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KOROUHEVSKÝ ZPRAVODAJ
obec Korouhev

prosinec 2019

Vážení občané, obyvatelé obce Korouhev, milí čtenáři,
rok 2019 je již téměř u konce a tradičně k Vám přichází obecní Zpravodaj, abychom Vás seznámili
s minulostí, přítomností i budoucností. Děkujeme všem za příspěvky do tohoto Zpravodaje.
Obecní úřad v Korouhvi v roce 2019 a výhled na r. 2020
.
Hospodaření obce a události roku 2019
Pro rok 2019 byl rozpočet obce schválen na zasedání zastupitelstva obce 13. 12. 2018 s příjmy i výdaji
ve výši 12 944 tisíc Kč.
Celý rok jsme se intenzivně zabývali přípravou stavby „Korouhev – čistička odpadních vod a
splašková kanalizace“. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce bylo v únoru svoláno do kulturního
domu setkání občanů k této problematice. Za přítomnosti odborníků – projektanta, dále zaměstnance
vodoprávního úřadu Městského úřadu Polička - nám byly vysvětleny klady a zápory jednotlivých variant
řešení, tj. gravitační kanalizace s centrální čističkou, tlakové kanalizace s centrální čističkou,
individuální čističky, decentrální čističky odpadních vod. V souladu s usnesením zastupitelstva obce
byla podrobněji vysvětlena tlaková kanalizace s centrální čističkou odpadních vod (tj. ČOV). Diskuse
byla místy vzrušená, ale přínosná a zdálo se, že tato varianta má většinovou podporu. Zastupitelstvo
následně rozhodlo o provedení ankety, kdy zastupitelé oslovili všechny majitele obytných domů a tázali
se na jejich názor. Z toho vyšlo, že tlakovou kanalizaci s ČOV preferuje 57,5 % dotázaných, 35,8 % má
jiný názor a 6,7% se nevyjádřili. Následně na zasedání zastupitelstva 24. 4. 2019 však pro tuto variantu
byli pouze 3 zastupitelé, 5 proti (jeden zastupitel již rezignoval), a bylo rozhodnuto zadat další studii.
Oslovili jsme firmu VODAM Hranice, která v době vydání tohoto Zpravodaje studii dokončuje.
Z dalších akcí r. 2019 jmenujme alespoň:
Odpadové hospodářství – byl rozšířen sběr o jedlé tuky a oleje u Obecního úřadu a u kapličky
v Lačnově. Moc děkujeme všem obyvatelům, že přistoupili zodpovědně k novému systému sběru
velkoobjemového a nebezpečného odpadu a až na malé výjimky přinesli odpad ke svozovým autům.
Veřejné osvětlení – bylo rozšířeno o jeden světelný bod v osadě Kateřinky a jeden v Korouhvi (již
moderními svítidly LED), osvětlení dolní čekárny a dokončuje se osvětlení nástěnek u Obecního úřadu.
Kulturní dům - v letošním roce se úspěšně zaběhl provoz našeho „kulturáčku“, dá se říci ke
spokojenosti všech. Inventář byl doplněn nádobím, byly vyčištěny opony, bylo provedeno kontrolní
měření akustiky sálu s výborným výsledkem a dokončeny venkovní úpravy – dělící plot a dosázení
zeleně.
Lačnov – bylo nově zrekonstruováno svépomocí (tj. údržbář obce, starosta a brigádník za přispění
hasičů) 60 m dešťové kanalizace, opraveno odpočívadlo – nová zámková dlažba, nátěry, oprava
posezení.
Komunikace – firma DS Delta Lubná provedla generální oprava parkoviště u horní samoobsluhy,
vydláždění prostoru před obecní nástěnkou.
Dolní pohostinství a obchod čp. 265 - byla realizována nová střecha a bleskosvod nad prodejnou, nově
vydlážděné posezení pohostinství. Aktuálně zajišťujeme projekt rekonstrukce tohoto objektu – je hotový
současný stav, studie různých variant a v současné době se vypracovává projekt pro stavební povolení.
Dále obnovujeme a doplňujeme zařízení obce - pro údržbu nový traktorový přívěs, elektrocentrálu,
na dětském hřišti u kulturního domu nové houpačky.
Z čeho vůbec nemáme radost, je stav služeb v naší vesnici, kdy aktuálně v prosinci 2019 nemáme
funkční ani jednu prodejnu a též je nepřítomna zaměstnankyně pošty – naštěstí zatím obětavě zajišťuje
činnost pošty pracovnice z Korouhve. Není to tím, že by nám někdo prodejnu či poštu chtěl rušit, ale
tím, že nejsou zájemci o tuto práci, kteří by dlouhodobě činnost v prodejně a poště zajistili. Musím říci,
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že jak COOP Havlíčkův Brod, tak starosta se snaží možné adepty kontaktovat a oslovovat, ale aktuálně
nikdo o trvalý pracovní poměr nemá zájem (oproti možné brigádnické výpomoci, kde se nám ozvali
zájemci z Korouhve). Naštěstí nevíme o někom, který by byl tak osamělý, že by bylo nutné mu nákup
zajistit. Pokud by přeci jen někdo měl tento problém, oznamte na Obecní úřad – díky.
Čištění potoka - na začátku roku 2019 byla ukončena úprava a čištění od Mýta na dolní konec, nyní na
podzim 2019 Lesy ČR (vykonávají správu toku jako státního majetku) provádějí úpravy břehových
porostů a věříme, že v dohledné době bude provedeno i čištění, o které starosta písemně požádal, a bylo
akceptováno.
Komunikace II/360 – Pardubický kraj ve spolupráci se starostou obce v tomto roce prováděl
majetkoprávní vypořádání rekonstrukce komunikace silnice Polička – Korouhev – hranice s krajem
Vysočina, což se povedlo díky vstřícnosti majitelů pozemků i za cenu někdy „krvavých“ kompromisů
(díky všem!!). Takže rekonstrukce bude v horizontu dvou let.
A co nás čeká v roce 2020:
Finanční výbor obce vypracoval dne 28. 11. 2019 návrh rozpočtu obce, se kterým jste se mohli
seznámit na internetových stránkách a úřední desce obce. V úterý 17. 12. 2019 pak bude rozpočet
zastupitelstvem obce projednáván. Co nás tedy v r. 2020 čeká:
1) Budeme pokračovat v diskusích ohledně stavby „Korouhev – čistička odpadních vod a splašková
kanalizace“ s tím, že je nutné se především v zastupitelstvu shodnout na variantě, na kterou
budeme mít finance, variantě, která bude proveditelná technicky a jak vždy zdůrazňuji, tak i kde
budou minimalizovány náklady pro obyvatele obce jak investiční tak i provozní.
2) Další akce
a) Projekty – aktuálně jsou zpracovávány projekt rekonstrukce čp. 265 (obchod, služby a
pohostinství), zázemí fotbalového hřiště, vydláždění míst na separovaný sběr. Též nás
čeká projekt rekonstrukce veřejného osvětlení Maksičky a horního konce – zde záleží na
termínu rekonstrukce vedení nízkého napětí firmou ČEZ Distribuce.
b) Instalace rekuperačních jednotek a částečná rekonstrukce elektroinstalace v Základní
škole a Mateřské škole - bude realizováno o prázdninách 2020
c) Lačnov – v prosinci 2019 jsme obdrželi informaci o přidělení dotace na rekonstrukci
kapličky, bude realizováno výběrové řízení a dle výsledku rekonstrukce provedena. Též
v návrhu rozpočtu jsou prostředky na opravu kanalizace.
d) Intenzifikace odpadového hospodářství – požádali jsme o dotaci na zvýšení počtu
kontejnerů na bioodpad, plasty, papír a sklo, neboť se připravuje podstatné zvýšení poplatku
za ukládání na skládku a čím víc odpadu vytřídíme, tím méně budeme muset platit.
3) Rodáci 2020 budou největší kulturní a společenskou akcí, věřím, že všichni do přípravy (stejně
jako v předchozích setkáních) dáme vše, abychom se mohli představit jako upravená, příjemná
a přátelská obec.
4) Zajištění sociálních služeb v obci – chceme Vás informovat, že v obci zajišťují sociální služby
AZASS Polička, Charita Polička, Domov Bystré a Salvia Svitavy. Tyto firmy podporujeme a
upozorňujeme, že rozsah firem již nebudeme rozšiřovat. Je tedy nutné pro tuto oblast preferovat
tyto společnosti. Informace o službách a podmínkách těchto společností můžete získat na
Obecním úřadě nebo na internetových stránkách.
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Milí čtenáři, seznámili jsme Vás pouze s nejdůležitějšími událostmi a akcemi v obci, o dalších se můžete
informovat v zápisech z jednání zastupitelstva na www.obeckorouhev.cz. Nejdůležitější akce najdete
na úvodní stránce v levém sloupci v odstavci „Důležitá oznámení“, které každé pondělí aktualizujeme,
rubrice Aktuality a přehledu akcí.
Končí rok 2019 a sluší se poděkovat všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli k dění a rozvoji naší
vesnice. Též jsem rád za Vaše připomínky, náměty, názory i kritiku – je to znamením toho, že se o obec
zajímáte
Petr Vondrovic, starosta obce

