KOROUHEVSKÝ ZPRAVODAJ
září 2018

obec Korouhev

Vážení obyvatelé, návštěvníci a příznivci obce Korouhev,
i v letošním, volebním roce Vám předkládáme zářijový zpravodaj, abychom Vás seznámili s tím, že po
čtyřech letech budou komunální volby a abychom dali možnost kandidátům do zastupitelstva obce se
v tomto zpravodaji prezentovat.
Obecní úřad v Korouhvi v roce 2018
Jen stručně k letošnímu roku – hlavní, nejnáročnější a nejdůležitější letošní akcí je dokončení
rekonstrukce kulturního domu - stavby s názvem „Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy kulturního
domu v Korouhvi čp. 26“. Stavba bude dokončena 30. 9. 2018 a předána naší obci zhotovitelem stavby firmou
Staredo s.r.o. Nové Město na Moravě. Poté začátkem října 2018 bude kolaudace a následuje
13. října 2018 v 15:00 hodin slavnostní otevření kulturního domu,
na které vás srdečně zvu. Zahájíme krátkým programem, následovat bude představením nového požárního
dopravního auta a poté prohlídka kulturního domu.
Do konce října 2018 ještě chceme s pomocí částečné dotace upravit prostranství před Pomníkem
padlých 1. sv. války, abychom si mohli 28. října krátkým shromážděním připomenout 100 let od vzniku
Československé republiky a zároveň uctít naše občany padlé v 1. světové válce.
Též doufám, že bude korunováno moje tříleté snažení dohodnout s Lesy České republiky čištění potoka
– dle jejich informace by akce měla být zahájena v říjnu tohoto roku.
A nyní ke komunálním volbám – jsem rád, že se nakonec podařilo „sehnat“ dostatek kandidátů, abyste
si mohli vybrat. Bylo to docela náročné, trochu je škoda, že se příliš nepodařilo přesvědčit mladší ročníky nebo
ty, kteří mají nápady, připomínky, kritiku - měli bychom si uvědomit, že o rozvoji obce, akcích co se dělá, na
co se dávají peníze, se rozhoduje v zastupitelstvu obce. Připomínám - všechna jednání zastupitelstva avizovaná
pozvánkou na úřední desce obce i na internetu jsou vždy ze zákona veřejná, může je navštívit kdokoliv a své
náměty, připomínky atd. na tomto zasedání sdělit.
Přeji Vám tedy milí spoluobčané, ať vyberete dobré zastupitelstvo. Též díky za činnost a práci všech,
kteří se na čemkoliv v obci podíleli. Díky i všem, kteří ocenili, co se v obci udělalo, díky i těm, kteří měli
připomínky, náměty, kritiku – toho všeho si velice vážím, neboť to svědčí a zájmu o Korouhev, Lačnov,
Maksičky i Kateřinky.
Petr Vondrovic, starosta obce
Volby v obci Korouhev v říjnu 2018
Volby do obecního zastupitelstva v Korouhvi se uskuteční v pátek 5. října 14 – 22 hodin a v sobotu 6.
října 8 – 14 hodin 2018 v místnosti Obecního úřadu.
Souběžně se v našem volebním obvodu volí i senátor do Senátu Parlamentu České republiky – 1. kolo
ve stejném termínu jako komunální volby, případné 2. kolo těchto voleb bude o týden později, tj. 12. a 13. 10.
2018.
V naší obci kandiduje na 9 míst obecních zastupitelů 13 občanů obce Korouhev, a to opět „každý sám
za sebe“ – tj. výsledné pořadí kandidátů bude dáno počtem odevzdaných hlasů pro jednotlivého kandidáta.
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Přehled kandidátů do zastupitelstva obce Korouhev dle vylosovaného pořadí na volebním lístku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mach Pavel
Přívětivý Miroslav
Dvořák Zdeněk
Vondrovic Petr
Petrásová Marie
Malinský Aleš
Jílková Veronika
Filipi Ladislav
Štěpánek Milan
Hrnčíř Tomáš
Soukal Justin
Cacek Tomáš
Cacková Marie

