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KOROUHEVSKÝ ZPRAVODAJ
obec Korouhev

prosinec 2018

Vážení občané, obyvatelé obce Korouhev, milí čtenáři,
další rok je za námi, a tradičně k vám přišel obecní zpravodaj, abychom Vás seznámili s tím, co bylo a
co nás čeká v dalším roce. Děkujeme všem za příspěvky do tohoto zpravodaje.
Obecní úřad v Korouhvi v roce 2018 a výhled na r. 2019
.
Komunální volby 2018
V říjnu 2018 se v naší obci konaly volby do obecního zastupitelstva, do kterého byli zvoleni: Mgr.
Ladislav Filipi, Miroslav Přívětivý, Marie Cacková DiS, Justin Soukal, Tomáš Hrnčíř, Tomáš Cacek,
Mgr. Veronika Jílková, Ing. Petr Vondrovic a Pavel Mach. Na ustavujícím zasedání nově zvoleného
zastupitelstva 1.11.2018 byl starostou obce zvolen Petr Vondrovic, místostarostou Ladislav Filipi,
předsedkyní finančního výboru Marie Cacková, předsedou kontrolního výboru Justin Soukal,
předsedkyní Komise pro občanské a kulturní záležitosti Veronika Jílková, předsedou komise pro
životní prostředí Miroslav Přívětivý.
Hospodaření obce a akce v r. 2018
Pro rok 2018 byl rozpočet obce schválen na
zasedání zastupitelstva obce 4.12.2017 příjmy 10 487,- tis. Kč, výdaje 22 181,- tis
Kč, financování 10 487,- tis. Kč (tj. úspory
minulých let).
Pokračovala
nejdůležitější
akce
–
rekonstrukce kulturního domu, kterou se
zastupitelstvo obce zabývalo na každém
zasedání. Tato stavba byla úspěšně dokončena
27.9.2018, zkolaudována 4.10.2018 a kulturní
dům byl slavnostně otevřen 13.10.2018 –
prohlédnout si jej přišlo přes 400 lidí, všichni chválili, byly jen minimální připomínky, z čehož jsme
měli velkou radost. Rekonstrukce stála celkem 15 630 085,22 Kč, dostali jsme dotaci ze Státního
fondu životního prostředí na zateplení a vzduchotechniku ve výši 1 973 704,- Kč.
Rekonstrukce Památníku padlých v 1. světové válce – rekonstrukce
proběhla v říjnu t. r., podílely se na ní firmy 3G Garden Hlinsko, Elektro
Šudoma, Alerion Brno, část činností sami (obnova písmen, broušení
pomníku, montáž stožárů, oprava plotu). Na rekonstrukci nám přispěl
Pardubický kraj částkou 50 000,-. Kč, celkem stála 145 978,41 Kč. Díky
tomu jsme mohli 28.10.2018 pietním aktem důstojně uctít památku
zesnulých a připomenout si 100 let od založení Československa.

