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Vážení obyvatelé, návštěvníci a příznivci obce Korouhev, 
zdravíme vás letos již podruhé a to po komunálních volbách. Rozhodli jsme se vydat letos již druhý 
Zpravodaj, abychom vás, jako každý rok, mohli informovat o dění v obci a dát prostor i všem 
organizacím a spolkům. 

 
Komunální volby v říjnu 2014 

 
 Volby do obecního zastupitelstva v Korouhvi se uskutečnily v pátek a v sobotu 10. a 11. října 2014. 
Pochválit musíme naše občany, neboť účastí přes 70% voličů ukázali, že jim na obci velice záleží. Kandidovalo 
16 občanů (na 9 míst obecních zastupitelů), kterým vyslovujeme velký dík a pochvalu za to, že dali své životy a 
osudy všanc vám voličům a nabídli se jako kandidáti. Zvoleni byli:  
 

Přehled zvolených členů zastupitelstva obce Korouhev (dle počtu hlasů) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Následně 31. 10. 2014 se konalo zasedání nově zvoleného zastupitelstva, kde byl zvolen starostou obce 
Petr Vondrovic, místostarostou Ladislav Filipi, předsedkyní finančního výboru Marie Cacková, předsedou 
kontrolního výboru Roman Michl, předsedkyní komise pro kulturní a občanské záležitosti Veronika Jílková, 
předsedou komise životního prostředí Miroslav Přívětivý. Na listopadovém jednání zastupitelstva obce pak byli 
zvoleni další členové komisí a výborů obce včetně stanovení okruhu činností. 

Celé zastupitelstvo děkuje voličům za obdržené hlasy – je to velice zavazující, neboť dostalo důvěru 
celé minulé zastupitelstvo doplněné o Martinu Hrnčířovou. Jistě je tento výsledek i oceněním dobré práce 
minulého starosty Ladislava Filipi, za což mu všichni upřímně děkujeme.      
 

Obecní úřad v Korouhvi v roce 2014 a výhled na r. 2015 
 

Jak jsme již informovali minule, schválený rozpočet obce na rok 2014 je ve výši 9 306 tis. Kč. Po 
schválení rozpočtu proběhlo výběrové řízení na opravu komunikací v obci (vyhrála firma Delta s.r.o. Lubná s 
cenou 1,9 mil Kč). Oprava komunikací letos proběhla v podstatně větším rozsahu než v minulosti - oproti 
běžným opravám jsme letos vybudovali novou místní komunikaci na dolním konci obce v lokalitě Rozkošný. 
Dále byly provedeny opravy na Mýtě - opraven kanál a příjezdová komunikace včetně chodníku u bytovek, 
opraveny propadlé chodníky u vstupu na most přes potok a cesta u čekárny. V horní části obce byl 
zrekonstruován odtokový kanál u čp. 69. Po dostavbě nového rodinného domku jsme opravili cestu kolem čp. 
319. Kolem školy a hřbitova byla komunikace rozšířena a upravena v horní části tak, aby zde mohla parkovat 
auta a cesta zůstala průjezdná. Pro zabránění vjezdu na trávník firma osadila obrubníky – prosíme obyvatele a 
návštěvníky, aby za ně nezajížděli a neničili nově upravený trávník. V dalších letech budeme v opravách 
pokračovat, protože dožívají cesty, které byly vybudovány koncem minulého století při zavedení vodovodu do 
obce. Opravy cest budeme provádět novým asfaltovým kobercem – je to sice dražší, ale cesty déle vydrží. Další 
významnou událostí bylo výběrové řízení a následná realizace projektu „Multigenerační centrum obce“ u 
kulturního domu. Vybrali jsme firmu Sonet Building s.r.o. Hlinsko s cenou 1,079 mil. Kč. Práce byly 
dokončeny ve výborné kvalitě v říjnu tohoto roku. Firma zhotovila oplocené dětské hřiště doplněné o další 
dětské atrakce, altán s posezením s možností opékání na otevřeném ohni, provedla úpravu prostranství za 