Korouhev 258
Lačnov 43
Korouhev 218
Korouhev 237

Korouhev 12
Korouhev 181
Korouhev 148
Korouhev 142
Korouhev 216
Korouhev 320

Korouhev 294
Korouhev 186
Korouhev 301

Představení kandidátů do zastupitelstva obce Korouhev,
kteří poslali své příspěvky
(dle abecedního pořadí kandidátů)
Ladislav Filipi, Korouhev 142
Vážení spoluobčané,
rád bych se krátce představil. Je mi 35 let a díky vaší důvěře jsem posledních osm let členem zastupitelstva
obce. Nejdříve jako starosta a posléze místostarosta. V roce 2014 jsem si také splnil svůj klukovský sen a začal
s rodinou soukromě hospodařit.
V dalším období bych se rád opět zapojil do obecních aktivit a svými zkušenostmi přispěl k dalšímu rozvoji
obce.
Za vaši projevenou důvěru předem děkuji.
Veronika Jílková, Korouhev 148
Jmenuji se Veronika Jílková, je mi 40 let a pocházím z Berouna. V Korouhvi žiji
s manželem a dětmi již 14 let. Vystudovala jsem učitelství matematiky a fyziky na
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2013 jsem učila na
Základní škole v Kameničkách. S manželem máme 4 děti, v současné době jsem
s dcerou na rodičovské dovolené. Děti navštěvovaly zdejší mateřskou a základní školu.
Od roku 2010 jsem díky vaší důvěře členkou zastupitelstva obce, kde se angažuji
především v plánování a organizaci rozličných kulturních akcí pro děti i dospělé.
Podílím se také na vítání občánků. Získané zkušenosti bych ráda využila při práci pro
obec i v příštích letech, ať už se jedná o podporu činnosti základní a mateřské školy,
podporu spolků, pořádání kulturních a sportovních akcí pro veřejnost nebo péči o veřejná prostranství. Chci se
snažit přispět k tomu, aby se v naší obci nadále vytvářely podmínky pro pestrý a příjemný život spoluobčanů
všech generací.
Za projevenou důvěru předem děkuji.
Marie Petrásová, Korouhev 12
V Korouhvi žiji více jak 50 let. Za tu dobu mě všichni určitě znáte. Pokud ještě jednou dostanu váš hlas a tím
důvěru pro práci v obecním zastupitelstvu, budu se nadále věnovat kulturním aktivitám a rozvoji obce.
Miroslav Přívětivý, Lačnov 43
Narodil jsem se 14. 3. 1970. V roce 2003 jsme se s rodinou přestěhovali do Lačnova, kde jsme si postavili
domek.
Jsem zaměstnán ve firmě Koh-i-noor Ponas Polička jako mistr údržby nástrojů, určených pro výrobu plastových
dílů.
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Do obecního zastupitelstva jsem se rozhodl znovu kandidovat především z důvodu zastupování občanů Lačnova
a přilehlých osad. V současném zastupitelstvu pracuji jako předseda komise životního prostředí, která se zabývá
především povolováním kácení dřevin v obci. Pokud budu mít možnost, rád bych v této činnosti nadále
pokračoval.
Petr Vondrovic, Korouhev 237
Jsem čtvrtým rokem vaším starostou a předtím 24 let místostarostou. Myslím, že se mně v tomto období dařilo
posunout vesnici dopředu (přehled nebudu uvádět, podrobně jsem Vám vždy koncem roku vypsal ve
Zpravodajích obce) a mám stále nápady, co dál. Proto jsem se rozhodl opět se ucházet o vaše hlasy a kandidovat
do zastupitelstva obce. Vysvětlím proč:
1) 30. 9. 2018 bude dokončena téměř dvouletá rekonstrukce kulturního domu a je potřeba náš “kulturák“
zprovoznit – udělat návody na topení, obsluhu klimatizace, zajistit povinný energetický audit, projít
auditem Státního fondu životního prostředí, který na rekonstrukci poskytl dotaci z Evropské unie ve
výši více než 1,9 mil. Kč (stavba nyní, kdy píšu příspěvek, není dokončena - takže závěrečné
vyúčtování představím až při slavnostním otevření). Nechci, aby to znělo jako vychloubání, ale bylo by
hodně obtížné pro někoho, kdo nebyl při rekonstrukci, toto zajistit. S dalšími zastupiteli jsme se byli
podívat na podobný kulturní dům po rekonstrukci v Městyse Měřín, kde nám pan správce ukázal jejich
kulturní dům s tím, že „vychytání“ provozu a zařízení inventářem jim trvalo rok. Toto bych chtěl tedy
ještě dokončit.
2) Druhým velkým úkolem, na kterém bych se rád podílel, je zahájení prací na přípravě a realizaci
kanalizace a čistírny odpadních vod, což je stavba svým rozsahem obrovská, ať už náročností přípravy,
finančně i vlastní realizací.
Nyní další informace:

