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Vážení obyvatelé, návštěvníci a příznivci obce Korouhev, 

i v letošním, volebním roce Vám předkládáme zářijový zpravodaj, abychom Vás seznámili s těmi, kteří 

kandidují v komunálních volbách do zastupitelstva obce Korouhev. 
 

 

Komunální volby v obci Korouhev 23.  – 24. září 2022 
 

Volby do obecního zastupitelstva v Korouhvi se uskuteční v pátek 23. září od  14 – 22 hodin a v sobotu 

24. září od 8 – 14 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Korouhev. 

 

V naší obci kandiduje na 9 míst obecních zastupitelů 10 občanů obce Korouhev, a to opět „každý sám za 

sebe“ – tj. výsledné pořadí kandidátů bude dáno počtem odevzdaných hlasů pro jednotlivého kandidáta.   

 

Jsem rád, že se podařilo „sehnat“ dostatek kandidátů, abyste si mohli vybrat. Nejspíše si řeknete, koho 

mám vybírat z tak malého počtu. Věřte, že bylo dost náročné oslovovat velké množství lidí a dostávat od 

nich záporné odpovědi. Myslím, že je škoda, že se nepodařilo přesvědčit více občanů a zejména ty, kteří 

mají nápady, připomínky, kritiku  -  měli bychom si uvědomit, že o rozvoji obce se rozhoduje v obecním 

zastupitelstvu. 

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. 

 

Přehled kandidátů do zastupitelstva obce Korouhev dle vylosovaného pořadí na volebním lístku:  
 

1. Přívětivý Miroslav    Lačnov 43 

2. Lipenský Roman      Korouhev 325 

3. Mach Pavel              Korouhev 258 

4. Cacková Marie        Korouhev 301 

5. Jílková Veronika      Korouhev 148 

6. Filipi Ladislav           Korouhev 142 

7. Novotný Radek         Korouhev 289 

8. Soukal Justin             Korouhev 294 

9. Cacek Tomáš Korouhev 186 

10. Malinský Aleš          Korouhev 181 

 

 

Jsem přesvědčen, že všichni kandidáti jsou lidé kvalitní, ochotní pracovat pro rozvoj obce a pro 

spokojenost obyvatel. Proto si myslím, že z jejich středu vznikne zastupitelstvo, které bude přínosem. 

Přeji Vám milí spoluobčané, ať vyberete dobré zastupitelstvo. Děkuji současnému zastupitelstvu za 

spolupráci a veškerou činnost pro chod naší obce.  

Zvláště bych tímto chtěl poděkovat a vyjádřit respekt dlouholetému členu zastupitelstva, bývalému 

starostovi a místostarostovi Petru Vondrovicovi, který se rozhodl po dlouhých dvaatřiceti letech 

nekandidovat. Děkuji za jeho zkušenosti a děkuji za to, co mě v mé práci naučil.     

KOROUHEVSKÝ  ZPRAVODAJ 
 

                            obec Korouhev                                                                září 2022 
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Díky i vám všem, kteří ocenili, co se v obci udělalo, díky i těm, kteří pomáhali při nejrůznějších 

aktivitách, měli připomínky, náměty, kritiku – toho všeho si velice vážíme, neboť to svědčí o zájmu o 

Korouhev, Lačnov, Maksičky i Kateřinky.     

Ladislav Filipi, starosta obce 

 

Představení kandidátů do zastupitelstva obce Korouhev, 

 kteří poslali své příspěvky   

(dle vylosovaného pořadí kandidátů) 
 

Miroslav Přívětivý, Lačnov 43 
 

Mé jméno je Miroslav Přívětivý, je mi 52 let. Pocházím z Dačic v jižních Čechách, dětství jsem s rodiči 

prožil v Poličce. V Lačnově jsme si s manželkou postavili domek a bydlím zde s rodinou již 20 let. Máme 

spolu tři, dnes už dospělé dcery. Jsem zaměstnán ve firmě Koh-i-noor Ponas Polička jako mistr údržby 

nástrojů, určených pro výrobu plastových dílů. 