Hasičské dopravní auto s přívěsem - zažádali jsme o podporu pro zakoupení tohoto vozidla pro
naše hasiče a to z dotačního programu Ministerstva vnitra – Hasičského záchranného sboru (dotace
450 000,- Kč) a Pardubického kraje (300 000,- Kč) a zakoupili jsme vozidlo Ford Transit s přívěsem
v ceně 949 972,- Kč, s tím, že 199 972,- Kč uhradila na zakoupení naše obec. Vozidlo jsme slavnostně
předali našim hasičům při otvírání kulturního domu 13.10.2018.
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Další akce – před kulturním domem byla kompletně opravena asfaltová komunikace, v návaznosti
na elektrifikaci chatové osady Kateřinky byla rekonstruována většina veřejného osvětlení v této
osadě. Řešili jsme i situaci s odpadovým hospodářstvím v osadách - v Kateřinkách byl pořízen
uzamykatelný kontejner, v Maksičkách zakoupen jeden plastový uzavřený kontejner na směsný
komunální odpad. Byl zakoupen šedý kontejner na drobný kovový odpad, umístěn je u Obecního
úřadu. V budově školy byl na půdě vybudován nový archív. Pro budoucí řešení sociálních služeb jsme
zakoupili objekt čp. 223, kde bude v dalších letech (pokud budou vhodné dotační prostředky)
vybudován pečovatelský dům s několika malometrážními byty pro seniory.
A co nás čeká v roce 2019:
Finanční výbor obce vypracoval dne 28.11.2018 návrh rozpočtu obce, s kterým jste se mohli
seznámit na internetových stránkách a úřední desce obce. Ve čtvrtek 13.12.2018 pak bude rozpočet
obce zastupitelstvem obce projednáván. Co nás tedy v r. 2019 čeká – nejvýznamnější akce:
1) Stavba „Korouhev – čistička odpadních vod a splašková kanalizace“ – zastupitelstvo obce bude
jednat 13.12.2018 o postupu přípravy a harmonogramu této stavby. Pokud jej schválí, v prvním
čtvrtletí Vás podrobně seznámíme s tím, co to bude pro každého z nás znamenat. Jen poznámka
– v oblasti Poličska, jsme jednou z šesti obcí bez odpovídajícího čištění odpadních vod, přičemž
tři obce již v letošním a v příštím roce stavbu kanalizace zahajují.
2) Další akce – chtěli bychom rekonstruovat obecní kapličku v Lačnově a to za přispění dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj – limitující zde je v současné době kapacita stavebních firem a
též objem prostředků tohoto dotačního titulu. V naší škole chceme, opět za použití dotací, osadit
třídy Základní školy a Mateřské školy větracími rekuperačními jednotkami, abychom
zlepšili vzduch ve třídách. Před horní samoobsluhou opravíme asfaltovou plochu, neboť dle
příslibu COOP Havlíčkův Brod by se měla prodejna v polovině ledna opět otevřít, na což jsme
neustále tlačili. Další drobné akce – plot u kulturního domu s dosázením tújí, dlažba před dolní
hospodou, plastové dveře dolní prodejny. Bude pokračovat čištění potoka od křižovatky po
dolní konec obce, které bylo zahájeno na podzim 2018 – investorem jsou Lesy České
republiky. Zde chceme zdůraznit, že stále požadujeme pokračování i na horním konci, bohužel
příslib zatím nemáme, vzhledem ke kůrovcové kalamitě.
Seznámili jsme Vás pouze s nejdůležitějšími událostmi a akcemi v obci, o dalších se můžete informovat
v zápisech z jednání zastupitelstva obce na www.obeckorouhev.cz. Nejdůležitější akce najdete
na úvodní stránce v levém sloupci v odstavci „Důležitá oznámení“, které každé pondělí aktualizujeme.
Informace od paní účetní obce Ludmily Uhliarikové:
Poplatek za svoz komunálního odpadu
Poplatek pro rok 2019 zůstává ve stejné výši jako letošní rok. To znamená 550,- Kč za osobu a
rok. Stejná výše poplatku platí i pro majitele chat a chalup.
Poplatek je splatný do 31.3.2019. Při dodržení data splatnosti se vyhnete nepříjemným
upomínkám a platebnímu příkazu.
Od poplatku je osvobozeno třetí a každé další dítě v rodině. Pokud osvobozené dítě dosáhne 18
let věku, musí k uznání osvobození předložit potvrzení o studiu.
V celé obci jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad – na plasty, papír, elektroodpad, sklo,
textil, železný odpad a v sezóně i kontejner na bioodpad. V kanceláři obecního úřadu si můžete
vyzvednout žluté pytle na plasty – termíny jejich svozu jako i svozu ostatního odpadu jsou
upřesněny na zadní straně zpravodaje. Děkujeme, že recyklujete.
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Poplatek ze psů
Poplatek je stanoven na 100,- Kč/rok za prvního psa a za každého dalšího 200,- Kč/rok.
Splatnost poplatku je 30.4.2019.
V letošním roce bude pokračovat kontrola čísel vydaných známek.
Opět žádáme všechny majitele psů, aby zamezili jejich volnému pohybu po obci, a
upozorňujeme na povinnost uklízet po svých psech exkrementy.
Informace - kontaktní telefony pro hlášení poruch:
Poruchy vody VHOS a.s.: (je lépe přímo volat přímo na tato čísla než na Obecní úřad)
tel. č. 602 356 476 ( 6:30 – 22:00 hod.),
tel. č. 604 611 973 (22:00 - 6:30 hod.)
Poruchy el. energie ČEZ Distribuce, a.s.: tel. č. 800 850 860
Poruchy plynu: tel. č. 1239
.
Vážení obyvatelé a návštěvníci obce,
díky všem, kteří jste roce 2018 jakýmkoliv způsobem přispěli k rozvoji obec, kteří jste pomohli svou
prací připomínkami, náměty i kritikou - znamená to, že máte o obec zájem a za to vřelé díky!
Petr Vondrovic, starosta obce

Kontrolní výbor obce Korouhev
Kontrolní výbor obce Korouhev má po letošních komunálních volbách nové obsazení. Noví členové
kontrolního výboru jsou Pavel Mach a Tomáš Cacek a předsedou byl zvolen Justin Soukal. Tímto
bych chtěl poděkovat Romanu Michlovi za jeho odvedenou práci v minulém období na postu předsedy
kontrolního výboru. Kontrolní výbor v roce 2018 provedl zatím jen kontroly plnění úkolů nařízených
obecním zastupitelstvem. Tyto kontroly byly bez připomínek. Úkoly se plní v daných termínech a bez
zbytečného odkladu. Kontrolní výbor má nejvíce práce ke konci roku, kdy jsou vyúčtovány poskytnuté
dotace. Výbor pak musí zkontrolovat jejich správné použití a profinancování a sepsat z těchto kontrol
zápis. Na závěr bych chtěl všem popřát krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví
v novém roce.
Justin Soukal, předseda kontrolního výboru