Ještě informace paní účetní:
Poplatek za svoz komunálního odpadu
Poplatek pro rok 2020 je ve výši 550,- Kč za osobu nebo rekreační objekt.
Splatnost poplatku je do 31. 3. 2020, prosíme o dodržení tohoto data. Uhradit ho můžete v hotovosti
v kanceláři OÚ vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin nebo převodem na účet obce
1283396379/0800, jako variabilní symbol uveďte vaše číslo popisné.
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.
Poplatek za psa
Poplatek pro rok 2020 je stanoven na 100,- Kč za prvního psa a 200,- Kč za každého dalšího psa.
Splatnost poplatku je do 30. 4. 2020. Uhradit ho můžete stejnými způsoby jako poplatek za komunální
odpad.
Připomínáme, že od 1. 1. 2020 platí pro všechny majitele psů povinnost mít svého psa očipovaného
nebo opatřeného čitelným tetováním.
SMS zprávy z obecního rozhlasu
Pokud ještě nemáte registrované vaše telefonní číslo k odběru SMS zpráv z obecního rozhlasu a máte o
toto zájem, můžete si požádat o registraci v kanceláři OÚ. Tato služba je pro naše občany zdarma.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2020.
Ludmila Uhliariková, účetní obce

Kontrolní výbor obce Korouhev
Kontrolní výbor obce Korouhev má tři členy, jeho úkolem je kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva
obce. Z těchto kontrol se vytváří zápisy kontrolního výboru. Dále se kontrolují dotace, které obec
poskytuje složkám a organizacím. V letošním roce napsal kontrolní výbor celkem čtyři zápisy, ve
kterých nenašel žádné nedostatky.
Justin Soukal, předseda kontrolního výboru

