. Během odpoledního programu následují různé 

soutěže pro menší i větší děti. Každé odvážné dítě dostane možnost si do mikrofonu říci básničku nebo si zazpívat. 

Za každé takové vystoupení následuje odměna. Celé toto dětské odpoledne je provázeno disko hudbou. 

  

Na tomto místě musím poděkovat všem sponzorům, kteří nám svými dary pomáhají zajistit tuto akci. 

 

          Aby se děti mohly ještě jednou uvidět, jsou fotografie na www stránkách Korouhve. Novinkou byla letos 

nástěnka u OU, kde byly nějaký čas vystaveny nejzdařilejší fotky. Uspořádání této nástěnky si vzala za své Zdena 

Jíňová. Děkuji. 

           Další tradiční akcí je uspořádání Štěpánské zábavy. I letos se uskuteční 25. prosince. Bude hrát kapela 

Qwalt. Přijďte  společně prožít sváteční večer. 

           Na začátku března se členky naši organizace scházejí na členské schůzi. Posedíme, probereme činnost, 

plány do budoucna a dáme si něco k jídlu. Potom kávu a zákusek. Závěrem dojde i na nějaké to vínko. Každá 

žena i dívka je vítána do našich řad. Vždyť ochotných rukou není na práci nikdy dost. 

           Letos v dubnu bylo uspořádáno již 7. Setkání harmonikářů. Důkazem toho, že o našem setkání se ví, jsou 

vystupující, kteří přijíždějí pravidelně z blízkého okolí, ale i Náměště nad Oslavou, Brna, Pardubic, Jihlavy, 

Žďáru nad Sázavou atd. Radost mám z toho, že hrají i mladí lidé. V roce 2016 bude toto setkání 9. dubna. Přijďte 

rozšířit řady posluchačů, a pokud máte chuť si zahrát a také ukázat, že i v Korouhvi máme harmonikáře, stačí se 

jen přihlásit. Jste vítáni. 

           Společně s ostatními organizacemi v obci zajišťujeme uspořádaní Dětského dne. Odpoledne již po několik 

let začíná Pohádkovou cestou. Po jejím zdolání se všichni sejdou u kulturního domu. Zde jsou potom připraveny 

pro děti další oblíbené aktivity. 

           Po loňské zkušenosti s letní vycházkou do přírody s dětmi a rodiči jsme se v červenci společně vydali přes 

Jelínek do Kamence. Po dlouhé a namáhavé cestě jsme došli na chalupu Zdeny Jíňové. Každý si s sebou nesl 

nějaké to pití a buřty, které jsme si tady mohli opéct. 

           Závěrem mého povídání, bych ještě jednou chtěla vyjádřit poděkování všem, kteří se aktivně zúčastňují 

akcí, které pořádáme, ale i těm, kteří se přijdou podívat a tím nás podpoří. Přeji všem spokojené prožití Vánočních 

svátků a šťastný vstup do nového roku. 

Marie Petrásová 
 

Klub seniorů.        

Mimo letní přestávku se Klub seniorů stále schází druhé úterý v měsíci vždy ve 14 hodin v kulturním domě. Naše 

společná odpoledne jsou nejvíce věnována zábavě a odpočinku. Vždyť teď nám ta léta přibývají nějak rychleji. 

Ubývá nás, klouby bolí atd. Ti co přijdou, ale mají stále rádi kávičku, zákusek a i tu skleničku vína. 

       Dozvíme se i něco nového od Mgr. Růženky Tomanové, která mezi nás letos opět přijela. Pohovořila s námi 

zajímavě o bylinkách. Připomněla nám, kdy se mají sbírat a hlavně mluvila také o tom jak je správně používat. 

Určitě mezi nás přijede zase. 

       Po loňském vystoupení dětí z družiny jsem se domluvila s paní Stáňou Vondrovicovou na pravidelných 

schůzkách dětí a seniorů. Protože jsem měla doma peří z husy a bylo mě ho líto zahodit, uspořádali jsme pro děti 

ukázku, jak se dříve dralo peří. Po krátkém programu od dětí, který s nimi připravila paní učitelka, si mohly zkusit 

i tuto již skoro zapomenutou činnost. 

Hezkou nástěnku z tohoto odpoledne připravila Zdena Jíňová. V listopadu nás děti navštívily opět. Společnými 

silami nám přečetly pohádku O třech přadlenách. Potom si prohlédly fotografie, jak vypadá len, když modře 

kvete. Na ukázku jsem přinesla urosené stonky lnu i s tobolkami semínek. Na závěr odpoledne dostali všichni 

malé pohoštění.  