Činnost Základní školy a Mateřské školy Korouhev
Základní škola
V současné době chodí do naší školy 36 žáků. V prvním ročníku máme 7 žáků, ve druhém 11, ve
třetím 12 a do čtvrtého ročníku chodí 6 žáků. Ve škole pracují 4 zájmové kroužky – kroužek výpočetní
techniky, kroužek dovedných rukou, sportovní kroužek a keramický kroužek.
S dětmi jsme letos absolvovali mnoho akcí - některé z nich – beseda s preventistkou HZS, školní a
oblastní kolo v recitaci, školní a oblastní kolo ve zpěvu, oblastní a okresní kolo v přespolním běhu,
projekt Národního památkového ústavu Pardubice pro 3. a 4. ročník Památky UNESCO, návštěvy
CBM v Poličce, divadlo Jo-jo, matematický Klokan, projektové dny Velikonoce a Vánoce, koncert
pardubické filharmonie ve škole, pořad Hudební šlehačka plná Smetany, posezení s maminkami a
další. Na školním výletě jsme byli na letecké základně v Čáslavi. Vojáci nám předvedli nejen
nejmodernější techniku, ale třeba i výcvik dravců, nebo výbavu pilota při havárii. Start Gripenů jsme
neviděli, protože stíhačky byly mimo základnu, ale po domluvě s důstojníkem, který nás po základně
prováděl, nás po příletu stíhačky letěly pozdravit na zámek Kačina, kde náš výlet pokračoval. Nyní se
již těšíme a připravujeme na Vánoce. I Vám krásné vánoční svátky!
Tomáš Sobola, ředitel ZŠ a MŠ
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Školní družina
Školní družina měla v loňském roce 2017 – 2018 30 přihlášených žáků - kapacita třídy byla z důvodu
velkého zájmu o družinu navýšena o deset žáků. Provozní doba se prodloužila do 16 hodin.
V listopadu jsme využili nabídky programu „Cesta do vesmíru“, který probíhal v zážitkovém stanu,
kde děti sledovaly program vleže na žíněnkách. Žáci se dozvěděli spoustu vědomostí o Sluneční
soustavě, vesmíru a kosmonautice.
Již tradičně jsme připravili kulturní program pro seniory. Tentokrát jsme pozvali naše seniory do
školy. Setkání se uskutečnilo v tělocvičně. Děti připravily posezení, pohoštění a zajišťovaly průběh
programu.
V březnu proběhla beseda s panem Lubošem Vlčkem, který se zabývá sestavováním rodokmenů.
Názorným způsobem dětem vysvětlil, jak se rodokmeny tvoří, vyprávěl o historii obce a další
zajímavosti. V měsíci dubnu nás navštívil místní ornitolog pan Jiří Novotný, velice poutavě vyprávěl
dětem o ptactvu, které se vyskytuje v našem okolí, pouštěl dětem hlasy ptáků, ukazoval dětem
encyklopedie o ptactvu a další zajímavosti.
Jarní období bylo ve znamení příprav vystoupení pro maminky, her, procházek v přírodě a sportovních
aktivit na čerstvém vzduchu.
V květnu jsme zhlédli kino Králíček Petr. Také jsme navštívili Muzeum v Poličce - prohlédli jsme si
středověké hradby s paní průvodkyní, vyslechli zajímavou přednášku o středověké Poličce.
Děti využily svojí kreativitu a nápaditost v nastudování pásma písniček, tanců, pantomimy a dalších
dovedností. Samostatně nacvičily vystoupení pro zaměstnance školy a mateřskou školu. Program byl
velice pestrý a zábavný. Konec školního roku jsme zakončili návštěvou kiosku, kde jsme si koupili
zmrzlinu a vypili limonádu.
Stanislava Vondrovicová, vychovatelka ŠD
Mateřská škola
Ve školním roce 2017 /18 navštěvovalo mateřskou školu celkem 33 dětí. Ve starším oddělení 24 dětí a
v mladším 9 dětí. V mateřské škole pracujeme podle školního vzdělávacího plánu: ,,Jsme tu všichni
kamarádi“. V měsíci září jsme již tradičně nacvičovali požární poplach s našimi dobrovolnými hasiči
z Korouhve. Děti měly možnost prohlédnout si hasičské auto, vybavení hasičů a vyzkoušet tlakovou
stříkačku. S dětmi jsme navštívili obecní úřad a poštu. Děti se seznámily s prostředím a se
zaměstnanci OÚ. Pravidelné jsou i naše návštěvy v 1. třídě ZŠ. V měsíci listopadu proběhl vzdělávací
program: ,,Hvězdná obloha“. Pro děti to byl velký zážitek. Rozsvícení vánočního stromečku se
uskutečnilo u školy, kde jsme společně s dětmi ze ZŠ připravili vystoupení pro veřejnost. Na závěr
přišel i Mikuláš. Vánoční posezení u stromečku máme i v MŠ, zpíváme koledy, dodržujeme některé
tradice a děti najdou pod stromečkem dárky. Během roku nás pravidelně navštěvuje Divadlo JO-jo se
svými pohádkami, do školky zveme také cirkus, hudebníky i kouzelníka. Na divadelní představení
k nám chodí i děti ze ZŠ. V měsíci lednu jsme uspořádali v MŠ „Karneval“. Celé dopoledne jsme
strávili soutěžemi a tancem v karnevalových kostýmech. Velkou novinkou pro nás bylo bruslení
v Poličce na zimním stadionu. Pod vedením SVČ Mozaika jsme absolvovali v měsíci únoru a březnu 5