Finanční výbor obce Korouhev
Finanční výbor prováděl za uplynulý rok dle plánu průběžné kontroly hospodaření s majetkem a
finančními prostředky obce náhodně vybraných měsíců, účetních dokladů a kontroly pokladny. Byl
sestaven rozpočet pro rok 2020.
I po tak finančně náročné akci, jako byla rekonstrukce Kulturního domu, hospodaříme s poměrně
vysokým finančním obnosem. Pro zhodnocování využíváme produktů České spořitelny, především
fondů nemovitostního a konzervativního. V současné době se tyto fondy drží na velice vysoké úrovni
zhodnocování. Před námi jsou další velmi finančně náročné akce, je tedy nutné v průběhu měsíců
bedlivě hlídat, aby hodnoty podílových listů nijak zvláště neklesaly, a maximálně jsme využívali daných
zhodnocení. Při zasedání zastupitelstva je aktuální stav vždy předkládán k projednání a v případě
jakýchkoliv změn se jedná o následném postupu.
Jako každý rok, tak i letos proběhlo přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Pardubice (tzv.
audit), opět bez závad. Děkuji všem členům finančního výboru za spolupráci a také velký dík paní účetní
za precizní přípravu a evidenci dokladů.
Přeji všem pohodový předvánoční čas, krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Za finanční výbor Marie Cacková
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Lačnov, Kateřinky, Maksičky
V letošním roce se v Lačnově podařilo zhotovit dlažbu a opravit sezení v odpočívadle u rybníka. Dále
se v režii obce provedla oprava části nefunkčního vedení povrchové vody.
Děkujeme obecnímu úřadu za vstřícnost a těšíme se na další spolupráci v příštím roce.
Přívětivý Miroslav, člen zastupitelstva obce
Komise životního prostředí
Komise životního prostředí řeší především žádosti na kácení dřevin. Vzhledem k tomu, že mnoho dřevin
určených ke kácení roste v blízkosti potoka, musí být tyto žádosti projednány se správcem toku Lesy
ČR. Často se ale stává, že občané žádají o likvidaci dřevin, které nerostou na jejich pozemku, ale na
pozemcích patřící Lesům ČR. V tomto případě se žádost posuzuje jako neplatná, přesto se dotazujeme
správce potoka na stanovisko.
Přívětivý Miroslav, předseda komise životního prostředí
Činnost Základní školy a Mateřské školy Korouhev
Malé školní ohlédnutí za rokem 2019
Základní škola
V naší škole se v současné době vzdělává 41 žáčků. V prvním ročníku je 11 žáků, ve druhém 7,
ve třetím 11 a ve čtvrtém ročníku je 12 žáků. Ve škole pracují čtyři zájmové kroužky - kroužek
výpočetní techniky, sportovní kroužek, kroužek dovedných rukou a keramický kroužek. Některé děti
také navštěvují nepovinný předmět náboženství.
Během roku jsme absolvovali mnoho akcí. Alespoň některé z nich: dvakrát naši školu navštívil
minicirkus, žáci 1. a 2. ročníku zhlédli několik představení divadélka JO-JO, tvořili jsme v projektových
dnech Vánoce a Velikonoce, žáci 1. ročníku prošli vzdělávacím programem „ Veselé zoubky“. Školu
navštívilo loutkové divadlo s pohádkou „ Když se čerti ženili“. Vyšlápli jsme si na Bezděk, do Kateřinek
a na Jelínkovi, zasportovali jsme si při sportovním dnu a také při cyklistickém výletu na hrad Svojanov,
kam tradičně jezdí žáci 4. ročníku. Navštívili jsme dopravní hřiště, Tylův dům v Poličce a Divadelní
klub. Absolvovali jsme plavecký výcvik a zakusili „Medové snídaně“. Pro maminky jsme připravili
pohoštění a program ke Dni matek.
Děti také dobře reprezentovaly naši školu – především v pěveckých soutěžích – dvě první místa,
jedno druhé a jedno třetí místo v oblastní soutěži v Poličce, v recitačních soutěžích – druhé místo
v okresní a druhé místo v krajské soutěži a v přespolním běhu v Liboháji – druhé a třetí místo. Velice se
také povedlo divadelní představení „ Staré pověsti české“, které jsme také 2x reprízovali, z toho jednou
v Centru Bohuslava Martinů v Poličce na vernisáži s názvem „Fenomén Igráček“.
Na školní výlet jsme tentokrát jeli vlakem do Brna. Některé děti jely vlakem poprvé a pro
všechny byla cesta velkým zážitkem. V Brně jsme se tramvají přemístili do areálu brněnského
výstaviště, kde se nachází vědecký park VIDA. Děti zde objevovaly, bavily se a učily se hrou. Z více
jak 170 exponátu si každý určitě našel něco, co ho zaujalo – ať už to byl model ponorky nebo lidského
srdce, zemětřesná deska, oceán v lahvi, kolo na laně, rotující místnost, simulátor povodně či tobogán.
Odpoledne jsme opět tramvají přejeli do centra Brna. V budově Nové radnice jsme navštívili
Mincmistrovký sklep. Zde nám mincmistr Bruno připomněl zapomenuté řemeslo ražení mincí v Brně a
na Moravě. Cesta vlakem domů utekla zase neuvěřitelně rychle a tak si snad výlet vlakem zase někdy
zopakujeme.
Tomáš Sobola, ředitel školy
Školní družina
V minulém školním roce 2018 – 2019 jsme měli ve školní družině spoustu zajímavých zážitků a prožili
jsme společně mnoho veselých a nezapomenutelných chvil.
Navštívili jsme dvakrát muzeum v Poličce. Na jaře nás paní průvodkyně provázela po hradbách,
kde jsme si vyslechli jejich historii. Měli jsme možnost vidět město z jiného úhlu, který nám poskytl
krásný výhled na okolní domy, střechy a zahrady.
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Zhlédli jsme výstavu v muzeu Centra Bohuslava Martinů o středověké Poličce. Kluci a děvčata
si mohli vyzkoušet repliky rytířského brnění, zbraní, oděvů, seděli na dřevěném koni v životní velikosti.
Také si mohli zkusit dobové oblečení.
Pořádáme pro naše seniory program ve škole. Děti připraví pohoštění a krátké kulturní