Pardubický kraj podpořil nákup dopravního automobilu v Korouhvi
Pardubický kraj pokračuje v podpoře jednotek sborů dobrovolných hasičů na obcích. Jedná se o podporu
v rámci dotačního titulu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Celkově mezi
obce v letošním roce kraj v rámci této dotace rozdělí 11,7 milionu korun. Předání smluv se kromě hejtmana
kraje Martina Netolického zúčastnil starosta Petr Vondrovic.
„V rámci dotačního titulu na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukci či výstavbu hasičských zbrojnic,
který vyhlašuje Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,
vyčleňujeme finanční prostředky již potřetí. V letošním roce se jedná o největší částku, která dosahuje téměř 12
milionů korun na 37 dopravních automobilů a tři zbrojnice. Stát vyčlení pro každou z obcí 450 tisíc korun, kraj
přidá 300 tisíc, což následně znamená, že příspěvek obce na zcela nové vozidlo se pohybuje okolo 200 tisíc
korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Díky této dotaci se podaří v letošním roce pořídit nový dopravní
automobil v Korouhvi. Vzhledem k tomu, že tento dotační titul je vypsaný i na příští rok, bude možné žádat o
prostředky na pořízení dalších vozů.
Pardubický kraj
Poznámka: Obec Korouhev zakoupí dopravní požární vozidlo Ford včetně požárního přívěsu, cena bude

949 972,- Kč a obec tedy doplatí 249 972,- Kč.(Petr Vondrovic)
Informace AZASS Polička
Oslava 20. výročí založení AZASS
Svazek obcí AZASS si vás dovoluje u příležitosti „Oslav 20. výročí svého založení“ pozvat jménem
všech členských obcí na den otevřených dveří Domova důchodců v Poličce, Domova pro seniory
v Bystrém a Poličské nemocnice, s.r.o. - středa 3.10.2018 13 – 17 hodin.
V uvedeném čase budete mít možnost zhlédnout naše zařízení zdravotních a sociálních služeb,
vyslechnout si informace o jejich provozu a hovořit s obyvateli a zaměstnanci.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
MUDr. Jiří Toman
Ing. Libor Stráník
ředitel Svazku obcí AZASS
jednatel Poličská nemocnice s.r.o.
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Provozní zázemí pečovatelské služby Dolní Lhota
V současné době probíhá rekonstrukce objektu bývalé školy v obci Svojanov, místní části Dolní Lhota.
V přízemí objektu vznikne provozní zázemí pro zaměstnance a činnost pečovatelské služby v obci
Svojanov a okolních obcích.
Investorem stavby je Svazek obcí AZASS. Projekt „Provozní zázemí pečovatelské služby Dolní
Lhota“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a
státním rozpočtem.

Poznámka: I my v obci Korouhev chceme v rámci svazku obcí AZASS vybudovat podobné zázemí, proto jsme
zakoupili dům čp. 223 v Korouhvi. (Petr Vondrovic)

Pozvánky na akce
Srdečně zveme všechny spoluobčany a návštěvníky obce na následující akce v měsíci říjnu a listopadu:
1) Slavnostní otevření kulturního domu a představení nového hasičského auta – v sobotu 13. 10. 2018
od 15h u kulturního domu. Akci doprovodí Poličanka a skupina Apetit. V rámci programu budou také
uděleny čestné medaile členům SDH Korouhev. Následně si každý může prohlédnout prostory nově
zrekonstruovaného kulturního domu. Pro všechny přítomné bude připraveno zdarma malé občerstvení.
Akce potrvá zhruba do 18h.
2) Uctění památky padlým v 1. světové válce. Oslava 100 let založení ČSR – v neděli 28. 10. 2018 ve
14h u pomníku padlých u Obecního úřadu v Korouhvi.
3) Bruslení s obcí Korouhev – v sobotu 27. 10. 2018 od 16h – 17h na Zimním stadionu v Poličce. Vstup
zdarma
4) Uspávání broučků – v sobotu 10. 11. 2018 v 17h (pokud bude příznivé počasí)
5) Adventní výstava – v sobotu a v neděli 24. – 25. 11. 2018 v kulturním domě

Zastupitelstvo obce Korouhev 2014– 2018 se s Vámi loučí, děkuje za podporu, pomoc, rady i kritiku.
Přeje novému zastupitelstvu, ať se vše daří ku prospěchu všech obyvatel
Korouhve, Lačnova, Maksiček a Kateřinek.
Ladislav Filipi, místostarosta obce

Petr Vondrovic, starosta obce

Marie Petrásová, Marie Cacková, Veronika Jílková, Martina Hrnčířová, Justin Soukal, Miroslav Přívětivý,
Roman Michl,
členové zastupitelstva obce Korouhev
Vydala: obec Korouhev, 09/2018

Sestavil: Petr Vondrovic
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