lekcí. Další pravidelnou akcí je preventivní screeningové vyšetření očí, fotografování dětí, plavecký
výcvik v Poličce. V červnu vyšel v „Týdeníku Nové Svitavsko“, krátký článek o naší školce i
s fotografiemi dětí. V květnu jsme opět pozvali maminky k nám do školky, abychom s nimi oslavili
jejich svátek. Děti pro ně připravily pohoštění, předvedly pásmo básniček a písniček a předaly jim
malý dárek. Na školní výlet jsme se tentokrát vypravili do Westernového městečka do Boskovic. Děti
prožily celý den v báječném prostředí “Westernu“ a „Divokého západu“, kde byly svědky skvělých
vystoupení, „rýžovaly zlato“ a navštívily indiánskou vesnici“. Také jsme uskutečnily tři výlety – pěšky
na Kateřinky, na Jelínek a do Borové. Jízda vlakem je pro některé děti velký zážitek. Den dětí jsme
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oslavili opékáním vuřtů u MŠ, pobytem na dopravním hřišti a školní zahradě. Závěr školního roku
jsme věnovaly poznávání Korouhve. S dětmi jsme podnikaly polodenní pěší výlety po okolí. Na konci
školního roku jsme pro děti, které nastupují v září do 1. třídy, připravili rozloučení formou kvízu, co
všechno se naučily v mateřské škole. Pro děti jsme měli připravené na památku malé dárky.
Co jsme pořídili nového do mateřské školy? Na školní zahradě jsme dětem na jaře zřídily „vrboviště“.
Darem jsme dostaly od p. Soukala několik opracovaných špalků na sezení. Z rozpočtu obce se
dokončuje zastřešení pískoviště. Snažíme se naší školní zahradu trochu ozelenit, nasázely jsme maliny,
rybíz a kustovnici. Do třídy jsme dětem pořídily paravánky, didaktické hry, tabuli a nové hračky.
V plánu máme ještě další rozšíření hracích koutků a center aktivit.
Naďa Mitášová, učitelka MŠ
Z činnosti TJ Sokol Korouhev
Sport
Stolní tenis
V sezóně 2017-2018 oddíl stolního tenisu opět vybojoval 6. místo a tedy opět střed tabulky jako
předloni. Sestava družstva byla Roušar Martin, Schwedler Josef, Roušar Michal, Nosál Petr, Navrátil
Jan a Trnka Pavel. Další naši stolní tenisté hostují v Novem Městě na Moravě - Trnka Stanislav a
Malý Jiří opět postoupili do I. přeboru krajské třídy. Tréninky jsou opět v pátek
od 18:00 hod.
Všechny příznivce zveme na domácí utkání. Více na https://stis.ping-pong.cz/htm/
Tradiční vánoční turnaj se bude konat v sobotu 29.12.2018
Za oddíl stolního tenisu Pavel Trnka
Badminton
I v roce 2018 se badminton vedl v duchu pravidelných a náročných tréninků, které byly následně
zužitkovány v podobě relativně úspěšných výsledků na turnajích.
Korouhevský badminton je stále veden ve dvou kategoriích:
- dospělí hráči – zde je zhruba 10 stálých členů a trénink se koná ve dnech úterý, čtvrtek a neděle
vždy od 19:00 hod. v sokolovně. V případě zájmu jsou noví talenti vítáni.
- mládež – v této kategorii, která se skládá z dětí ve věku od 8 do 15 let je i v letošní sezóně kolem
15 ti členů, které trénujeme spolu s Tomášem Zédou a Pavlem Petrásem. Předešlá sezóna byla
završena turnajem čtyřher mezi vlastními hráči. Přesto, že se jednalo o první sezónu a u některých
dětí dokonce o první zkušenost s badmintonem, byla úroveň turnaje díky jejich odhodlanosti a
disciplíně při trénincích na dobré úrovni.
Umístění: 1.místo – Eliška Petrásová/Vojtěch Zéda
2.místo – Klára Soukalová/Matyáš Procházka
3.místo – Kateřina Hrnčířová/Tereza Poulová
Za spolek badmintonistů Korouhev Jiří Procházka
Cvičení
Cvičení žen pod vedením Marie Hloušové - každý čtvrtek od 17 hod.
Posilovna – v případě zájmu kontaktujte Josefa Mitáše.
Kultura
Tématem letošního maškarního plesu byla třicátá léta.
Chtěl bych všechny pozvat na maškarní ples, který se koná 12. ledna 2019 a jeho tématem jsou
VEČERNÍČKY.
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I letos se konaly turnaje ve hrách „Člověče, nezlob se“ (vítěz Jarda Soukal) a oblíbené karetní
hře „COCOT“ (vítězka Mirka Hloušová)
Oba turnaje se uskuteční i v roce 2019, pravděpodobné termíny jsou
Člověče, nezlob se 23.2.2019
COCOT
23.3.2019
Na tyto i další akce TJ jste všichni srdečně zváni.
Údržba budovy
Hlavní akcí v letošním roce byla výměna osvětlovacích těles na sále, přísálí a v klubovně. Výměna
byla provedena v rámci programu MALÝ LEADER pro Poličsko, který je financován
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje a spravuje ho MAS Poličsko, se spoluúčastí TJ. Práce
už jsou provedeny, nyní nás čeká konečné vyúčtování. Zde bychom chtěli poděkovat Mgr. Petru
Hanykovi za pomoc při přípravě této akce.
Jako každý rok bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří finančně přispěli na naši činnost.
Jsou to