 Člen zastupitelstva Počet hlasů 
1. Filipi Ladislav, Korouhev 142 375 
2. Přívětivý Miroslav, Lačnov 43 371 
3. Cacková Marie, Korouhev 301 349 
4. Vondrovic Petr, Korouhev 237 347 
5. Soukal Justin, Korouhev 294 336 
6. Michl Roman, Korouhev 220 304 
7. Hrnčířová Martina, Korouhev 226 261 
8. Jílková Veronika, Korouhev 148 222 
9. Petrásová Marie, Korouhev 12 186 
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kulturním domem – částečně dlážděná plocha a částečně urovnaný prostor osetý trávou (z toho důvodu 
děkujeme, že na tuto plochu nevstupujete a nejezdíte, aby na jaře mohla zasetá tráva vyklíčit). Dále bylo 
vysázeno 81 druhů stromů, keřů, květin, převážně jedlých a ke každému druhu dřeviny nainstalovány 
informační tabule s názvy a popisem. Samozřejmě, jak u takové stavby bývá, v průběhu realizace byly ztíženy 
vjezdy k domům, za což se tímto omlouváme. V průběhu tohoto roku jsme též zadali zpracování projektu 
stavby „Rekonstrukce kulturního domu“, kde soutěž vyhrála firma Šafář CZ s.r.o. Polička s cenou 287 980,- Kč. 
V letošním roce byla vypracována dokumentace současného stavu a studie variant vnitřního uspořádání našeho 
„kulturáku“. K tomu proběhla v listopadu na zasedání zastupitelstva obce obsáhlá diskuse a byla vybrána jedna 
varianta s doplněním řadou připomínek. Diskuse bude pokračovat na zastupitelstvu v pátek 12. 12. 2014 v 18:00 
hodin. Je nutné předeslat, že prostorové uspořádání domu mnoho variant nepřipouští a domnívám se, že 
kapacitně sál včetně obslužných prostor plně dostačuje. Chybějící skladové prostory budou vybudovány 
v podkroví přední části budovy. Je nutné si uvědomit, že rekonstrukce bude náročná, jak po stavební stránce, tak 
především po finanční a jak je naším zvykem (nebo jak doposud alespoň bylo) vždy chceme stavbu financovat 
ze svého bez nutnosti půjček.  

Další, již menší akce letošního roku, jsou vybudování veřejného osvětlení v lokalitě Rozkošný, oprava 
jímek a svodů dešťové vody kulturního domu, zhodnocení energetické náročnosti obecních budov (vyžadováno 
zákonem). Též probíhá projekt „Hřbitovy, naše kamenná historie“, kde jste mohli u vchodu do kostela 
zaznamenat informační tabuli o tomto projektu. Postupně budou k dispozici i internetové stránky našeho 
hřbitova i hřbitovů v okolí. K dispozici na Obecním úřadě jsou informační materiály o hřbitovech - pokud máte 
zájem, rádi předáme. V r. 2014 proběhlo též 2x přezkoumání hospodaření obce - finanční audit auditorkami 
Krajského úřadu Pardubice, v obou případech bez závad – tímto chci poděkovat nejen paní účetní Ludmile 
Uhliarikové a též i bývalé účetní Zdeňce Soukalové, která stále nezištně dochází v případě potřeby na obec a 
radí nám ve věcech, kde nevíme nebo si nejsme jisti. Též jako každý rok, jsme zaměstnávali pracovníky veřejně 
prospěšných prací. I jim patří poděkování, neboť díky jim je obec v pořádku – posekaná tráva, uhrabané a 
odvezené listí, uklizený obecní mobiliář na zimu. Též probíhá závěrečná fáze zpracování nového územního 
plánu obce, kdy začátkem měsíce proběhlo veřejné slyšení a občané mohli podat své připomínky a námitky. 
Územní plán by měl být dokončen v 1. pololetí 2015.  

A to se již plynule dostáváme k r. 2015. Co nás čeká a kam budeme směřovat? Nové zastupitelstvo 
aktualizuje stávající Program obnovy vesnice, kde si stanoví priority v oblastech údržby a obnovy občanské 
vybavenosti a infrastruktury, rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení, úpravy veřejných prostranství, 
obnovy a udržování zeleně a pořádání kulturních a osvětových akcí. Aktualizace po diskusi bude schválena 
zastupitelstvem a dle finančních možností realizována. Tento program obec musí mít, pokud chce čerpat dotační 
prostředky. Proto pokud víte o něčem, co by pro obec bylo přínosem, neváhejte a prostřednictvím e-mailu 
obec.korouhev@email.cz napište nebo nás navštivte, budeme rádi. Prioritou je kvalitní příprava rekonstrukce 
kulturního domu – uvidíme, jaká varianta bude schválena a z toho plynoucí finanční náročnost - dle toho 
stanovíme termín realizace. Pokračovat budeme v menším rozsahu v opravách cest. Naším záměrem je v r. 2015 
hospodařit s vyrovnaným rozpočtem bez zapojení zůstatků minulých let a tím mít základ pro financování 
rekonstrukce kulturního domu. Ještě stručně k odpadovému hospodaření obce: Pro r. 2015 zastupitelstvo obce 
stanovilo poplatek za odpad na 550,- Kč za poplatníka – poplatek jsme 3 roky nezvyšovali, ač náklady na 
likvidaci odpadu průběžně rostou – toto mírné zvýšení je snad pro většinu přijatelné. Jen připomínáme, že 
náklady obce na poplatníka jsou vyšší, než platíme. Dále budeme pokračovat v běžném provozu obce, tj. 
financování školy, údržba obecních domů, bytů dokončení územního plánu, projektu Hřbitovy, péče o nově 
vysazenou zeleň. Co však přesně bude  náplní r. 2015, rozhodne zastupitelstvo obce jednáním o rozpočtu obce 
pravděpodobně v lednu 2015. 

Závěrem mně dovolte poděkovat všem, kteří nám s provozem obce pomáhají, např. Myslivecké 
sdružení jarním úklidem kolem komunikací, nebo v letošním roce pan Pavel Soukal z Jedlové, který opravil 
pobořený kříž nad Mýtem. Omlouvám se všem nejmenovaným -  práce a pomoci všech si velice vážím.  