vystoupení. Tato setkání, která probíhají několikrát do roka, jsou velmi zdařilá. Senioři mají možnost
poznat, jaké máme šikovné žáky, novou nastupující generaci a děti jsou seniory odměněny drobnými
dárky.
Loňský školní rok byl ve znamení oslav stoletého výročí vzniku Československa. Ve družině
jsme pletli břečťanové věnce s trikolorou, které děti položily k pomníku letců.
V předvánočním čase děti zhlédly českou pohádku Čertí brko a vyráběly nitěné ozdoby na
adventní výstavu v Korouhvi, těšily se na nové hračky a hry, které naděluje Ježíšek ve družině.
V novém kalendářním roce byl program družiny zaměřen na nácvik divadelní hry Ze starých
pověstí českých. Děti hrály hru O praotci Čechovi, O Krokovi a Dívčí válku. Hra byla doplněna zpěvy
a tancem. Nacvičovali jsme s velkým nadšením a děti se na provedení her velice těšily. Pro velký ohlas
a nadšení dětí jsme hráli hru dvakrát a s částí programu vystoupili žáci čtvrté třídy v Centru Bohuslava
Martinů na vernisáži výstavy „Igráček světový fenomén“.
Koncem školního roku jsme opět jeli do kina na film „Mary Poppins se vrací“.
Pestrý rok ve družině byl zakončen odměnou ve formě pizzy, limonády a zmrzliny v místní restauraci
Pod kostelem.
Stanislava Vondrovicová, vychovatelka ŠD
Mateřská škola
V roce 2018-2019 navštěvovalo mateřskou školu 34 dětí. Ve velkém oddělení – 25, v malém 9 dětí.
Provoz MŠ je denně od 6.30 – 16 hod. V malém oddělení pracovala v loňském roce jedna paní učitelka,
ve velkém oddělení dvě učitelky a asistentka pedagoga. Dále v MŠ pracuje školnice. V mateřské škole
pracujeme podle Školského vzdělávacího plánu: ,,Společně s našimi zvířátky, překonáváme překážky‘‘.
Naše školka je zapojena do projektu České obce sokolské pro předškolní děti : ,,Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky“. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je
k týmové spolupráci, rozvoji pohybové gramotnosti a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních,
tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků se zvířátky a úkoly. Uskutečňujeme různé pěší výlety
okolo Korouhve, na Kateřinky, na Jelínek, do Poličky na přehradu. V rámci tematických vycházek
plníme různé úkoly. Do školky k nám jezdí Divadlo Jo-Jo se svými pohádkami, loutkové divadlo,
minicirkus, pantomima. Pořádáme projektové dny, akce s rodiči - ,,Drakiáda", ,,Den s maminkami".
Pravidelně navštěvujeme místní knihovnu, Obecní úřad, 1. třídu ZŠ na ,, Den otevřených dveří".
Jezdíme s dětmi bruslit a plavat. Společně se ZŠ pořádáme vystoupení pro veřejnost v KD a rozsvěcení
vánočního stromu u školy. Dále ve školce pořádáme - Karneval, vánoční besídku ,, Zimní olympiádu",
fotografování dětí, rozloučení s předškoláky. Na konci školního roku jezdíme na celodenní výlet, loni
jsme se vypravili do Perníkové chaloupky v Rábí u Pardubic.
Naďa Mitášová – vedoucí učitelka MŠ
Školní kuchyň
Školní kuchyň o letních prázdninách prošla rekonstrukcí. Máme nové obkladačky, pořídili jsme ohřívací
výdejní vozík, škrabku na brambory, mycí stůl a myčku nádobí. Již v loňském roce byly zakoupeny
nerezové pracovní stoly, nerezový stůl na nádobí a závěsné skříňky na nádobí. Také byly zhotoveny
nové pracovní úseky na zpracování syrového masa a zeleniny.
Za loňský
školní rok jsme uvařily 12 923 obědů a vydalo se 9 524 svačinek. Nadále se snažíme plnit spotřební koš
dle tabulek hygieny. I když v současné době kuchyň splňuje dané hygienické požadavky, budeme i
nadále zlepšovat pracovní prostředí i vybavení kuchyně a tím přispívat tím k vyšší úrovni školního
stravování.
Kolektiv školní kuchyně
Za všechny zaměstnance školy vám všem přejeme krásné Vánoce a v roce 2020 zdraví, lásku, pohodu
a splněná přání.
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Z činnosti TJ Sokol Korouhev
Stolní tenis
V uplynulé sezoně Okresního přeboru 2018-2019 jsme skončili na pěkném 4. místě. Nejlepší hráč byl
Pepa Schwedler na 7. místě s 80% úspěšností, druhý byl Martin Roušar na 19. místě s úspěšností 65%.
Pro letošní sezonu 2019-2020 se vrátili Stanislav Trnka a Jiří Malý z hostování v Novém Městě na
Moravě. Proto jsme se spojili s oddílem Borové a máme dvě družstva s názvem Korouhev-Borová "B"a
Korouhev-Borová"C". Chceme se pokusit o postup do krajské soutěže. Tréninky jsou v úterý a 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 ve středu 25. 12. 2019, prezence od 8:30 hod.
Za oddíl stolního tenisu Pavel Trnka
Badminton
Jako minulý rok jsme i letos absolvovali bezpočet tréninků a získané dovednosti jsme následně
zužitkovali na turnajích v Letovicích, Poličce a v Čisté, kde jsme dosáhli velmi uspokojivých výsledků.
Stejně dobře si vedla i naše mládež, zejména musím na
výbornou zhodnotit výkon Elišky Petrásové a Terezy
Poulové na dětském turnaji v Poličce pořádaném
Mozaikou Polička, kde se zúčastnilo 12 párů z okolních
i přespolních měst a obcí, a kde holkám těsně unikla
výhra v boji o 3. místo. Musíme na tom ještě makat,
příště to určitě vyjde!
Rád bych touto cestou přizval případné zájemce o tento
sport, aby nás neváhali navštívit a rozšířili naše řady, a
to nejen dospělých, ale také dětí. Tréninky máme každé
úterý, čtvrtek a neděli vždy od 19.00 do 21.00, trénink
mládeže každé úterý 18.00 -19.00, a v neděli od 17.30
do 19.00. Přijďte si zahrát!
Závěrem bych chtěl ještě říci, že jsme byli vyzváni k účasti v nově vzniklé Amatérské Badmintonové
lize v Poličce a tuto výzvu přijali, tak nám držte palce! (www.ablpolicka.wz.cz)
Díky, za badminton Korouhev Tomáš Zéda
Cvičení
Cvičení žen
Cvičení ml. žen
Relaxační cvičení