Obec Korouhev LIMGAS s.r.o -

příspěvek na energie, dřevo na topení
příspěvek na činnost TJ
Děkujeme Jindrovi Machovi.

Děkujeme také všem, kteří poskytují věcné ceny do tomboly na tradiční Sokolský ples.
V příštím roce bychom chtěli provést nátěr plechových střech. Opět máme podanou žádost na
dotaci v rámci programu Pardubického kraje Malý Leader pod MAS Poličsko.
Plánujeme také přípravu opravy podlahy sálu tělocvičny. Tuto akci se musíme důkladně připravit
a hlavně na ni sehnat peníze, což nebude lehký úkol.
Petr Svoboda a Výbor TJ Sokol Korouhev z.s.

Myslivecký spolek Korouhev
Vážení spoluobčané,
věnujte prosím chvilku přečtení několika vět, které souvisí s myslivostí v naší obci a jejím okolí. Za
úplně nejdůležitější si v první řadě dovoluji připomenout a podělit se s Vámi o smutnou vzpomínku,
kdy nás dne 18.01.2018 navždy opustil náš kamarád - myslivec a dlouholetý člen MS Korouhev - z.s.,
pan Kamil Dvořák, který se až do poslední chvíle významně a aktivně podílel na činnosti našeho
mysliveckého spolku. Česká myslivost má dlouholetou tradici a stejně tak je tomu i v naší obci.
Smyslem a náplní mysliveckého života není pouze kratochvíle, sport či rekreační činnost, ale
především zodpovědná a tvrdá práce pro přírodu a její bohatství, kterého si musíme všichni vážit. Je
třeba si uvědomit, že zemědělská činnost dotváří významným způsobem životní prostředí pro zvěř a
způsob hospodaření má na zvěř a její projevy významný vliv. Velmi důležité je si uvědomit, že zvěř
do tohoto prostředí patří od nepaměti - nebyla stvořena člověkem! Na straně opačné je často
přítomnost zvěře zemědělci vnímána problémově díky, v našich podmínkách nepatrným, škodám
páchaným na uměle zaváděných kulturách. Pro nás myslivce jsou však žádoucí dobré vztahy nejen
mezi zemědělci, ale i všemi občany obce a naším zájmem je snaha o jejich neustálé prohlubování.
Drobná zvěř díky velkoplošnému hospodaření a používání chemických přípravků rychle mizí…. Zcela
vymizel králík divoký, téměř vyhynula koroptev, a bažant k tomu také nemá daleko, nakonec i stavy
zajíce jsou na kritické úrovni. Se srnčí zvěří to není také růžové, rapidně jí ubývá, hlavně provozem na
komunikacích a při senosečích. Intenzivně se snažíme o zpomalení úbytku srnčí zvěře udržováním
modrých reflexních pásků, které byly v minulosti instalovány kolem silnic. I přes toto opatření stále
dochází ke střetům vozidel se zvěří. V souvislosti s tímto upozorňuji, že pokud budete účastníkem
takovéto události a pokud chcete následně uplatňovat škodu na vozidle u pojišťovny, je nutné přivolat
na místo bezodkladně Policii ČR a věc nechat prošetřit a zadokumentovat. V případě, že policii
nezavoláte, vystavujete se případným následným administrativním průtahům a to především ze strany
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pojišťoven - pojišťovna po Vás bude požadovat protokol od Policie ČR. A naopak Policie ČR pak s
Vámi bude řešit opožděné nahlášení dopravní nehody, tedy přestupek z Vaší strany. Pokud byste
nehodu neoznámili a zvěř si přivlastnili, můžete se dopustit i přečinu pytláctví dle § 304 trestního
zákoníku K ochraně zvěře před senosečí již několik let používáme plašiče, pokud je nám počátek
senoseče včas zemědělci oznámen. Díky svému otci se myslivosti věnuji více jak 60 let, nebylo to
vždy jednoduché, poslední léta jsou však velice smutná, zvěře v přírodě ubývá a mezilidské vztahy
také nejsou jako dříve. Myslivci bývali kamarádi, ctící myslivecké tradice, které se postupně vytrácejí
společně se zvěří. V současné době je život příliš uspěchaný, začínají se projevovat negativní věci.
Domnívám se, že přístup mladých lidí k myslivosti je negativně ovlivňován, kdy před zájmem o
přírodu vítězí požitky, které nabízí současná moderní doba. V poslední době si také všímám, že u
mladých lidí klesá zájem o přírodu a s tím spojené případné provozování myslivosti v budoucnu. Náš
spolek má v současnosti 14 členů s průměrným věkem 53 let. Za pět let končí nájemní smlouva na
honitbu mezi mysliveckým spolkem a honebním společenstvem a jak bude pokračovat myslivost v
Korouhvi je otázkou. Byl bych velice rád, aby zvítězil zdravý rozum nad penězi a v naší obci mohla
pokračovat parta nadšenců, kteří se myslivosti v Korouhvi dlouhodobě věnují. Blíží se čas vánoc, a
proto bych při této příležitosti všem rád popřál všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a šťastný vstup
do roku 2019.
za Myslivecký spolek Korouhev - z.s. Hanyk Jiří

Sbor dobrovolných hasičů Korouhev
Vážení spoluobčané,
rok 2018 je již u konce a korouhevští hasiči vás touto cestou informují o činnosti.
Kulturní činnost – v měsíci únoru jsme uspořádali hasičský ples v sokolovně, k tanci a poslech hrála
skupina Fízlband. Pálení čarodějnic se uskutečnilo za hasičskou zbrojnicí, kde byl pro děti připraven
program a opékání špekáčků. V rámci Dětského dne za rychtou si děti vyzkoušeli stříkání džberovkou
na terč, ručkování po laně.
V červnu jsme se zúčastnili s naším praporem celostátního setkání dobrovolných hasičů v Brně na
výstavišti. Při této příležitosti byla všem zúčastněným udělena stuha k 100. Výročí založení republiky.
Též jsme se s e zúčastnili oslav 130. výročí sboru v Oldřiši.
Brigádnická činnost našeho dobrovolného hasičského sboru je zaměřena na údržbu techniky,
požárních armatur, cisterny CAS 25, plovoucího čerpadla, elektrocentrály a dalších prostředků.
Zúčastnili jsme se školení velitelů, strojníků, velitelského aktivu Pardubického kraje ve Svitavách.
Při otevírání rekonstruovaného kulturního domu nám bylo předáno a posvěceno nové dopravní
hasičské vozidlo Ford Transit s přívěsem. Při této příležitosti jsme předali pamětní medaile k 100.
Výročí založení republiky.
Naší členskou základnu tvoří 56 členů, z toho 12 členů tvoří zásahovou jednotku JPO III Korouhev.
Za SDH Korouhev Milan Štěpánek

