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Vážení občané, obyvatelé obce Korouhev, milí čtenáři, 

předkládáme Vám tradiční zpravodaj o tom, co jsme prožili v obci v roce 2016 a co nás čeká v roce 

následujícím. Děkujeme všem, kteří napsali příspěvky z činnosti svých spolků a organizací.  
 

Obecní úřad v Korouhvi v roce 2016 a výhled na r. 2017 
 

Ještě krátce k roku 2015 - výsledek hospodaření obce byl 4.368.556,52,- Kč (tj. příjmy 

11.684.152,08 Kč, výdaje 7.315.596,60 Kč) – vytvořili jsme rezervu na rekonstrukci kulturního domu. 

Nyní již k roku 2016 - rozpočet obce byl schválen na zasedání zastupitelstva obce 3.2.2016 -  příjmy: 

9.988.318,-Kč, výdaje 7.234.000,- Kč. 

Nejdůležitější činností v tomto roce byla příprava projektu „Snížení energetické náročnosti 

a stavební úpravy kulturního domu v Korouhvi čp. 26“ (dále jen KD). V prosinci 2015 byl vypsána 

výzva Operačního programu životní prostředí na dotace pro snížení energetické náročnosti veřejných 

budov, která obsahovala podmínky pro podání žádosti o dotace. Proto jsme ve spolupráci s projektantem 

Ing. Petrem Šafářem a administrátorem žádosti o dotaci Ing. Davidem Plíštilem zahájili úpravu projektu 

zpracovaného v r. 2015 tak, aby vyhověl podmínkám dotace. Museli jsme zadat energetický audit – 

z toho vyšly parametry zateplení a změna způsobu vytápění (budou instalovány dva plynové 

kondenzační kotle, radiátory a rekuperační vzduchotechnická jednotka pro odvětrání sálu, včetně měření 

a regulace) – to jsou uznatelné výdaje pro dotaci. Též musel být vypracován posudek o přítomnosti či 

nepřítomnosti ptáků a jiných živočichů v objektu KD. Dále bude rekonstruována elektroinstalace vč. 

osvětlení, vodoinstalace, kanalizace, jímka na splaškovou vodu, krytiny, dlažby (kromě sálu a levého 

přísálí), částečně okna, dveře. Díky úsilí projektantů, zvláště bych zde chtěl poděkovat Ing. Petru 

Šafářovi ml., se podařilo projekt včas dokončit a podat žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí 

11. 4. 2016. A nastalo pro nás dlouhé období vyhodnocování ze strany pracovníků fondu, upřesňování, 

vyjasňování projektu. Nakonec, v říjnu t. r., byl náš projekt schválen k realizaci s předpokládanou výší 

dotace 1 973 704,- Kč (bude upravena podle výsledku výběrového řízení). Mohli jsme zahájit další etapu 

a to vypsání výběrového řízení – po přípravě všech podkladů firma pana Davida Plíštila, která nám 

výběrové řízení pořádá, vypsala řízení 22.11.2016 s předpokládaným ukončením 13.12.2016 – již nyní 

je zřejmé, že tato lhůta bude prodloužena, neboť ze strany uchazečů byly podány žádosti o vysvětlení 

projektu. Moc si držíme palce, aby byla vybrána kvalitní firma, s kterou se bude dobře spolupracovat.  

Rozpočtové náklady na realizaci projektu jsou 14 725 tis. Kč bez DPH, tj. 17 817,- tis. Kč s DPH. 

Celkový rozsah projektu a informace o výběrovém řízení můžete sledovat na profilu zadavatele 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00276855.  

Jak to bude tedy s naším „Kulturákem“ dále – 11.12.2016 zde bude Vánoční besídka ZŠ a MŠ, 

25.12.2016 Štěpánská zábava a k 1.1.2017 bude kulturní dům uzavřen s výjimkou knihovny, která bude 

ještě do zahájení rekonstrukce otevřena. Zahájení prací se předpokládá od 1.3.2017, ukončení 

k 30.9.2018. Tak nám držte palce, ať se rekonstrukce podaří! 

V lednu 2017 začneme kulturní dům vyklízet – budou prodána stávající křesla, část stolů 

(kritikům tohoto rozhodnutí doporučuji možnost před zábavou 25.12. si přijít zkusit rovnat tato těžká, 

neskladná křesla) – v letošním roce jsme využili Program obnovy Pardubického kraje a zakoupili jsme 

náhradou 198 ks stohovacích křesel a 28 skládacích stolů Mextra (cena celkem 254 tis. Kč, dotace 100 

tis. Kč). 