        Vážení senioři, kteří jste ještě nedospěli k rozhodnutí přijít mezi nás, učiňte tak co nejdříve. Přijďte a 

budete vítáni. 

                                                                                                       Marie Petrásová 

 

 

Komise pro kulturní a občanské záležitosti obce Korouhev 

 

Rok 2015 se pomalu chýlí k svému závěru a my se opět můžeme poohlédnout za všemi akcemi, které nás letošním 

rokem provázely. S potěšením můžeme konstatovat, že v letošním roce se vedle již tradičních akcí objevily akce 

nové. Kulturní život v Korouhvi se tak stává bohatší a pestřejší a na své si u nás přijdou jak děti tak dospělí, jak 

mladí tak staří. 
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Ráda bych touto cestou poděkovala všem organizátorům a pořadatelům za jejich nasazení a obětavou práci při 

pořádání kulturních akcí v naší obci. Zvláště bych chtěla poděkovat Aleši Malinskénu a skupině mladých lidí, 

kteří se letos ujali pořádání Pouťové zábavy. Z nápadu Aleše vznikla i letošní První korouhevská Rockotéka. Tato 

akce byla velmi zdařilá a počítáme s ní i v roce 2016.  

 
Děkujeme také našim korouhevským ochotníkům, kteří dostáli svému slovu a jak nám před rokem slíbili, 

nastudovali pro nás novou hru. V dubnu jsme tak mohli zhlédnout vydařené upravené zpracování pohádky Tři 

veteráni, se kterým naši ochotníci vystupovali také na letošním festivalu Zákrejsova Polička. 

 

Děkuji i vám, našim spoluobčanům, kteří se různých korouhevských akcí a aktivit zúčastňujete nebo je 

jakýmkoli způsobem podporujete. 

Přeji Vám všem požehnané Vánoce a do nového roku hodně zdraví, radosti a úspěchů jak v osobním, tak v 

pracovním životě. Všem pořadatelům a organizátorům potom přeji také dostatek elánu, sil a mnoho dobrých 

nápadů. 

Těšíme se s Vámi na viděnou na některé z akcí v roce 2016.  

 

Přehled kulturních akcí, které se v Korouhvi chystají v období prosinec 2015 – prosinec 2016 je součástí tohoto 

Zpravodaje. 

za Kulturní komisi obce Korouhev Veronika Jílková 

 

 

Ještě několik čísel o obci: 
 

Korouhev měla k 1. 12. 2015  800 trvale hlášených obyvatel. 

 

V roce 2015 zemřelo 8 obyvatel obce, na které vzpomínáme. 

 

Od prosince 2014 do konce listopadu 2015 se v naší obci narodilo 6 dětí, které tímto mezi námi vítáme. Přejeme 

jim, aby v naší obci našly takový domov, do kterého se vždycky budou rády vracet. 

 

Děti narozené v období prosinec 2014 až listopad 2015: 

 

Tóth Matěj    Vaňous Lukáš    Bobek Štěpán 

 

Cacek Mikuláš    Pachovský Ondřej   Garabíková Anna 
 

 

 

 

 
Příjemné sváteční vánoční dny, do nového roku 2016 především zdraví a radost ze života přejí 

 

Petr Vondrovic, starosta obce                     Ladislav Filipi, místostarosta obce 

     

Marie Petrásová, Marie Cacková, Martina Hrnčířová, Veronika Jílková,  

Justin Soukal, Miroslav Přívětivý, Roman Michl  

(členové zastupitelstva obce Korouhev) 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vydala: obec Korouhev, 12/2015                              Sestavil: Petr Vondrovic 
 

www.obeckorouhev.cz                                 tel. 461 728 128                               e-mail: obec.korouhev@email.cz 

adresa: Obecní úřad Korouhev, 569 93 Korouhev 234 

http://www.obeckorouhev.cz/
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Společenské akce v Korouhvi v roce 2016 

 
PROSINEC 2015     

     6. 12. Setkání se sv. Mikulášem, od 15h v kostele 

13. 12. Besídka ZŠ a MŠ, od 15:30h v kulturním domě 

Rozsvěcení vánočního stromu, v 16:30h u kulturního domu 

24. 12. Půlnoční mše svatá, ve 22h v kostele 

25. 12. Štěpánská zábava, od 20h v kulturním domě, hraje Qwalt 

25. 12. Hokejový zápas svobodní x ženatí, bruslení pro děti 

27. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise 

29. 12. Předsilvestrovský večůrek, od 16h v kulturním domě 

 