Klub žen Korouhev
Již řadu let začíná Klub žen svoji činnost v lednu a to tradičním dětským karnevalem. Z příspěvků
sponzorů /většinou z Korouhve / připravujeme pro děti bohatou tombolu. Mohou vyhrát přímé výhry
nebo jejich los postupuje do hlavního slosování, které se uskuteční v průběhu dalšího odpoledního
programu. Každá maska dostala po přehlídce malou odměnu. Děti si mohly zazpívat, zatančit a
pobavit se při soutěžích a disko hudbě. I letos nás celým odpolednem provázela a soutěže připravovala
Markéta Kučerová. Za nějaký čas po akci si bylo možné prohlédnout několik fotografií ve vývěsní
tabuli u obecního úřadu.
V dubnu se konalo již desáté setkání harmonikářů. Tentokrát jsme se sešli v Tylově domě
v Poličce. Účast vystupujících byla opět vysoká. Každý muzikant dostal pamětní list a malý dáreček
na památku vlastnoručně vyrobený nejen členkami klubu. 30. března 2019 zahájíme již druhou desítku
setkávání a to v našem opraveném kulturním domě. Doufám, že i občané Korouhve najdou cestu a
uvidíme se.
Dětský den, který se koná vždy na začátku června, je společnou akcí všech organizací v obci.
Pomáháme zajistit jeho průběh a podílíme se i na financování.
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V Korouhvi máme také skupinu tanečníků České besedy. Naše mládež zpestřila svým
vystoupením pouť v Lačnově, také přispěla k hezkému odpoledni při otevírání našeho kulturního
domu.
Závěrem děkuji všem, kteří se aktivně podíleli na pořádání akcí, ale i těm, kteří je navštívili.
Marie Petrásová
Klub seniorů
K našim schůzkám máme vyhrazeno stále druhé úterý v měsíci. V letošním roce jsme se scházeli
na obecním úřadě v zasedací místnosti.
Na jaře a na podzim nás opět navštívila paní Mgr. Růženka Tomanová. Její povídání je vždy
zábavné, ale i poučné. Hezká byla také odpoledne, kdy nás se svým programem přišly pobavit děti
z družiny. Líbilo se nám i setkání s dětmi ve škole. Jako novinku jsme letos zkusili malý zájezd
vlastními auty do blízkého okolí. Navštívili jsme chatovou oblast v Kateřinkách a odpoledne jsme
zakončili posezením u pana Střílka v Lačnově. Po roční přestávce byla opět uspořádána adventní
výstava. Několik z nás bylo zapojeno do zajištění jejího průběhu.
Protože se rychle blíží konec roku, přeji všem příjemné prožití svátečních dní. Seniorům
připomínám, že čas našich schůzek je stále stejný tj. 14 hod., ale už zase v kulturním domě. Přijďte
rozšířit naše řady a budete vítáni.
Marie Petrásová
Besedy se zajímavými hosty
Abychom se mohli setkávat se sousedy během zimního
období, zavedly jsme besedy v místní „Hospodě Pod
Kostelem“, kam bude vždy pozván zajímavý host, se
kterým budeme rádi besedovat a pozorně poslouchat
jeho vyprávění. V prosinci již proběhlo setkání s
místním knězem Mgr. Ondřejem Špinlerem na téma
Advent. Na leden již přijal pozvání na přednášky pan
profesor PhDr. Zdeněk Trnka, který rád přijede.
přijal. S programem a dalšími besedami budete vždy
seznámeni včas pomocí plakátů.
Srdečně zvou a na besedování s Vámi se těší Magda Cermanová a Naďa Novotná
Oblastní charita Polička
Nově od 1. dubna 2019, každou středu od 13 do 16 hodin, bude v Bystrém Na Podkově 68
otevřeno nové kontaktní místo Občanské poradny Oblastní charity Polička.
Může sem přijít každý, kdo se potřebuje zorientovat a poradit v různých oblastech: v
pracovních či majetkoprávních vztazích, v mezilidských vztazích, v otázkách bydlení, dluhové
problematice, ochraně spotřebitele nebo v sociálním zabezpečení, v trestním právu i v právní ochraně
občanů. Poradenství je poskytováno zdarma, nestranně, nezávisle a diskrétně, takže tazatel může
vystupovat i zcela anonymně.
Zkrátka, Občanská poradna je určena všem lidem, kteří se na ni obrátí a jsou v nepříznivé
sociální či tíživé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí. Je zde pro ty, kdo se přesně neorientují
ve svých právech a povinnostech nebo v dostupných službách. Poradna počítá i s možností terénních
výjezdů poradců do domácností lidí, kteří mají zdravotní problémy, a cestování jim činí potíže.
Poličská Občanská poradna je od roku 2001 členem Asociace občanských poraden v ČR.
Poskytuje potřebné informace, rady a pomoc, nikoliv však právní zastoupení. V případě zájmu je
průvodcem při řešení problému a zprostředkovává i kontakty s dalšími odborníky.
Doporučujeme vám, abyste si v případě zájmu o službu poradny objednali s poradcem schůzku
předem na tel. č.: 461 723 758. V případě zaneprázdněnosti poradce je možné nechat vzkaz také na
záznamníku.
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Kdy a kde je Občanská poradna otevřena?
 Poradna Polička, Vrchlického 185, budova III., přízemí vpravo
Po 8:30 – 12:00
14:00 – 16:30
Čt 8:00 – 12:00
13:00 – 15:00
 Konzultovna Litomyšl, Moravská 1222, Nový kostel – klubovní prostory
Úterý
13:00 – 16:00
 Konzultovna Bystré – od 1. 4. 2019, náměstí Na Podkově 68
Středa
13:00 – 16:00
Kde o Občanské poradně najdete informace?
Na internetu: www.policka.charita.cz www. obcanskeporadny.cz
Jak Občanskou poradnu zkontaktujete?
 osobně v úředních hodinách navštívíte poradnu v Poličce, v Litomyšli nebo v Bystrém
 telefonicky na tel. č.: 461 723 758 nebo na mobilní tel. č.: 731 604 683, 731 598 812
 napíšete e-mail na adresu: op.ndc@pol.hk.caritas.cz
Občanská poradna je jedním ze středisek Oblastní charity Polička a poskytuje služby občanům
v Poličce a Litomyšli již od roku 1998. Díky Operačnímu projektu zaměstnanosti a Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS POLIČSKO, z. s. může mít nové kontaktní místo
i Bystré. Budeme vám, lidem tohoto regionu, blíž. Poskytnuté prostory v Bystrém na náměstí Na
Podkově 68 odpovídají službě i potřebným bezbariérovým přístupem. Těšíme se ze vstřícného
přístupu Města, jež prostory nabídlo.
Přejeme všem čtenářům klidný advent.
Mgr. Jana Flídrová, vedoucí Občanské poradny Oblastní charity Polička
Komise pro kulturní a občanské záležitosti obce Korouhev
Pomalu končí jubilejní rok 2018, kdy jsme si připomněli nejen 100 let od konce 1. světové války a 100
let od založení Československé republiky, ale také další významné osmičkové roky českých a
československých dějin. V naší obci bude rok 2018 rokem dokončení náročné rekonstrukce kulturního
domu. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat TJ Sokol Korouhev za velkorysost, že jak obci, tak
ostatním organizacím, umožnili po dobu rekonstrukce KD, uspořádat v sokolovně všechny
naplánované akce.
Slavnostní otevření kulturního domu se konalo v sobotu 13. října 2018 a sešlo se neuvěřitelných 450
lidí. Děkuji touto cestou jednak všem pořadatelům, ale i Poličance a skupině Apetit za hudební
doprovod celé akce. Děkuji také členům SDH Korouhev za jejich pomoc při této slavnosti a následně
při Uctění památky padlých v 1. světové válce dne 28. 10. 2018.
Chtěla bych také poděkovat celé kulturní komisi za její práci a nápady. Moc si toho vážím a jsem ráda,
že můžeme v podobné sestavě pokračovat v práci i v následujících letech. Poděkování patří také vám
všem, kteří se pravidelně podílíte na vítání občánků.
Na rok 2019 je už v tuto chvíli naplánováno nemálo akcí a myslím, že je z čeho vybírat a na co se těšit.
Přehled kulturních akcí, které se v Korouhvi chystají v období prosinec 2018 – prosinec 2019, najdete
uvnitř Zpravodaje.
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 pro pořádání kulturních nebo sportovních akcí v naší obci
Těšíme se s Vámi na viděnou na některé z akcí v roce 2019.
za Kulturní komisi obce Korouhev Veronika Jílková