 Petr Vondrovic, starosta obce 
 

Finanční výbor obce Korouhev 
Vážení,   
za rok 2014 provedl finanční výbor čtyři průběžné kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky 
obce. Byly zkontrolovány účetní doklady s pokladními knihami náhodně vybraných měsíců a provedeny 
pokladní výčetky k datům jednotlivých kontrol. Informace o kontrolách jsou zaznamenávány formou zápisů do 
knihy finančního výboru a následně kontrolovány auditem. Další důležitou činností finančního výboru je 
sestavování rozpočtového provizoria, rozpočtu a vytváření návrhů na rozpočtové opatření dle finančních 
skutečností v průběhu daného roku. Rozpočtové provizorium, rozpočet a rozpočtová opatření, které finanční 
výbor vytvoří, jsou následně schvalovány zastupitelstvem obce. Nově bude rozpočtový výbor sledovat možnosti 
zhodnocení volných finančních prostředků obce.   

Marie Cacková, předsedkyně finančního výboru 

mailto:obec.korouhev@email.cz
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Kontrolní výbor obce Korouhev  
Kontrolní výbor obce Korouhev je tříčlenný s předsedou Romanem Michlem a členy Justinem Soukalem a 
Liborem Dvořákem. Náplní kontrolního výboru obce je kontrola plnění usnesení zastupitelstva, kontrola 
dodržování právních předpisů ostatními výbory a Obecním úřadem. Nedílnou součástí je i kontrola správného 
nakládání s dotacemi a jejich účelového využití.  
Během schůzek kontrolního výboru v roce 2014 byly provedeny kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce, 
kontroly výběrových řízení a realizace projektů, mezi které patří revitalizace centra obce nebo kompletní 
rekonstrukce budovy ZŠ. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a pochybení. Ze všech 
provedených kontrol existuje řádný a odsouhlasený zápis. 

Roman Michl, předseda kontrolního výboru  
 

Komise životního prostředí obce Korouhev 
Minulý rok jsem vás informoval o změně vyhlášky o kácení stromů, která zmírňovala podmínky pro kácení. 
Letos však došlo k další změně a podmínky pro odstraňování dřevin se prakticky vrátily do starých kolejí. Jedná 
se o novou vyhlášku č. 222/2014 Sb., která je k dispozici na internetu i na Obecním úřadě.  
Také bych chtěl informovat, že jsme byli upozorněni správcem Korouhevského potoka, Lesy ČR,  aby 
nedocházelo k znečišťování potoka, sypání posekané trávy a vytváření hrází. 

Miroslav Přívětivý, předseda komise životního prostředí 
 

Lačnov, Kateřinky, Maksičky 
V letošním roce byla v Lačnově jako hlavní akce provedena oprava tarasu mezi silnicí a Bílým potokem. Byla 
zároveň opravena silnice a také zde byla umístěna svodidla. Celou akci prováděla Správa a údržba silnic.  
Vždy bylo zvykem, že v případě potřeby obecní zastupitelstvo na korouhevské osady nezapomínalo a jsem 
přesvědčen, že tomu nebude jinak ani v zastupitelstvu novém. 

Miroslav Přívětivý, člen zastupitelstva obce 
 

Činnost Základní školy a Mateřské školy Korouhev 
 
Z činnosti Základní školy a Mateřské školy Korouhev 
V současné době navštěvuje školu 25 žáků. První a třetí ročník jsou silnější ročníky, kde máme 8 a 11 žáků, ve 
druhém ročníku jsou pouze 2 žáci, čtvrtý ročník navštěvují 4 žáci. Na škole pracuje 6 kroužků – kroužek 
výpočetní techniky, kroužek anglického jazyka, keramický a sportovní kroužek, náboženství a letos přibyl ještě 
kroužek „ Zpíváme si pro radost „, který vede paní Martina Hrnčířová. Škola také pokračuje v posledním 
projektu EU – tzv. „ šablony“, který bude ukončen v červnu 2015. 
Co všechno jsme stihli za uplynulý rok? Především se učíme a pracujeme ve škole, na kterou je mnohem hezčí 
pohled než před rokem a půl. Také v učebnách a šatnách nám to o prázdninách zavonělo novotou – pořídili jsme 
nový nábytek a třídy i šatny výrazně prokoukly. Nám zaměstnancům se zde pracuje určitě dobře a dětem snad 
také (ale znáte to, škola je škola, něco se tam „ musí „ a ne všechno se dětem vždy líbí). 
Za uplynulý rok jsme tedy s dětmi navštívili v Tylově domě několik divadelních, filmových a hudebních 
představení – např. Děvčátko se zápalkami, O Rákosníčkovi, Velká vánoční jízda, Hodina zpěvu, Mim fest, 
nebo Život stromů a včel. V centru Bohuslava Martinů jsme shlédli interaktivní výstavy Světla luceren a Hry a 
klamy. Velice povedená byla také akce „ spaní ve škole „, která se konala na konci března (nezapomněli jsme 
ani na noční stezku odvahy po škole). Viděli jsme také velmi zajímavou ukázku dravců s živým orlem skalním a 
mořským, sovou, výrem, čápem, liškou a dalšími živočichy, které jinak běžně nespatříme, nebo si jich 
nevšimneme. V červnu jsme již tradičně absolvovali některé výlety a túry. Především školní výlet do Bonga, 
planetária v Brně a zámku v Kunštátu. Čtvrťáci vyjeli na kolech na Svojanov a žáci z nižších ročníků se 
podívali na Maksičky. Na sportovní den tentokrát nevyšlo počasí a tak jsme většinu sportovních disciplín 
absolvovali ve škole. 
Na začátku září jsme zahájili plavecký výcvik a absolvovali jsme deset lekcí po dvou vyučovacích hodinách 
v poličském bazénu. Ve spolupráci s místními hasiči jsme zažili požární poplach (naštěstí jenom cvičný) a 
mohli si „ osahat “ i hasící techniku, což byl pro všechny děti jistě nevšední zážitek. Dopravní výchovu jsme si 
procvičili na jaře a na podzim na dopravním hřišti v Poličce. 
Nyní nacvičujeme na Vánoční besídku, která se bude konat 14. prosince a stejně jako Vy se těšíme na Vánoce. 