Do obecního zastupitelstva jsem se rozhodl znovu kandidovat především z důvodu zastupování občanů 

Lačnova. Rád bych také poděkoval stávajícímu zastupitelstvu za vstřícnost při řešení požadavků 

v Lačnově i přilehlých osadách. 

V současném zastupitelstvu zastávám funkci předsedy Komise životního prostředí, která se zabývá 

především povolováním kácení dřevin v obci. V korouhevském zastupitelstvu už působím několik 

volebních období. Děkuji vám proto za důvěru a pokud budu mít možnost, rád bych v této činnosti nadále 

pokračoval. 

 

Roman Lipenský, Korouhev 325 
 

 

V Korouhvi žiji od svého narození a momentálně mi je 31 let, bydlím se svou rodinou 

v novém domečku nad obecním úřadem. Vystudoval jsem Střední odborné učiliště 

Svitavy, ale většinu svého profesního života pracuji jako řidič nákladního automobilu. 

Do zastupitelstva kandiduji proto, abych se mohl podílet na rozvoji naší krásné obce. 
 

 

 

 

 

Marie Cacková, Korouhev 301 
 

Jmenuji se Marie Cacková, je mi 39 let. S manželem a dětmi bydlím v rodinném domku 

v Korouhvi. Vystudovala jsem Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu ekonomickou 

ve Svitavách. Díky Vaší přízni vykonávám již dvanáctým rokem v zastupitelstvu obce 

Korouhev funkci předsedkyně finančního výboru. Současně pracuji ve firmě Gama Group 

a.s. jako ekonomka, hlavní účetní. Od ukončení studijního období jsem hospodářkou 

Tělovýchovné jednoty Sokol Korouhev. V obci se aktivně podílím na pořádání různých 
kulturních, sportovních, společenských a zájmových akcí pro děti či dospělé. Mezi mé 

koníčky patří rodina, sport a práce na zahradě. Za projevenou důvěru předem děkuji. 
 

Veronika Jílková, Korouhev 148 
 

Jmenuji se Veronika Jílková, je mi 44 let a pocházím z Berouna. V Korouhvi žiji 

s manželem a dětmi již 18 let. Vystudovala jsem učitelství matematiky a fyziky na 

Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2017 učím na 

Gymnáziu Polička. S manželem máme 4 děti.  

Díky vaší důvěře jsem od roku 2010 členkou zastupitelstva obce a od roku 2020 

místostarostkou obce Korouhev. Angažuji se především v plánování a organizaci 
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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. 

Za projevenou důvěru předem děkuji. 

 

 

Ladislav Filipi, Korouhev 142 
 

Vážení spoluobčané, 

rád bych se krátce představil. Je mi 39 let a díky vaší důvěře jsem posledních dvanáct 

let členem zastupitelstva obce, místostarosta a starosta. Ať již volby dopadnou jakkoli, 

chtěl bych se opět zapojit do obecních aktivit a svými zkušenostmi přispět k rozvoji 

obce. Následující období bude velmi náročné, a to z důvodu realizace splaškové 

kanalizace. Je tedy potřeba lidí se zkušeností, kteří rozumí stavebnictví a 

administrativě s touto problematikou spojenou.  

Za vaši projevenou důvěru předem děkuji. 
 

 

Radek Novotný, Korouhev 289 
 

Vážení spoluobčané, 

jmenuji se Radek Novotný. Je mi 37 let, jsem ženatý a na konci května se mi 

narodila dcera. Prakticky celý svůj život jsem občanem Korouhve. Momentálně 

bydlím v Litomyšli, ale tuto skutečnost v brzké době změním, jelikož příští rok 

začnu stavět rodinný dům v naší obci.  

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební a tomuto oboru se věnuji celý 

svůj profesní život. Posledních 13 let pracuji na pozici stavbyvedoucího a podílel 

jsem se na různých projektech po celé České republice i na Slovensku.  