9

Tříkrálová sbírka v r. 2019 v Korouhvi
Příspěvkem do pokladničky koledníků v sobotu 5. ledna 2019 pomůžete Oblastní charitě
Polička:
 s úhradou spoluúčasti nákladů spojených s rekonstrukcí domu č. IV, (Vrchlického čp. 10
v Poličce), v němž poskytujeme služby sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace pro
klienty z okresu Svitavy,
 s částečným pokrytím provozních nákladů vynakládaným na činnost Charitní ošetřovatelské
služby a Domácího hospice sv. Michaela, zdravotní služby poskytované pacientům v obcích
podle rajonizace zdravotních pojišťoven v konkrétních obcích kolem města Poličky. (Přesné
vymezení působnosti najdete na: https://policka.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?s=charitniosetrovatelska-sluzba9#directory-detail)
 s poskytováním přímé pomoci potřebným, sociálně slabým lidem v místě působnosti tříkrálové
sbírky Oblastní charity Polička, případně s humanitární pomocí,
 s podporou humanitárních projektů v Indii, kde jsou v oblasti Bangalore pořádány kvalifikační
kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a v oblasti Belgaum na dětské večerní
vzdělávání a podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů,
 s krytím nákladů vzniklých při odstraňování následků vzniklých při mimořádných událostech povodních, požárech apod.
S vděčností za Vaši pomoc a dary Oblastní charita Polička
Ještě několik čísel o obci (stav k 30. 11. 2018):
Korouhev měla k 30. 11. 2018 800 trvale hlášených obyvatel.
V roce 2018 zemřelo 8 obyvatel obce, na které vzpomínáme.
Od prosince 2017 do konce listopadu 2018 se v naší obci narodilo 12 dětí, které tímto mezi námi
vítáme. Přejeme jim, aby v naší obci našly takový domov, kam se vždy budou rády vracet.
Děti narozené v období prosinec 2017 až listopad 2018:
Jílková Eliška
Novotná Lucie
Mach Lukáš
Hegrová Eliška