LEDEN 2016    9. 1.  Tříkrálová sbírka  

     9  1.  Maškarní bál, od 20h na Rychtě, hraje Rytmik 

30. 1.  Dětský karneval, od 14h v kulturním domě    

  

 

ÚNOR   13. 2.  Hasičský ples, od 20h v kulturním domě, hraje Qwalt 

    

BŘEZEN  25. 3.  Netradiční křížová cesta 

Divadlo Vír  

           Turnaj ve hře Člověče, nezlob se 

     

DUBEN    9. 4. Setkání harmonikářů 

30. 4.  Pálení čarodějnic u hasičské zbrojnice, opékání buřtů  

           Rockotéka 

 

KVĚTEN   Besídka ZŠ a MŠ ke Dni matek 

    Koncert mladých muzikantů 

 

 

ČERVEN   Dětský den – Pohádková cesta  

   10. 6. Noc kostelů 

 Pouťová zábava  

  Pouť ke sv. Petru a Pavlu 

           

ČERVENEC      Fotbalový zápas svobodných proti ženatým        

 

SRPEN   7. 8.    Pouť v Lačnově u kapličky    

         Kuličky a nohejbal 

 

ZÁŘÍ               Drakiáda 

    

ŘÍJEN           15. 10.   Posvícenská zábava  

 

LISTOPAD   19. – 20. 11.   Adventní výstava 

              Uspávání broučků 

 

PROSINEC   

Mikuláš v kostele    

Besídka ZŠ a MŠ 

    Rozsvícení vánočního stromu  

    Štěpánská zábava    

Vánoční turnaj ve stolním tenise  
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SVOZ ODPADŮ V OBCI KOROUHEV - rok 2016 

Svoz z Korouhve: 
 

- termíny svozu popelnic – komunální odpad: 
 každá  lichá středa: 6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6.,  

22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12. 
 

- termíny svozu plastů: 
 pytle –1 x  2 měsíce - liché úterý: 5.1., 1.3., 26.4., 21.6.,  16.8.,  11.10., 22.11.  
 

- termíny mobilních svozů nebezpečných odpadů: 
    25.4. 2016  8.00 hod.   

        16.9. 2016  8.00 hod.                   
 

- termín mobilního svozu  velkoobjemových odpadů: 
     25.4. 2016  8.00 hod.   

 

Sběr kovů: Recycling a.s., středisko Polička, Střítežská ul.  

  pondělí až pátek 7:30 - 11:30, 12:00 – 16:00         sobota  7:30 - 11:00 
 

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (tráva, listí atd.) 
- duben  až říjen označený kontejner „Biologický odpad“ střídavě na stanovištích: horní konec 

proti autobusové zastávce, parkoviště Zevas, parkoviště pod kostelem 
 

Další možnosti ukládání odpadů - Liko a.s., středisko Polička: 
Střítežská 399, 572 01 Polička, vedoucí: Milan Nespěšný, tel.: 461 724 815, mobil: 605 246 544 
 

Sběrný dvůr : 

 Hegerova, 572 01 Polička, mobil: 733 267 613  

Otevírací doba  

pondělí, středa, pátek 12,00 - 18,00 (letní období) /  12,00 - 16,30 (zimní období) 

čtvrtek, sobota 8,00 - 12,00   
 

Překladiště komunálního odpadu (při výjezdu z Poličky směr Jedlová) 

Čsl. armády, 572 01 Polička, mobil: 604 695 729  

Otevírací doba 

pondělí až pátek 6,00 - 14,00 

Sobota 8,00 - 11,30 
 

Odběr odpadů zdarma od obyvatel: 

- nebezpečné odpady vznikající v domácnostech (ředidla, akumulátory, monočlánky, barvy, 

oleje, léky, obaly od barev, kyseliny, apod.) 

-  objemný odpad (nábytek, koberce, matrace, apod.) 

- zpětný odběr elektrozařízení (počítače, televizory, ledničky, mrazničky, pračky, sušičky, 

ždímačky, vysavače, ruční el. zařízení, videa, zářivky, úsporné žárovky, mikrovlnné trouby, 

mobilní telefony, apod.). ODEVZDÁVANÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT 

KOMPLETNÍ, nekompletní elektrozařízení nepatří do zpětného odběru a bude zpoplatněno 

- kovy 

- recyklovatelné plasty neznečištěné 

- pneumatiky z osobních automobilů 
 

Odběr odpadů za úplatu (pouze menší množství odpadu, jinak nutné si objednat samostatný 

kontejner.  

- stavební a demoliční odpady 

- stavební materiály obsahující azbest (eternit) 

- nerecyklovatelné plasty znečištěné 

- asfaltové lepenky 