paní Marie Hloušová
paní Hana Poulová
paní Magda Cermanová

pondělí od 17 hod.
čtvrtek od 18 hod.
čtvrtek od 16 hod.
16:00 - 16:30 hod. základy reflexologie
16.30 - 17.15 hod. fasciální trénink
17.15 - 18.00 hod. relaxační cvičení –
autogenní trénink
Stolní tenis
Josef Schwedler
středa od 16 hod., pátek od 18 hod.
Badminton
děti Jirka Procházka
úterý od 18 hod., neděle od 17 : 30 hod.
dospělí Jirka Procházka
úterý od 19 hod., čtvrtek od 19 hod,
neděle od 19 hod.
Florbal
Marek Jílek
neděle od 14 hod.
Tančení
Láďa Poul
středa od 19 hod.
Posilovna
Josef Mitáš
podle zájmu
Pokud by někdo měl o některá z cvičení zájem, kontaktujte prosím uvedené osoby.
Kultura
Tématem letošního maškarního plesu byly Večerníčky. Chtěl bych všechny pozvat na maškarní ples,
který se koná 11. ledna 2020 a jeho téma je V zámku a v podzámčí.
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I letos se konaly turnaje ve hrách „Člověče, nezlob se!“ (vítěz Matyáš Procházka) a oblíbené karetní hře
„COCOT“ (vítěz Tomáš Neděla). Oba turnaje se uskuteční i v roce 2020, pravděpodobné termíny jsou:
Člověče, nezlob se!
únor 2020
COCOT
březen 2020
Na tyto i další akce TJ jste všichni srdečně zváni.
Údržba budovy
Největší akcí letos byly nátěry plechových střech, okapů a oplechování budovy. Nátěry byly proplaceny
v rámci programu MALÝ LEADER pro Poličsko, který je financován z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje a spravuje ho MAS Poličsko, se spoluúčastí TJ.
Byla provedena také oprava střechy – zatékání v rohu přísálí.
V příštím roce bychom chtěli provést výměnu dveří z výčepu na dvůr a dveří skladu. Opět máme
podanou žádost na dotaci v rámci programu Pardubického kraje Malý Leader pod MAS Poličsko.
Sponzoři
Jako každý rok bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří finančně přispěli na naši činnost.
Jsou to:
Obec Korouhev
příspěvek na energie a topení
Mgr. Petr Hanyk
příspěvek na činnost TJ
LMGAS s.r.o (Jindra Mach)
příspěvek na činnost TJ
Děkujeme také všem, kteří poskytují věcné ceny do tomboly na tradiční Sokolský ples.
Za Výbor TJ Sokol Korouhev z.s. Petr Svoboda

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Korouhev
Vážení spoluobčané, dovolte mi seznámit Vás s činností naší organizace v r. 2019.
První událostí byl tradiční hasičský ples v kulturním domě, kde nám k tanci a poslechu hrála
hudební skupina Fízlband. Dále jsme uspořádali pálení Čarodějnic za hasičskou zbrojnici, kde byl pro
děti připraven program - hry a soutěže a pak si opekly špekáčky. Po setmění byla zapálena hranice s
čarodějnicí. V rámci Dětského dne u kulturního domu si děti s radosti vyzkoušeli stříkání s džberovkou,
ručkování po laně a hod kroužku na proudnice. Též bych zmínil přednášku v Mateřské škole a Základní
škole.
Brigádnická činnost spočívá v údržbě hasičské zbrojnice a okolí, údržbě techniky (auta CAS-25
a Ford transit, plovoucí čerpadlo PPS-12, motorové pily a elektrocentrály).
Výjezdové družstvo vyjíždělo pětkrát a to k těmto událostem: zahoření sazí v komíně 2x, padlé stromy
na vozovce 3x a požár fary v Pusté Rybné.
Doporučujeme majitelům domů, aby si podle zákona nechali komín vyčistit kominíkem, který vystaví
potvrzení.
Dále proběhlo školení velitelů a strojníků v Poličce na stanici HZS. Jeden č1en absolvoval kurz
strojníků.
Náš Sbor dobrovolných hasičů má 56 členů, z toho 12 členu je ve výjezdové jednotce JPO III,
zřizované obcí Korouhev.
Přejeme občanům hezké prožití svátků vánočních, hodně zdraví a spokojenosti v roce 2020.
Za SDH Korouhev Milan Štěpánek