Tomáš Sobola, ředitel ZŠ a MŠ 
Z činnosti Školní družiny 
Ve školním roce 2013-2014 navštěvovalo družinu 20 žáků. Aktivity družiny byly plánovány společně s dětmi, 
které měly možnost podílet se na tvorbě programu. Kromě pravidelných činností byl program vyplněn 
návštěvou Oblastní charity, která pořádala  předvánoční  akci zvanou „S vůní vanilky“, prohlédly si betlémy na 
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soukromé výstavě našeho spoluobčana. Proběhlo tradiční setkání s paní knihovnicí v obecní knihovně. Vánoční 
a velikonoční svátky též ovlivňovaly program ve družině.  Pro naše seniory jsme uspořádali kulturní vystoupení 
s básničkami a scénkami. V muzeu v Poličce jsme shlédli výstavu ilustrátora Jiřího Trnky. Děti se seznamovaly 
s historií obce a mapovaly roubené domy. Přijali jsme pozvání na návštěvu našeho žáka, jehož rodina vlastní 
exotického ptáka. Pro děti byla připravena zajímavá  přednáška.   
Nyní vás seznámím, jak děti tráví jeden běžný den ve družině. Děti si hrají ve skupinách nebo samostatně podle 
zvolené činnosti. Chlapci nejraději volí hru se stavebnicemi, tvoří konstrukční modely, které jsou ve třídě 
vystavovány. Se stavebnicemi pracují na koberci. Děvčata a děti z nižších ročníků rády kreslí, malují, skládají, 
vystřihují u stolečků. K tomu jim jiné děti „vaří“ v naší krásné kuchyňce  pokrmy podle přání strávníků. Těmito 
hrami se učíme základům stolování. Nejen dívky, ale i chlapci si rádi hrají s panenkami, tímto se připravují na 
rodičovské role. K tomu si děti občas prozpěvují pod vedením vychovatelky nebo zdatné zpěvačky z řad žáků. 
Po individuálních  hrách uklidíme hračky a stavebnice na svá místa  a podle počasí volíme další činnost ve třídě 
nebo v okolí školy. Aktivity jsou voleny s důrazem na pohyb, rychlost, aby děti vyventilovaly nashromážděnou 
energii během celého dopoledne. Děti  byly velice tvořivé a  literárně zdatné. Složily krátkou báseň ze života 
družiny: 
 
Byla nebyla, jedna družina a v ní bydlela školní rodina.  Ve třídě pak u stolu, hrají si pospolu. 
Chodí do ní děti, je jich jako smetí.  Na koberci ze stavebnic, 
Hrají si a dovádějí, na schovku si rády hrají.  staví naši kluci. 
 
Tělo všichni protáhneme, při honičce ulítané.              Vědomosti získáváme, při soutěžích si povídáme 
To kulaté je míč,                 Do přírody chodíme společně, 
když kopneme, hned je pryč.                užíváme si konečně. 
 
Stavíme si domečky pod malými stromečky.  Sáňkování, bobování, 
Na besídku cvičíme a přitom se bavíme.  to je naše zimní hraní 
 

Družina je fajn, ať tam nejsem nikdy sám!!!!!!!!!! 
Stanislava Vondrovicová – vychovatelka 

 
Z činnosti mateřské školy 
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo mateřskou školu celkem 34 dětí (2 oddělení), do 1. Třídy odešlo 8 
dětí. V letošním roce mateřskou školu navštěvuje opět 34 dětí. 
V mateřské škole pracují tři učitelky (Mirka Bidmonová, Naďa Mitášová a Lucie Hubinková). Pracujeme 
s dětmi dle školního vzdělávacího programu „Jsme tu všichni kamarádi“. 
Během roku nás v mateřské škole navštívilo několikrát divadlo „Jo-jo“, děti zhlédly pohádky: „Palečkovo 
dobrodružství“, „O sněhovém nadělení“, „Zvědavá pohádka“, „Pohádka z rozkvetlé louky“, „Dlouhý, široký a 
bystrozraký“. 
V měsíci listopadu se konaly ve škole „Svatomartinské slavnosti“ (lampionový průvod a uspávání broučků). Při 
té příležitosti si rodiče dětí a veřejnost mohli prohlédnout budovu školy po rekonstrukci. 
Společně se základní školou jsme uspořádali pro veřejnost vánoční besídku a besídku ke Dni matek, v měsíci 
červnu jsme s dětmi jezdili na bazén do Poličky, na konci školního roku jsme byli na výletě vlakem v Borové a 
na Kateřinkách. 
Naším cílem je, aby děti chodily do školky rády a byly zde spokojené. 