Haraštová Lucie
Macků Marie
Machová Anna
Machová Bára

Jíně Filip
Orolinová Patricie
Vaňousová Terezie
Roušar Ondřej

**********************************************************************************
Příjemné, radostné a klidné vánoce 2018, zdraví, pohodu a málo starostí v novém roce 2019
přejí
Ladislav Filipi, místostarosta obce

Petr Vondrovic, starosta obce

Marie Cacková, Tomáš Cacek, Tomáš Hrnčíř, Veronika Jílková, Pavel Mach, Miroslav Přívětivý,
Justin Soukal
členové zastupitelstva obce Korouhev
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vydala: obec Korouhev, 12/2018
Sestavil: Petr Vondrovic
Odpovědnost za příspěvky nesou jejich autoři, nemusí vyjadřovat stanoviska vydavatele.
www.obeckorouhev.cz

tel. 461 728 128
e-mail: obec.korouhev@email.cz
adresa: Obecní úřad Korouhev, 569 93 Korouhev 234
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SVOZ ODPADŮ OBEC KOROUHEV rok 2019
Svoz z Korouhve:
- termíny svozu popelnic – komunální odpad:
- 1x za 14 dní ve středu
- termíny svozu plastů v pytlích: 29.1., 26.2., 26.3., 23.4., 21.5., 18.6., 16.7., 13.8., 10.9., 8.10,
19.11., 17.12.
- termíny mobilních svozů nebezpečných odpadů a termín mobilního svozu velkoobjemových
odpadů: zatím LIKO Svitavy a.s. nestanovil termín, protože bude změna systému sběru svůj odpad si budeme muset přivézt přímo k sběrovému autu
Sběr oblečení, bot – bílý kontejner u Obecního úřadu Korouhev
Elektroodpad (kromě monitorů, žárovek, zářivek …) – červený kontejner u Obecního úřadu
Sběr kovů:
a) Recycling a.s., středisko Polička, Střítežská ul.
pondělí až pátek 7:30 - 11:30, 12:00 – 16:00
sobota 7:30 - 11:00
b) Šedý kontejner u Obecního úřadu – nápojové a ostatní plechovky, kovová víčka,
drobný kov
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, Lačnov proti pile
Další možnosti ukládání odpadů - Liko a.s., středisko Polička:
Střítežská 399, 572 01 Polička, vedoucí: Milan Nespěšný, 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
- recyklovatelné plasty neznečištěné
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Kulturní a sportovní akce v Korouhvi v roce 2019
PROSINEC 2018

2. 12. Mikuláš v kostele od 16h
3. 12. Rozsvěcení vánočního stromu – 16:30h u školy
21. 12. Vánoční aranžování, od 17h v zasedací místnosti na obecním úřadě
24. 12. Půlnoční mše svatá, 22h
25. 12. Štěpánská zábava, od 20h v kulturním domě, hraje Arzekt
29. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise, v sokolovně na Rychtě
29. 12. Bruslení (16 – 17h) + Hokejový zápas svobodní – ženatí (17:15 – 18:15h)

LEDEN

5. 1. Tříkrálová sbírka
12. 1. Maškarní bál, od 20h na Rychtě, hraje Rytmik, téma Večerníček
26. 1. Dětský karneval s živou hudbou, od 14h v kulturním domě

ÚNOR

9. 2. Hasičský ples, od 20h v kulturním domě. Hraje Fizl Band
23. 2. Turnaj ve hře Člověče, nezlob se, odpoledne v sokolovně na Rychtě
Bruslení

BŘEZEN

23. 3. Turnaj ve hře COCOT, odpoledne v sokolovně na Rychtě
30. 3. Setkání harmonikářů, odpoledne v kulturním domě
Bruslení
Divadlo (Ochotníci z Víru)

DUBEN

19. 4. Netradiční křížová cesta
30. 4. Pálení čarodějnic u hasičské zbrojnice, opékání buřtů
Divadlo (Ochotníci Korouhev)

KVĚTEN

Besídka ZŠ ke Dni matek
Besídka MS ke Dni matek
24. 5. Noc kostelů

ČERVEN

2. 6. Dětský den s pohádkovou cestou
28. 6. Pouťová zábava
30. 6. Pouť ke sv. Petru a Pavlu
Koncert mladých muzikantů

ČERVENEC
SRPEN

Pouť v Lačnově u kapličky

ZÁŘÍ

7. 9. Kuličky a nohejbal, odpoledne za hasičskou zbrojnicí
Fotbalový zápas svobodní x ženatí

ŘÍJEN

Bruslení

LISTOPAD

23. - 24. 11. Adventní výstava
Uspávání broučků
Tančírna

PROSINEC

Mikuláš v kostele
Besídka ZŠ a MŠ
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Bruslení + hokej
Štěpánská zábava
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