Klub žen Korouhev
Týdny po vánocích jsou časem plesů a veselí. V tomto období pořádá Klub žen tradiční Dětský
karneval. Pro děti připravujeme hlavně z příspěvků sponzorů bohatou tombolu. Na svoje zakoupené losy
mohou vyhrát buď přímou výhru nebo jejich los postupuje do hlavního slosování. Bylo tomu tak i letos.
Protože dětský karneval je odjakživa maškarní, všechny děti oblečené do masek dostaly malou odměnu.
Během odpoledne si všichni mohli zazpívat, zatančit a pobavit se tentokrát při živé hudbě. Tady musím
poděkovat manželům Jíňovým za přípravu tomboly, soutěží a provázení celým odpolednem. Za nějaký
čas po akci si zájemci mohli prohlédnout a třeba se i najít na fotografiích ve výkladní skříňce.
Na začátku března jsme se sešly v kulturním domě na členské schůzi. Připravily jsme společnou
večeři, daly si trochu vína a něco ke kávě. Je dobré se jenom tak sejít, popovídat si a pobavit se.
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Poslední březnovou sobotu se konalo již jedenácté setkání harmonikářů zase u nás v Korouhvi.
Zájem vystupujících byl tradičně veliký. Každý účinkující dostal na památku ručně vyrobený malý
dáreček a pamětní list. Na dvanácté setkání se sejdeme 28. března 2020 v kulturním domě.
Klub žen se také zapojuje do práce při pořádání dětského dne na začátku června společně
s ostatními organizacemi v obci. Podílíme se na jeho zajištění jak pracovně tak i finančně pokud je to
potřeba.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem ochotným lidem, kteří se zapojí a tak pomohou společně
dobré věci.
Marie Petrásová
Klub seniorů
Klub seniorů se stále schází druhé úterý v měsíci od čtrnácti hodin, teď již zase v kulturním domě.
V loňském roce jsme zkusili malý výlet autem do Lačnova a okolí s posezením u pana Střílka.
To se nám zalíbilo tolik, že jsme podobných výletů vymysleli hned několik. Jeli jsme třeba autobusem
do Poličky a sešli se v restauraci THT. Náročnější byly výlety na hrad Svojanov, Milovy, Podlesí, do
Daňkovic a na zámek Nové Hrady. Podnikáme také menší vyjížďky do blízkého okolí. V srpnu jsme
zajeli k Lukasově lípě v Telecím a na Lucký vrch. Den jsme zakončili v Pusté Rybné, kde jsme poseděli
do večera. Na závěr naší výletní sezony jsme ještě v září navštívili pana Střílka v Lačnově. Odpoledne
strávené u něho bylo velice příjemné.
Nejméně dvakrát za rok nás při našich schůzkách navštěvují děti ze školní družiny. Na jaře to
bylo před velikonocemi, tak jsme s nimi pletli metličky. Při podzimní návštěvě si pro nás děti připravily
malé divadélko O veliké řepě. Na ukázku jsem jim přinesla burák, červenou řepu i s natí a cukrovku.
Potom s námi poseděly a dostaly malé pohoštění.
Pravidelně mezi nás také přijíždí paní Růženka Tomanová. Při besedách s ní se vždy dozvíme
něco nového a poučného. Společné strávené odpoledne je velice pěkné.
Letos se opět uskutečnila v Korouhvi adventní výstava. Několik z nás se zapojilo do jejího
zajištění.
Závěrem mi už zbývá jenom připomenout všem seniorům, že mohou rozšířit naše řady a
uvítali bychom i více mužů.
Marie Petrásová
Příspěvek Jiřího Hanyka, bývalého předsedy mysliveckého spolku
Myslivec kontra zemědělec, aneb začátek konce myslivosti.
Jako myslivec jsem v Korouhvi začínal v roce 1968, kdy jsem získal lovecký lístek pro
posluchače lesnických škol. Nebyl to začátek zájmu o myslivost, k té mě otec vedl již od útlého mládí.
Od této doby jsem si byl vědom, že myslivost není jen lov zvěře, ale především péče o zvěř a také o
zachování přírody a její obnovy.
V sedmdesátých letech byla v okolí Korouhve vidět drobná zvěř-koroptve, bažanti a zajíci.
Divočák se objevil pouze ojediněle. Jaké to bylo zpestření. K jejich lovu jsme se těšili na první sníh, kdy
po obnově (po vystopování), jsme uspořádali jejich lov. Pokud byl lov úspěšný, dokázali jsme posedět,
poveselit se a těšit se na další společné chvíle v kamarádském kolektivu. Ale ouvej, začalo se spekulovat,
hromádkařit (individuálně přikrmovat). To znamená, proč se dělit s kamarády, když si můžu divočáka
střelit sám? Netrvalo dlouho a k mému úžasu po první obeznávce nám kamarád oznámil: „Na ty
nejdeme, ty jsou naše.“ Tak začaly v myslivosti nové časy.
A do toho nastoupil zemědělec s moderní technikou a technologiemi. Zvěř je pro něho největší
nepřítel, který mu ujídá z jeho tučných dotací. Raději si v honitbě pěstuje velké kolonie hrabošů a běda,
když je divočák začne požírat, je zle a sprostými slovy a urážkami k myslivecké veřejnosti nešetří.
Nastala otázka: kdo ničí více přírodu? „Myslivec nebo zemědělec?“ Myslivec určitě ne. Zemědělec, v
tomto případě jsem ho pojmenoval Ničitel, se může pochlubit, kolik při senoseči zavraždil malých
nemohoucích srnčátek, aniž by použil plašících zařízení, které mu zákon ukládá. Kolik zabil zajíčků,
skřivanů, čejek, chřástalů a dalších nevinných živočichů, kteří se vlivem hospodaření z přírody
nekompromisně vytrácejí. Jedy, které zemědělec při své činnosti používá, také dle zákona nehlásí.
Pro mě byla myslivost celoživotním posláním, avšak než taková myslivost, tak raději žádná. To
však neznamená, že jsem na přírodu zanevřel, nadále se budu ochranou přírody zabývat a přírodu
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chránit. Něco končí a něco začíná. Pro mě dnem 01. 01. 2020 končí myslivost v Mysliveckém spolku
Korouhev, z.s. To však neznamená, že nebudu přírodu hájit, nadále budu pomáhat zastáncům a
ochráncům přírody.
Je čas předvánoční a tak bych chtěl popřát všem slušným lidem pěkné Vánoce a šťastný vstup
do Nového roku LP 2020.
Všechny zdraví Jiří Hanyk, bývalý předseda mysliveckého spolku.
Kulturní akce Magda a Naďa
Během uplynulé zimy jsme mohli besedovat s několika milými hosty. V prosinci nám poutavě vyprávěl
o období Adventu náš milý kněz Otec Ondřej Špinler. Vánoční atmosféra byla umocněna výzdobou a
chutným občerstvením.
V lednu a v únoru proběhlo setkání s panem doktorem PhDr. Zdeňkem Trnkou,
kdy jsme se dozvěděli něco o manželkách našich bývalých prezidentů a o historii
města Poličky.
V březnu nás navštívila Charita Polička zastoupená Ing. Štěpánkou Dvořákovou
a vrchní sestrou Želmírou Plecháčkovou. Jejich prezentace byla perfektně a
profesionálně připravena. Všechny přítomné obohatily zajímavými informacemi.
Nakonec jsme se ještě v květnu sešli v Divadelním klubu v Poličce, kam jsme pozvaly světoznámého
profesionálního rybáře pana Jakuba Vágnera. Zúčastnili se i žáci ZŠ v Poličce.
Pan Vágner nám ukázal, jak je důležitá příroda, jak se k ní máme s velkou pokorou chovat a přesto, že
procestoval kus světa, kladl nám na srdce, ať máme rádi naši zem a její překrásnou přírodu.
Na příští zimu 2020 připravujeme:
7.12.2019 - katolický kněz Antonín Brychta – jeho působení v Rusku
11.1.2020 - paní Jaroslava Kozáková - bývalá reprezentantka ČSSR v atletice
15.2.2020 - pan Mgr. Ferdinand Raditsch – vedoucí Květné zahrady
14.3.2020 - pan MUDr. Jaroslav Grodl – beseda o diabetologii
Srdečně zvou a na další besedování s Vámi se těší Magda Cermanová a Naďa Novotná
Komise pro kulturní a občanské záležitosti obce Korouhev
Rok 2019 se pomalu nachyluje ke svému konci a my se poohlížíme zpět za tím, co všechno jsme v tomto
roce prožili, co nám tento rok přinesl, čím nás tento rok obohatil.
Naši korouhevští ochotníci po krátké pauze letos úspěšně sehráli novou hru z pera Pavla Macha „Bahno
bude“. Pozadu nezůstali ani mladí divadelníci z řad žáků ZŠ Korouhev, kteří si pro nás na jaře připravili
hru na motivy starých českých pověstí. Všem děkujeme za krásné kulturní zážitky.
Děkuji obci Korouhev, že finančně podporuje kulturní a sportovní život v obci. V roce 2020 bude dále
pokračovat oblíbené Bruslení s obcí Korouhev a máme nově naplánované Plavání s obcí Korouhev nebo
pro příznivce společenského tance Tančírnu. Samozřejmě se můžete těšit na všechny již tradiční akce.
Děkuji také všem spolkům a organizacím, které nemalou měrou přispívají ke kulturnímu a
společenskému životu v obci. Myslím si, že nabídka akcí je opravdu různorodá a záleží jen na vás,
kterých akcí se zúčastníte.
Informace o všech akcích vždy naleznete ve vývěskách obce, dále na webu obce www.obeckorouhev.cz
v záložce Kalendář akcí (informace o konkrétních akcích na dva měsíce dopředu). Důležitá oznámení,
též v záložce Aktuality je vždy vyvěšen patřičný leták s podrobnými informacemi k dané akci. Všechny
akce jsou také několikrát hlášeny místním rozhlasem a těm z vás, kteří máte zažádáno, každé hlášení
přijde v podobě SMS přímo na váš mobilní telefon.
Všem organizátorům a pořadatelům děkuji za jejich čas, nasazení a obětavou práci při pořádání
jakýchkoli kulturních akcí v naší obci.
Děkuji i vám, našim spoluobčanům, kteří se různých korouhevských akcí a aktivit zúčastňujete nebo je
jakýmkoli způsobem podporujete.
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Přeji vám všem požehnané Vánoce v kruhu Vašich nejbližších a do nového roku hodně zdraví, radosti
a úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě. Všem pořadatelům a organizátorům potom přeji také
dostatek elánu, sil a mnoho dobrých nápadů.
Těšíme se s Vámi na viděnou na některé z akcí v roce 2020.
Přehled kulturních akcí v Korouhvi na období prosinec 2019 – prosinec 2020 najdete na konci
Zpravodaje.
za Kulturní komisi obce Korouhev Veronika Jílková
Ještě několik čísel o obci (stav k 30. 11. 2019):
Korouhev měla ke konci listopadu 2019 807 trvale hlášených obyvatel.
V roce 2019 zemřeli 3 obyvatelé obce, na které vzpomínáme.
Od prosince 2018 do konce listopadu 2019 se v naší obci narodilo 10 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 2018 až listopad 2019:
František Soukal
Daniela Musilová
Anna Frodlová
Petr Halgoš
Norbert Zinek
Tereza Malá
Tamara Tlustá
Rozárie Lipenská