  Miroslava Bidmonová – vedoucí učitelka 
 

Z činnosti TJ Sokol Korouhev 
Sport 
      I v tomto roce aktivně fungoval oddíl stolního tenisu. Jeho členové uspořádali již klasický podnik a to turnaj 
Korouhevský pohár, další klasika – Vánoční turnaj bude v sobotu 27. 12. 2014. Jelikož i oddíl stolního tenisu by 
rád získal nové členy, pokoušíme se rozjet přípravu mladých hráček a hráčů. V případě zájmu prosím 
kontaktujte Milana Cacka nebo Jirku Procházku, případně kohokoliv z výboru TJ.  Probíhalo také cvičení žen 
pod vedením paní Marie Hloušové. I zde platí, že bude vítána každá zájemkyně o toto cvičení.  K novým 
aktivitám patří hraní badmintonu – zde v případě zájmu kontaktujte Jirku Novotného ml. Nebo Jirku Procházku. 
      Samozřejmě, že uvítáme i další aktivity ve sportovní oblasti. S případnými náměty se můžete obrátit na 
kohokoliv z výboru. 
 
Kultura 
       I v roce 2014 se velmi vydařil maškarní ples, proto bychom rádi v tomto trendu pokračovali i dále. Všichni 
jste srdečně zváni na maškarní ples, který se koná 10. 1. 2015 Nezávazným tématem tohoto plesu bude 
DIVOKÝ ZÁPAD.  S úspěchem se opět setkaly turnaj v Člověče nezlob se a v karetní hře COCOT. Oba turnaje 
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proběhnou i v roce 2015, o termínech konání budete včas informováni. V turnaji Člověče nezlob se bude oproti 
minulým ročníkům omezena spodní věková hranice účastníků.(zřejmě 15 let). 
 
Údržba budovy 
       V letošním roce se z nájemního bytu odstěhovali manželé Schwedlerovi, kteří zde působili jako správci od 
roku 2004. Za jejich obětavou činnost bych jim chtěl jménem výboru TJ poděkovat. Do bytu se stěhují 
Veronika Halgošová a Lukáš Vaňous. Jim přejeme, aby byli na Rychtě spokojeni. 
       Letos jsme byli nuceni provést ve spolupráci s Obecním úřadem opravu starého vodovodního vedení. Při 
této příležitosti jsme nechali položit i vedení pro případné připojeni na obecní vodovod. V příštím roce nás čeká 
úprava okolí Rychty po výkopech. 
 
Poděkování sponzorům 
       Na činnost, provoz a údržbu významně přispěli Obecní úřad Korouhev, Mgr. Petr Hanyk a svou prací se na 
akcích TJ podílelo mnoho členů i příznivců TJ. Srdečný dík! 

          Výbor TJ Sokol Korouhev 
 

Myslivecké sdružení Korouhev 
Vážení spoluobčané a čtenáři tohoto zpravodaje. Dovoluji si Vás opět touto cestou oslovit a seznámit s činností 
našeho spolku. Členská základna MS se nezměnila. V průběhu roku pořádáme nebo se podílíme na pořádání 
těchto akcí: 

Spoluúčast při jarním úklidu okolí hlavních komunikací a potoka pod Korouhví 
Pomoc při pořádání dětského dne 
Srpnové kondiční střelby na střelnici v Sedlištích 
Pořádání posvícenské zábavy 
Každý rok také setkání domácích i sousedních myslivců při naháňce v Korouhvi 

Na provoz spolku si snažíme v průběhu roku přivydělat brigádami, a to především při vysazování stromků a 
péčí o les. Hlavní naší činností však i nadále zůstává péče o zvěř a myslivecká zařízení. 
Jedinou změnou v uplynulém období nám přinesl nový Občanský zákoník. Je to změna názvu, který musí 
obsahovat slovo „spolek,“ a s tím související změna stanov. Po novu má tedy naše seskupení název 
„Myslivecký spolek KOROUHEV-z.s“. 
Dále bych touto cestou chtěl apelovat na všechny obyvatele naší obce. Jak již bylo řečeno, jednou z našich 
aktivit je spoluúčast na úklidu okolí komunikací a potoka pod Korouhví. 
S okolím komunikací toho mnoho nenaděláme, projíždí tudy řada aut, jejichž řidiči nejsou místní. Alarmující je 
však nepořádek v potoce pod Korouhví. Toto je pouze naše vizitka a věřte, že ne příliš lichotivá. Udělejte si na 
jaře výlet a budete překvapeni, co všechno se nám, obyvatelům Korouhve, doma nehodí a tak „nejsnazší“ cestou 
je pustit to po vodě! Buďme k naší přírodě shovívavější, vždyť v ní dnes žijeme my a zítra budou žít naše děti. 
Naložme tedy s odpadky lepším způsobem, než je pohození jich kdekoliv se nám zlíbí. 
Touto cestou chci ještě vyzvat dobrovolníky, kteří by si našli čas a přišli pomoci při jarní úklidové akci. Přeci 
jen obsadit 4 party na silnice a jednu na potok není jednoduché. Nebo se v daný vyhlášený termín (ale i jindy) 
rozhlédněte po svém okolí a po místech, která navštěvujete a udělejte je pro sebe, ale i pro jiné pěknější. 
Odpady se poté sváží obecním traktorem, stačí se tedy na svozu s kýmkoli domluvit. 
Na závěr všem přeji hodně štěstí a zdraví v novém roce 2015.    