A co dál se tento rok událo – pokračovali jsme v opravách místních komunikací s firmou DS 

Delta s.r.o. Lubná - oprava komunikace k odchovně, nová komunikace od čp. 31 k čp. 195, oprava 

povrchu mostu k dolní prodejně, oprava komunikace proti vjezdu k ZEVAS a.s. k čp. 135 a k čp. 3.  

 Snažili jsme se řešit i špatný stav silnice II/360 a křižovatky na Mýtě (včetně autobusové 

zastávky), kde se jen loni staly 4 nehody a bylo pokutováno 102 řidičů. Situaci jsme projednali na místě 

za účasti Policie ČR, Odboru dopravy Pardubického kraje a Správy a údržby silnic Pardubického kraje. 

KOROUHEVSKÝ  ZPRAVODAJ 
 

obec  Korouhev                                                       prosinec 2016 
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Do doby rekonstrukce silnice II/360 (dle posledního sdělení odboru dopravy v r. 2019) byla instalováno 

ze směru od Jimramova značka 70 km/h, od směru z Poličky nákladem obce instalován radar. Naši 

obecní údržbáři ve spolupráci s údržbou silnic Polička vybudovali provizorní zastávku autobusu na 

křižovatce na Mýtě. 

Od 1.4.2016 bylo rozhodnutím zastupitelstva obce vytvořeno stálé pracovní místo údržbáře 

obce, na které od 4.5.2016 nastoupil pan Zdeněk Pamánek. Dále jsme zaměstnali dva pracovníky na 

veřejně prospěšné práce (od 04/2016 do 11/2016). Domnívám se, že odvedli značný kus práce, vesnice 

je slušně udržovaná a upravená. Je však co zlepšovat a právě to si slibuji od nového zaměstnance. 

V údržbě zeleně kolem kostela a u kulturního domu nám, stejně jako loni, profesionálně pomohla firma 

3G Garden z Hlinska. 

Podporovali jsme i kulturu, sport, památky a charitu v obci – letos zastupitelstvo obce 

schválilo dotaci TJ Sokol 30 tis. Kč na vytápění a energie, Římskokatolické farnosti Korouhev na 

restaurování kazatelny 50 tis. Kč, Martinu Wičarovi z Brna 10 tis. Kč na opravu památkově chráněné 

stodoly u čp. 163, Ing. Lence Fajmonové 20 tis. Kč na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého, Okresnímu 

sdružení hasičů Svitavy 2 tis. Kč na okresní hasičský prapor (kde máme i náš znak), Oblastní charitě 

Polička 5 tis. Kč pro poskytování sociálních služeb pro občany. 

Z další činnosti alespoň informace o zřízení Mapového serveru obce – najdete ho na www 

stránkách obce: https://www.gobec.cz/korouhev/ a můžete na něm najít celý katastr Korouhve, Lačnova, 

čísla popisná, zátopové oblasti, historické mapy atd. Též informativně sítě (plyn, el, voda, telefon) – zde 

ale pozor - jde opravdu jen o informativní údaje a každý, kdo chce dělat zemní práce, musí si nechat sítě 

vytyčit.   

Pokračovali jsme i v rekonstrukci veřejného osvětlení – 2 nové sloupy a vedení kabelem od 

čp. 31 k Obecnímu úřadu nahradilo holý vodič. Pro chataře v osadě Kateřinky zajišťujeme přívod el. 

energie ve spolupráci s ČEZ Distribuce, a.s. – s tím bude v příštím roce spojena částečná výměna 

veřejného osvětlení v dolní části Kateřinek.  

Informace k hospodaření s odpady- platba poplatků zůstane pro r. 2017 ve stejné výši a to 550 ,- 

Kč/ občana nebo rekreační objekt. Musím říci, že se však zhoršuje platební morálka – poplatky se hradí 

do 31.3.každého roku, nad 1000,- Kč ve dvou splátkách do 31.3. a 30.9. – přesto značné množství občanů 

platí poplatky pozdě. Pokud by to mělo pokračovat, zvážíme zvýšení poplatku při platbě po termínu. 

Ještě připomínám - v zimě v případě nesjízdnosti obecních cest je nutné dávat popelnice k hlavní silnici, 

nebo nahlásit potřebu jejich svezení na Obecní úřad. 