V případě svého zvolení do obecního zastupitelstva bych se rád věnoval stavebním 

projektům v naší obci a využil tak své zkušenosti, zejména pak při stavbě 

kanalizace, která naši obec čeká. Děkuji za vaši podporu. 
 
 

 

Další informace: 
 

ČOV a splašková kanalizace – výzva pro nové zastupitelstvo 

 
Jak již všichni z minulých zpravodajů víte, rozhodlo zastupitelstvo obce o projektu a následné realizaci 

spádové (gravitační) kanalizace s centrální čističkou odpadních vod. Pro tento účel jsme zakoupili 

pozemek pro budovu ČOV na dolním konci obce. Bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele 

projektové dokumentace, pro vydání územního rozhodnutí a zastupitelstvo rozhodlo o vítězi, firmě 

RECPROJEKT s.r.o. z Pardubic. 

V tuto chvíli je projektová dokumentace splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pro územní 

rozhodnutí hotová a je možné se s ní seznámit na webových stránkách naší obce, kde je zveřejněna 

celková situace stavby s navrženými trasami kanalizace. Není to však zcela finální produkt, protože ještě 

jednáme s některými majiteli nemovitostí, upřesňujeme a upravujeme trasu vedení veřejné části stoky. 

Součástí projektu jsou orientačně zakresleny i soukromé části kanalizačních přípojek, které budou 

v dalším stupni projektové dokumentace (před výstavbou) upřesněny a odsouhlaseny s majiteli 

jednotlivých nemovitostí.   

Ještě v tomto roce chceme vypsat výběrové řízení na projekt pro stavební povolení a v následujícím roce 

2023 všechny dokumenty a souhlasy uvést do takové fáze, abychom mohli požádat o dotaci a začít stavbu 

realizovat. V této fázi budete podrobně informováni o vývoji formou letáků či veřejných schůzí. 
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I když je to organizačně náročné, není to nic proti tomu, co nás čeká posléze. Budeme-li úspěšní a dotaci 

dostaneme, proběhne výběrové řízení na firmu, která bude stavbu realizovat. Po tomto martýriu nastává to 

„nejlepší“, a to realizace celé stavby. Musíme se připravit na 2 roky, kdy bude vesnice v neutěšeném 

stavu. Myslím, že si to dokážete představit vzhledem tomu, že se takové projekty realizovaly a realizují 

v okolních obcích. Jedno je ale jisté, výsledkem bude čistší a modernější obec pro všechny obyvatele.  

Volíme však nové zastupitelstvo a já pevně věřím, že se již od tohoto záměru neodkloní a nové 

zastupitelstvo dovede tento projekt ke zdárnému cíli. 

 Ladislav Filipi, starosta obce 

 

 

 

Pozvánky na akce 
 

Srdečně zveme všechny spoluobčany a návštěvníky obce na následující akce:  

 

ZÁŘÍ 

Zájezd seniorů s obcí Korouhev – 6. 9. 2022 

Drakiáda – 25. 9.  nebo 2. 10. 2022 

 

ŘÍJEN 

Divadlo Bystré – 7. 10. 2022 

Posvícenská zábava – 15. 10. 2022 

Bruslení s obcí Korouhev – datum bude upřesněn 

 

LISTOPAD 

Uspávání broučků – datum bude upřesněn 

Adventní výstava – 19. – 20. 11. 2022 

 

PROSINEC 

Rozsvícení vánočního stromu – datum bude upřesněn 

Mikuláš v kostele – datum bude upřesněn 

Bruslení s obcí Korouhev – datum bude upřesněn 

Štěpánská zábava – 25. 12. 2022  

 

Pro aktuální přehled akcí sledujte vývěsky a obecní stránky www.obeckorouhev.cz 

 

 
 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Korouhev 2018– 2022 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, starosta obce     Veronika Jílková, místostarostka obce 

     

Tomáš Cacek, Marie Cacková, Pavel Mach, Miroslav Přívětivý, Justin Soukal, Petr Vondovic  

členové zastupitelstva obce Korouhev 

 

Vydala: obec Korouhev, 09/2022                     Sestavila: Veronika Jílková 