                                                                                                  Za MS Korouhev Pavel Slavíček          
 

Sbor dobrovolných hasičů Korouhev 
Vážení spoluobčané, 
jako každoročně si vás Sbor dobrovolných hasičů v Korouhvi dovoluje touto cestou informovat alespoň zhruba 
o své činnosti v uplynulém roce 2014. V měsíci únoru jsme pořádali v kulturním domě tradiční hasičský ples. 
Další činnost byla změřena na údržbu výzbroje a výstroje. S otvírajícím se jarem započal nácvik na okrskovou 
soutěž, která pak proběhla dne 1. 6. 2014 v Kamenci. 31. května jsme se jako spolupořadatelé zapojili do oslav 
Dětského dne. Dále jsme se dne 9. května zúčastnili okrskového námětového cvičení v Poličce a následující den 
také v Poličce taktického cvičení s HZS Polička při dodávce vody pro vrtulník. Zástupci našeho sboru se též 
zúčastnili dne 21. července oslav 120. výročí založení sboru v Pusté Kamenici. V tomto roce náš sbor zasahoval 
4. 8. 2014 u požáru rodinného domu čp. 139 v Jedlové. Dne 23. srpna jsme pořádali u hasičské zbrojnice turnaj 
v kuličkách a nohejbalu. Dne 6. září jsme v dolní části obce uvolňovali kanál ucpaný přívalovým deštěm. 18. 
září byla provedena beseda a ukázkové cvičení pro žáky ZŠ a MŠ. Naše činnost byla celoročně zaměřena na 
údržbu, školení, výcvik a též na proškolení obsluhy elektrocentrály. V tomto roce členové SDH věnovali ze 
svého volného času 616 hodin činnosti pro sbor.  
Mnoho zdraví a pohody v nastávajícím roce vám přeje SDH Korouhev   

     Za SDH Korouhev Petr Poul  
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Římskokatolická farnost Korouhev 
Vážení farníci, milí přátelé, 

jmenuji se P. Marian Sokol a zde, v Korouhvi, jsem byl ustanoven naším panem biskupem Janem 
Vokálem, abych vedl duchovní správu. Rád jsem jeho přání vyhověl, protože ve svém životě jsem poznal, že 
plnit Boží vůli je to nejdůležitější, a biskupova vůle je pro mě vůlí Boží.  

Jsme na začátku adventní doby a ta je pro nás přípravou na vánoce. Máme se zastavit na naší životní 
cestě a zamyslet, jak žijeme, jestli náš život směřuje do Boží náruče. Jinými slovy, adventní doba je pro nás 
šancí napravit svůj život. 

Kdesi jsem četl povídku o adventním věnci: 
V pokoji na stole ležel adventní věnec se čtyřmi rozsvícenými svícemi. Bylo tam takové ticho, že bylo slyšet, co 
si svíce šeptají. Nejmenší svíce říká: „Já jsem pokoj. Ale v celém světě míru a pokoje není. Všude se válčí, 
zabíjejí se lidé navzájem velcí i malí a nejhorší, že i nenarození. Takovým lidem nemohu svítit.“ Pokojem 
zavanul lehký vánek a svíce zhasla. Druhá svíce pláče, když říká: „Já jsem víra. Lidé v Boha nevěří, o pomoc 
Ho neprosí, v ničem na něho nespoléhají, je jim zatěžko plnit Boží přikázání. Je pro ně zbytečný. Ani já nemohu 
lidem svítit, jsem také zbytečná.“ Zavanul pokojem vánek a svíce zhasla. Třetí svíce se odvažuje jen zašeptat: 
„Já jsem láska. Znají ještě lidé, co je láska k Bohu a k bližnímu? Kdyby ano, proč se nenávidí, proč si závidí? 
Kdyby si dokázali navzájem odpustit, hřálo by je čisté svědomí a v srdci láska. Je mi líto, ale ani já nemohu dále 
svítit.“ Opět zavanul lehký vánek a svíce zhasla. Tu přiběhne do pokoje malé dítě a volá: „Copak, copak, proč 
nesvítí všechny svíce?“ Čtvrtá svíce se ozývá jistým hlasem: „Já jsem naděje. A chceš-li, s tvojí pomocí 
zažehneme znovu svíci pokoje, víry a lásky.“ Dítě zavolá: „Ano, ano, chci s pomocí Boží rozzářit světlo 
v srdcích všem lidem na světě, všem lidem dobré vůle.  
   V této adventní době přeji sobě i vám všem, abychom si znovu zrevidovali svůj život a nasměrovali jej 
na Boha. Vždyť Bůh je věčný a zve nás po naší smrti k sobě do nebe.  
 Přeji klidnou přípravu na vánoční svátky a krásné jejich prožití.  