V letošním roce proběhla i větší údržba budov obce – revize čp. 177 a 234, pokračuje 

rekonstrukce obecního archivu – pan Petr Poul vyrobil regály, třídění dokumentů obětavě provádí paní 

Zdeňka Soukalová. 

Jsme rádi za výbornou spolupráci s organizacemi zřizovaných obcí – ZŠ a MŠ Korouhev, 

Výjezdovou jednotkou Dobrovolných hasičů Korouhev a za bezproblémovou a vstřícnou spolupráci se 

spolky v obci. Též jsme se letos snažili nastolit lepší vztahy s Jednotou Svitavy a to v souvislosti se 

změnou vlastníka – zde si musíme uvědomit, že dvě prodejny v obci budeme mít pouze tehdy, pokud 

v nich budeme co nejvíce nakupovat.  

Ve spolupráci s technikem Ing. Jiřím Kovářem zajišťujeme po technické a organizační stránce 

rekonstrukci mobiliáře kostela sv. Petra a Pavla – v loňském roce restaurování oltáře P. Marie, letos 

restaurování kazatelny. Obě akce provedl ve výborné kvalitě tým restaurátora Jiří Suchana za bedlivého 

dozoru památkového úřadu Pardubice a za finančního příspěvku Pardubického kraje a obce Korouhev. 

Jako u každé takové akce hlavní finanční spoluúčast byla na Římskokatolické farnosti Korouhev. 

 

Co nás tedy čeká v roce 2017?  

- především tedy již zmiňovaná rekonstrukce kulturního domu – nejdříve vyklízení a to bych Vás 

chtěl požádat o pomoc, protože inventáře je tam opravdu dost. Poté tedy od března až do konce 

roku (a následně do 09/2018) bude probíhat jeho oprava.   

- v r. 2017 se také budeme muset rozhodnou jak a co dál po rekonstrukci KD – například nás tlačí 

problém s řešením kanalizace a čističky (máme z letošního roku vypracovánu studii 

odkanalizování a čištění splašků v obci – varianty samostatné domovní čistírny, nebo kanalizace 

s centrální čističkou), nemáme pozemky pro další výstavbu rodinných domků, ač by byl zájem 

atd. 

https://www.gobec.cz/korouhev/
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- budeme postupně pokračovat ve zlepšování technické infrastruktury v obci – např. lávek, údržba 

travnatých ploch, řešení zimní údržby, přerostlých stromů atd.  

- co všechno budeme dělat, závisí na tom, jaký rozpočet zastupitelstvo obce schválí - o tom Vás 

budeme informovat na stránkách obce i na obecní vývěsce.  

 

Moc děkuji všem, kdo v letošním roce obci pomohli – prací, radou, pochvalou i kritikou. Garantuji, že 

se snažíme co nejlépe všechny problémy řešit – ne vždy k tomu máme kompetence a někdy to také déle 

trvá – jsme jen malý úřad. 
 Petr Vondrovic, starosta obce 

 

Finanční výbor obce Korouhev 

Vážení spoluobčané, 

ráda bych Vás ve stručnosti seznámila s činností finančního výboru za uplynulý rok. V průběhu roku 

2016 provedl finanční výbor čtyři průběžné kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky 

obce.  Při kontrolách jsou vždy přítomni členové finančního výboru. Byly zkontrolovány náhodně 

vybrané měsíce, účetní doklady a provedena pokladní výčetka. Informace o kontrolách jsou 

zaznamenávány do zápisů finančních komisí a následně kontrolovány auditem.  Dalšími úkoly, které 

finanční výbor v průběhu roku řeší, jsou například – častá kontrola stavu podílových listů, nebo 

sestavování rozpočtového provizoria a návrhů na rozpočtové opatření dle finančních skutečností 

vzniklých v daném roce. Tímto bych chtěla poděkovat členům finančního výboru a paní účetní za jejich 

práci. Jako každý rok, tak i letos proběhlo přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Pardubice, 

opět bez závad. 

Chtěla bych Vám popřát klidné prožití předvánočního období, krásné, pohodové Vánoce a hodně štěstí 

a zdraví v Novém roce.  
Marie Cacková, předsedkyně finančního výboru 

 

Kontrolní výbor obce Korouhev  

V roce 2016 provedl kontrolní výbor obce několik kontrol, při kterých jsme se zaměřili na plnění a 

dodržování usnesení obecního zastupitelstva, kontrolu dotací a finančních příspěvků, které poskytla 

obec Korouhev. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky ani pochybení.  