Karin Kučerová
Josef Navrátil

RODÁCI 2020
Ve dnech 26. – 28. června 2020 nás čeká již třetí Setkání rodáků, obyvatel a přátel obce Korouhev. Chci
Vás touto cestou poprosit o spolupráci a pomoc s organizací tohoto setkání. Rádi bychom pozvali
maximální počet rodáků, proto děkuji všem, kteří již odevzdali vyplněné dotazníky se jmény rodáků.
Nemáme jinou možnost zjistit jména všech dosud žijících rodáků než cestou dotazníku, který jste v říjnu
obdrželi. Chci proto poprosit ty z vás, kteří dotazník ještě nevyplnili nebo na něj zapomněli, aby
vyplněný dotazník přinesli co nejdříve na Obecní úřad v Korouhvi. V případě nejasností a pochybností
se nebojte obrátit na pracovníky obecního úřadu. Pokud nebudeme mít k dispozici jména a kontakty na
Vaše příbuzné a známé do konce ledna 2020, tak je bohužel nebudeme moci oficiálně na Setkání rodáků
pozvat.
Na Setkání rodáků připravujeme ve spolupráci se spolky v obci pestrý program, nebude chybět mimo
jiné divadelní představení, malý jarmark, výstavy a také prodej propagačních předmětů. Každé Setkání
rodáků je jednak důležitou a nutnou prezentací obce a samozřejmě akcí krásného vzájemného setkávání
a vzpomínání. Je naším velkým přáním, aby akce byla co nejzdařilejší, ale není možné akci takového
rozsahu pořádat bez pomoci vás, našich spoluobčanů. Děkuji všem složkám, spolkům a organizacím
v obci, které nám s pořádáním pomáhají. Dále děkuji všem spoluobčanům, kteří přislíbili svoji pomoc
při přípravách a průběhu celého setkání rodáků. Abychom však pokryli veškeré pořadatelské činnosti,
je zapotřebí několika desítek dobrovolníků. Budeme proto rádi, když nám s různými činnostmi a
aktivitami vypomůžete. V případě, že byste se rádi zapojili a pomohli nám s pořádáním, kontaktujte
prosím někoho ze zastupitelů obce nebo z pracovníků Obecního úřadu Korouhev.
Těšíme se na vás při příležitosti setkání rodáků, obyvatel a přátel obce Korouhev 2020.
Veronika Jílková
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Další užitečná oznámení a 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