P. Marian Pavel Sokol, administrátor farnosti 
 

Klub žen Korouhev 
Vždy ke konci kalendářního roku dochází k hodnocení uplynulého období. Chtěla bych vám také předložit 
výčet akcí, které zajišťoval  Klub žen během letošního roku. 
          Dětský karneval je již tradiční akce, kterou pořádáme hned v lednu. Pravidelnou se již stala bohatá 
tombola pro děti. Ceny zajišťujeme hlavně ze sponzorských darů místních občanů a firem. Protože karneval je 
maškarní vybíráme několik nejlepších masek, ale na konec dostanou malou odměnu všechny děti. I letos si 
mohly děti zatančit při diskohudbě, zazpívat a zarecitovat básničku do mikrofonu. Pro některé to možná bylo 
první  veřejné  vystoupení. 
          Další tradiční akcí je společně s ostatními organizacemi pořádaný Dětský den. Po projité Pohádkové cestě 
se všichni sejdou u kulturního domu, kde pokračuje program s hudbou. 
          Červnová Pouťová zábava a Štěpánská zábava o Vánocích jsou akce, které pořádáme také již několik let. 
Letos 25. prosince vám k tanci i k poslechu opět zahraje hudební skupina Qwalt. Přijďte na parket vydat energii 
načerpanou  přes vánoční svátky. Těšíme se na vaši účast. 
           V dubnu proběhlo v kulturním domě již 6 setkání harmonikářů, které letos pořádal Klub žen. Během 
odpoledne se uskutečnilo 34 vystoupení. Představilo se více jak 45 účinkujících. Některé z nich můžete vidět i 
na TV Šlágr. Celý program, který se protáhl až do večerních hodin, slovem provázela Markéta Kučerová. 
Společně s Mirkem  Jíně  vytvořili sehranou dvojici. Patří jim velké poděkování. 
           V říjnu k nám přijela z Chocně hudební skupina KAPKA. Při jejích písničkách si mohl každý zazpívat i 
zatančit. Škoda jen, že byla malá účast místních občanů. 
          O prázdninách, když jsem měla u sebe vnoučata, přemýšlela jsem co s nimi dělat. Ještě s několika 
maminkami a jejich dětmi jsme uspořádaly vycházku na Kateřinky. Všichni jsme se pěkně prošli. Energii 
vydanou během cesty jsme doplnili zmrzlinou u paní Viterové. Myslím, že to bylo pěkné aktivní odpoledne. 
Určitě bude stát za zopakování. 

Marie Petrásová 
 

Klub seniorů.        
Klub seniorů se i v letošním roce scházel každé druhé úterý v měsíci. Pouze přes léto byla přestávka. Naše 
schůzky jsou nejvíce věnovány zábavě a odpočinku. K tomu určitě patří dobrá kávička nebo čaj, zákusek a 
sklenička vína. Nebráníme se ale ani poučení. V dubnu a listopadu mezi nás přijela Mgr. Růženka Tomanová 
z Poličky. Velice zajímavě pohovořila o bylinkách, jejich sběru a užití. Poučná byla také beseda o reflexní 
terapii. 
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        Alespoň jednou za rok a to v červnu naši odpolední schůzku navštíví děti z družiny pod vedením paní Stáni 
Vondrovicové. Předvedou nám svůj krátký program a zahrají krátké divadélko. Pravidelně mezi nás také chodí 
Markéta Kučerová s několika dětmi, které nám zahrají na hudební nástroje. Pokud je pěkné počasí, tak si za 
odměnu společně opečou buřty. 
        Přivítáme mezi námi další seniory, kteří se chtějí pobavit a sejít se s ostatními. Dokonce mohou přijít i 
s nějakým novým nápadem. 