Do konce letošního roku bude kontrolní výbor provádět ještě několik kontrol - ze všech kontrol je 

proveden řádný zápis. Věřím, že i nadále budou kontroly probíhat bez závad tak, jak tomu bylo doposud. 
Roman Michl, předseda kontrolního výboru  

 

Komise životního prostředí obce Korouhev 

Komise životního prostředí má opět v tuto dobu jako hlavní náplň rozhodování o povolování kácení 

dřevin. Postupně, jak přibývají žádosti, řešíme s občany jejich požadavky. Vzhledem k tomu, že mnoho 

dřevin určených ke kácení roste v blízkosti potoka, musí být tyto žádosti projednány se správcem toku 

Lesy ČR. 

Lesy ČR také tento rok zahájily přípravu projektu na čištění části Korouhevského potoka. Celý projekt 

je zatím v přípravné fázi.   

Miroslav Přívětivý, předseda komise životního prostředí 
 

 

 

Činnost Základní školy a Mateřské školy Korouhev 

Základní škola 

Co už jsme v tomto školním roce stihli?  

Do školy chodíme již více jak tři měsíce a za tu dobu stačily děti nasát spoustu nových informací a 

dovedností. Absolvovali jsme také kurz plavecké výuky, který jsme ukončili na začátku prosince. 

Navštívili jsme MIME FESTIVAL a poznávali jsme krásy a historii naší obce v projektovém dnu 

„S mapou nad Korouhví“. Těla jsme protáhli na oblastním i okresním kole v přespolním běhu 

v Liboháji. Úkoly jsme plnili také v Divadelním klubu na akci konané ke Dni stromů a mlsné jazýčky 

jsme procvičili v SOU a SOŠ v Poličce na krásném pořadu Pohádkové vaření.                                                  

Rád bych se ještě zmínil o jedné povedené akci a tou byla oslava svatého Martina v naší škole. 
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Naposledy jsme tuto akci připravovali v roce 2013 a myslím si, že i letos se pátek 11. listopadu velmi 

povedl. Děti si užily nejen výrobu svatomartinských rohlíčků, též pro rodiče spolu s pedagogy připravily 

i pěknou výstavku v tělocvičně. Z kuchyně zavoněla pečená stehna a zelí a mnozí z Vás si na nich jistě 

pochutnali. Improvizované posezení na chodbě s ochutnávkou svatomartinských vín, medoviny a 

svařeného vína se protáhlo a doufám, že Ti z Vás, kteří nás navštívili, odcházeli spokojeni. Děkujeme 

za návštěvu i za zpětnou vazbu, kterou jsme od některých z Vás obdrželi.   

             Mgr. Tomáš Sobola, ředitel ZŠ a MŠ  

 

 

Mateřská škola 

Ve školním roce 2015-2016 navštěvovalo MŠ celkem 34 dětí a do 1. třídy ZŠ jich odešlo celkem 14. 

V současné době navštěvuje MŠ opět 34 dětí, ve starším oddělení 25 dětí, v mladším oddělení 9 dětí. 

Z toho půjde 11 dětí v dubnu k zápisu do 1. třídy ZŠ. 

V měsíci září jsme s dětmi nacvičovali požární poplach. Tato akce s našimi dobrovolnými hasiči se stává 

už tradicí. Patří jim naše velké poděkování za to, že si vždy najdou čas, aby dětem ukázali hasičské auto 

a jeho vybavení. 

Během roku nás pravidelně navštěvuje divadélko Jo-jo se svými pohádkami. Letos to byly:  

,,Cirkusová“; ,,Rampouchová“; ,,Hrnečku, vař“; ,,Aprílová“; ,,Vodnická“ a ,,Mášenka a medvědi“. Do 

divadla jezdíme také do Poličky do Tylova domu. V říjnu se v MŠ uskutečnil výchovný koncert  

,,Wolfík“ a kouzelnické představení. 

V KD se konala Vánoční besídka a na jaře besídka pro maminky. Svými výrobky se děti pochlubily na 

Adventní výstavě. 

V lednu do naší školky zavítal i ,,Cirkus“. Děti měly možnost vidět cvičená zvířátka i žonglérské 

vystoupení. 

V průběhu roku jsme se zapojili do akce: ,,Technická univerzita“ pro MŠ. Děti se seznámily s prací 

architekta, projektanta, inženýra, energetika, stavitele mostů a stavitele věží. Poslední lekce byla 

věnována ekologickému zpracování odpadů, na které klademe důraz i v MŠ. 