Veřejná autobusová doprava v Korouhvi
Autobusová doprava v Korouhvi - od 15. 12. 2019 jezdí dva dopravci a to:
linka č. 840903 Nové Město na Moravě – Jimramov – Polička, dopravce Zlatovánek s.r.o. Polička
linka č. 840118 Nové Město na Moravě – Jimramov – Polička, ZDAR a.s. Žďár nad Sázavou
Rozsah jízdních řádů je podobný, pokud máte připomínky, sdělte je Obecnímu úřadu
Pečovatelská služba – AZASS Polička
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Pečovatelská služba – DOMOV Bystré o.p.s.
Pečovatelská služba je jeden z druhů sociálních služeb, její místo v obcích a městech je dnes
zcela nezastupitelné. Pečovatelskou službu v Bystrém a obcích v okolí do 15km realizuje DOMOV
Bystré, o.p.s. již řadu let. Cílem pečovatelské služby je pomoci klientům žít doma, v jejich přirozeném
prostředí a to i v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc druhých. Službu poskytujeme seniorům, osobám
se zdravotním postižením a chronickým onemocněním od 18 let. Pečovatelská služba je poskytována
formou terénní (v domácnosti klienta) a ambulantní (ve středisku osobní hygieny v domě
s pečovatelskou službou).
Během poslední doby prošla pečovatelská služba řadou změn, které reagují na potřebu klientů
zůstat žít doma a na potřebu rodin zvládnout péči o blízkého v domácím prostředí. Ráda bych na některé
změny upozornila.
1. Rozšířila se provozní doba, nyní je služba poskytována ve všední dny od 7.00 do 20.00 a o víkendu
a ve svátcích od 7.00 do 19.00hod.
2. Naším cílem není provádět potřebné úkony za klienta, ale podporovat ho v zachování schopností,
které má. U každého klienta musí být dohoda na tom v čem a v jaké míře potřebuje pomoci, přístup
služby je co nejvíce individuální. Proto např. preferujeme doprovod klienta na nákup než to abychom
mu nakoupili bez něj, doprovod k lékaři….
3. Pečovatelská služba omezuje rozvoz obědů -velice často se senioři obraceli na pečovatelskou.
službu se žádostí o dovoz oběda, jinou pomoc ale nepotřebovali. Tato situace je nyní řešena nabídkou
komerčních služeb.
4. Snižuje se počet klientů (právě ukončováním rozvozu obědů), ale stoupá míra rozsahu potřebné
pomoci klientovi. Klienty navštěvujeme i několikrát denně, pomáháme s oblékáním, s osobní hygienou,
s přípravou a podáním jídla, pomoc s orientací, nákupy a pochůzky, doprovod.…
5. Jsme vybaveni 5 auty, z nichž jedno je určené i pro přepravu osoby na vozíku. V roce 2020 budeme
pokračovat ve výměně starších aut za nové, ještě potřebujeme vyměnit dvě auta.
6. Pečovatelská služba je vybavena kompenzačními pomůckami, které může bezplatně na 14 dní
klientům zapůjčit.
7. Upravili jsme prostory pro ambulantní péči a rozšířili tým pečovatelské služby.
8. Úzce spolupracujeme s domácí péčí ve všech obcích.
Ráda bych touto cestu poděkovala všem, kteří nás podpořili na Burze filantropie. Také díky ní
jsme mohli zakoupit nové auto.
V případě potřeby pomoci, dotazů či chuti nás jakkoliv podpořit nás kontaktujte.
DOMOV Bystré, o.p.s., Školní 453, 569 92 Bystré, pecdomov@atlas.cz, 607 785 488, 722 358 855
**********************************************************************************
Hezké a radostné Vánoce 2019, ať se vám všem rok 2020 povede.
Pevné zdraví a osobní i pracovní pohodu
přejí obyvatelům Korouhve, Lačnova, Maksiček a Kateřinek
Ladislav Filipi, místostarosta obce

Petr Vondrovic, starosta obce

Marie Cacková, Tomáš Cacek, Veronika Jílková, Pavel Mach, Miroslav Přívětivý, Justin Soukal
členové zastupitelstva obce Korouhev
Ludmila Uhliariková, účetní
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vydala: obec Korouhev, 12/2019
Sestavil: Petr Vondrovic

Odpovědnost za příspěvky nesou jejich autoři, příspěvky nemusí vyjadřovat stanoviska
obce Korouhev.
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 A SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN OBEC KOROUHEV
rok 2020
Svoz z Korouhve:
- termíny svozu popelnic – komunální odpad: 1x za 14 dní ve středu
- termíny svozu plastů v pytlích: 31. 1., 28.2., 27.3., 24.4., 22.5., 19.6., 17.7., 14.8., 11.9., 9.10,
20.11., 18.12.2020
- termíny mobilních svozů nebezpečných odpadů:

4.5. 2020 a 1.9.2020

- termín mobilního svozu velkoobjemových odpadů: 4.5.2020
Sběr jedlých olejů a tuků - (nově od 11/2019) – černý kontejner u Obecního úřadu a v Lačnově u
kapličky
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
(ohrada Obecního úřadu u střediska ZEVAS (celoročně)
Další možnosti ukládání odpadů - Liko a.s., středisko Polička:
Střítežská 399, 572 01 Polička, 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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Akce v Korouhvi v roce 2020
PROSINEC 2019

24. 12. Půlnoční mše svatá, 21h
25. 12. Štěpánská zábava, od 20h v kulturním domě, hraje Arzekt
29. 12. Bruslení 16 – 17h + Hokejový zápas svobodní – ženatí 17:15 – 18:15h

LEDEN

11. 1. Tříkrálová sbírka
11. 1. Maškarní bál, od 20h na Rychtě, hraje Rytmik
11. 1. Beseda (Magda a Naďa)
25. 1. Dětský karneval s živou hudbou, od 14h v kulturním domě

ÚNOR

8. 2. Hasičský ples, od 20h v kulturním domě, hraje Fizl Band
15. 2. Beseda (Magda a Naďa)
Turnaj ve hře Člověče, nezlob se, odpoledne v sokolovně na Rychtě
Bruslení
Tančírna

BŘEZEN

14. 3. Beseda (Magda a Naďa)
28. 3. Setkání harmonikářů, odpoledne v kulturním domě
Divadelní představení žáků ZŠ Korouhev
Divadlo (Ochotníci z Víru)
Turnaj ve hře COCOT
Bazén

DUBEN

10. 4. Netradiční křížová cesta
30. 4. Pálení čarodějnic u hasičské zbrojnice, opékání buřtů

KVĚTEN

Besídka ZŠ ke Dni matek
Besídka MŠ ke Dni matek
31. 5. Dětský den s pohádkovou cestou

ČERVEN

5. 6.
Noc kostelů
26.- 28. 6. Setkání rodáků, obyvatel a přátel obce Korouhev

SRPEN

Pouť v Lačnově u kapličky

ZÁŘÍ

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

ŘÍJEN

Bruslení
Bazén

LISTOPAD

PROSINEC

21. - 22. 11. Adventní výstava
Uspávání broučků
Tančírna
Mikuláš v kostele
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Bruslení + hokej
Štěpánská zábava
14