                                                                                                       Marie Petrásová 
 

Komise pro kulturní a občanské záležitosti obce Korouhev 
 

Vstoupili jsme do adventu, Vánoce a s nimi konec roku 2014 jsou za dveřmi a my se můžeme poohlédnout za 
všemi akcemi, které nás letošním rokem provázely. S potěšením můžeme konstatovat, že kulturní život 
v Korouhvi v roce 2014 byl bohatý a že do naší obce na různé akce rádi přijíždějí lidé z blízkého, ale i 
vzdáleného okolí. Patříme mezi obce, kde se stále něco děje, kde se lidé umí bavit. Ať už děti nebo dospělí, 
mladí nebo staří, každý si tady u nás přijde na své.  
Za všechny bych ráda zmínila obrovský úspěch naší Adventní výstavy, která se konala už po sedmé. Letos tuto 
výstavu navštívilo neuvěřitelných 900 návštěvníků. Celému týmu organizátorů patří veliké poděkování. A ještě 
malé ohlédnutí za Lucernou. V sobotu 15. listopadu 2014 se v kulturním domě za obrovského potlesku diváků 
naši divadelníci s touto hrou rozloučili a zároveň přislíbili, že si pro nás už chystají hru novou. Určitě se máme 
na co těšit! 
Pořádání akcí nese s sebou i mnohé oběti. Při jakékoli akci musí organizátoři věnovat svůj volný čas přípravě a 
průběhu akce, ale i následnému úklidu. Proto veliké poděkování patří vám všem, kteří tyto akce a aktivity v naší 
obci organizujete, pořádáte nebo „jen“ s jejich pořádáním pomáháte. Moc si Vaší obětavé a nelehké práce 
vážíme a přejeme Vám výdrž, elán a dostatek sil a nápadů i v roce 2015. 
Zvlášť děkuji všem pracovníkům naší základní a mateřské školy za ta krásná vystoupení, která s velkou dávkou 
trpělivosti a pevných nervů jsou schopni dvakrát do roka nacvičit a secvičit s našimi dětmi. Děti se tak už od 
malička učí vystupovat na podiu a před publikem, mluvit na mikrofon nebo dokonce i svoje vystoupení 
moderovat. 
Přeji Vám všem požehnané Vánoce a do nového roku hodně zdraví, radosti a úspěchů jak v osobním, tak v 
pracovním životě. 
Těšíme se s Vámi na viděnou na některé z akcí v roce 2015. 
Přehled kulturních akcí, které se v Korouhvi chystají v období prosinec 2014 – prosinec 2015, najdete na 
poslední straně tohoto Zpravodaje. 

za Kulturní komisi obce Korouhev Veronika Jílková 
Ještě několik čísel o obci (stav k 1. 12. 2014): 
Korouhev měla k 1. 12. 2014   804 trvale hlášených obyvatel. 
 
V roce 2014 zemřelo 11 obyvatel obce, na které vzpomínáme. 
 
Od prosince 2013 do konce listopadu 2014 se v naší obci narodilo 11 dětí, které tímto mezi námi vítáme. 
Přejeme jim, aby v naší obci našly takový domov, kam se vždycky budou rády vracet. 
 
Děti narozené v období prosinec 2013 až listopad 2014: 
 
Štěpánek Leoš  Šikulová Kateřina  Mužík Daniel  Roušar Jiří 
Trnka Sebastián Vyskočilová Valérie  Haraštová Marie Malý Jiří 
Novotná Marta Cacková Magdalena  Juklová Karolína 

za kulturní komisi obce Korouhev Veronika Jílková 
…a nakonec důležitá informace: 
Poslední svoz popelnic v r. 2014 bude už v úterý 23.12.2014! 

 

 
Hezké, klidné sváteční dny vánoční, do nového roku 2015 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, 12/2014                      Sestavil: Petr Vondrovic 
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Společenské akce v Korouhvi v roce 2015 
 

PROSINEC 2014 6. 12.   Čertovská diskotéka, od 15h v kulturním domě    
   7. 12. Setkání se sv. Mikulášem, od 15h v kostele 

14. 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 
26. 12. Vánoční koncert, od 15h v kostele,  

(vystoupí Smíšený pěvecký sbor Dalibor ze Svitav)    
27. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise 
29. 12. Předsilvestrovský večůrek, od 16h v kulturním domě 
 (Divadélko maléBo, APETIT, RUFUS a další) 

 
LEDEN 2015  10. 1.  Tříkrálová sbírka  
   10  1.  III. maškarní bál, od 20h na Rychtě, hraje Rytmik 

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

ÚNOR    7. 2.   Masopust      
   14. 2.  Hasičský ples, od 20h v kulturním domě, hraje Qwalt 
    
BŘEZEN   Divadlo Vír  

           Turnaj ve hře Člověče, nezlob se 
     
DUBEN    3. 4. Netradiční křížová cesta 
          18. 4. Setkání harmonikářů 

        30. 4. Lampionový průvod a pálení čarodějnice u hasičské zbrojnice, opékání buřtů  
           

KVĚTEN   Besídka ZŠ a MŠ ke Dni matek 
    Koncert mladých muzikantů 

29. 5.  Noc kostelů  
 
ČERVEN   Dětský den – Pohádková cesta  

26. 6. Pouťová zábava  
28. 6.  Pouť ke sv. Petru a Pavlu 
           

ČERVENEC      Fotbalový zápas svobodných proti ženatým        
 
SRPEN   2. 8.    Pouť v Lačnově u kapličky    

         Kuličky a nohejbal 
 
ZÁŘÍ               Drakiada 
    
ŘÍJEN            17. 10.  Posvícenská zábava  
 
LISTOPAD           21. – 22. 11. Adventní výstava 
             Uspávání broučků 
 
PROSINEC Čertovská diskotéka 

 Mikuláš v kostele    
 Besídka ZŠ a MŠ 

 Rozsvícení vánočního stromu  
 Štěpánská zábava    

 Vánoční turnaj ve stolním tenise  
 Vánoční koncert 
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