V měsíci květnu a v červnu jsme jezdili na plavecký výcvik do Poličky.  

Na výlet jsme se opět vydali společně s dětmi z MŠ z Jedlové. Tentokrát do Licibořic, kde jsme navštívili 

,,Babiččin dvoreček“ a ,,Dědečkovu obůrku“. 

Den dětí jsme oslavili na dopravním hřišti a opékáním buřtů u MŠ. 

Také jsme několikrát navštívili ,,naše prvňáčky“ v ZŠ, kteří se nám rádi pochlubili, co už všechno znají 

a umí.  

                                                                                                    Mitášová Naďa, učitelka  

 

Školní družina 

Program ve školní družině byl v loňském školním roce 2015 - 2016 bohatý na aktivity, které byly pro 

děti připraveny, i na činnosti, na kterých se děti samy podílely. 

V podzimním období jsme navštívili muzeum CBM v Poličce, kde děti zhlédly velmi zdařilou výstavu 

a k tomu připravený program VÝTVARNÁ VÝCHOVA PŘED 100 LETY. Děti obdivovaly vysokou 

výtvarnou úroveň svých vrstevníků. Mohly si též vyzkoušet některé výtvarné techniky.  

V adventu jsme navštívili Oblastní charitu v Poličce, která pořádala tradiční akci s názvem S VŮNÍ 

VANILKY. Děti si zakoupily drobné dárky, které zhotovili klienti místní charity. Byl připraven 

doprovodný program, tentokrát jsme seznámili s technologií zpracování ovčí vlny a její následné užití. 

Družina se zapojila do nácviků vánoční a jarní besídky pořádané pro rodiče. Nácvik a přípravy si děti 

užívaly se zájmem a radostí. Starší žáci, kteří opustili naší školu, byli výraznými herci, se kterými se 

velmi dobře pracovalo.  

K zápisu do první třídy děti vyráběly papírové loutky a aktivně se zapojily do programu, který během 

zápisu probíhal. 

V jarním období byl program družiny zpestřen besedou o myslivosti s myslivcem a otcem našeho žáka 

Zdenkem Bobkem. 

Někteří žáci se zapojili do výtvarné soutěže k výročí narození J. Karafiáta. Jeden z účastníků soutěže -  

Vojtěch Jílek byl odměněn čestným uznáním za výtvarné provedení broučka z knihy J. Karafiáta 

BROUČCI. Práce našich žáků byly vystaveny v muzeu J. Karafiáta v Jimramově. 
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Koncem školního roku jsme využili nabídky Tylova domu v Poličce, který uváděl film pro školní 

družiny - Zootropolis Město zvířat. Dětem se program velice líbil. Po zhlédnutí jsme se prošli 

historickou částí města a v kiosku u rybníka zakončili pěkně prožité odpoledne. 

          Stanislava Vondrovicová, vychovatelka  

 

Ze školní kuchyně 
Od platnosti nového nutričního doporučení o spotřebním koši uběhl již více než rok. Snažíme se do 

jídelníčku zařazovat více ovoce, zeleniny, ryb a luštěnin.   Nově začínáme i s králičím masem a chystáme 

se i na Českého kapra. Jsme velice rádi, že naše děti s novinkami v jídelníčku nemají velký problém a 

chutná jim. Samozřejmě, že více ocení například buchtičky s krémem, ale ani o ně nejsou děti ošizeny. 

          kolektiv kuchyně ZŠ a MŠ Korouhev 

 

Za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Korouhev přejeme krásné Vánoce a úspěšný rok 2017 
 

 

Z činnosti TJ Sokol Korouhev 

 Sport 

 
Stolní tenis 

V předešlé sezoně2015 - 2016 družstvo „A“ bojovalo o čelní umístění v okresním přeboru a na 

závěr sezony si připsalo krásné umístění za městy Moravskou Třebovou, Poličkou a Svitavami. 

Sezona 2016 – 2017 začala dalším oslabením kádru, kdy odešly další dvě opory z „Áčka“ hrát 

vyšší soutěže v jiných oddílech. Muselo se přikročit k redukci na jedno mužstvo, které hraje okresní 

přebor. Vedení mužstva se ujal stále se lepšící Martin Roušar. V základní sestavě mužstva stabilně 

nastupuje Petr Nosál, Michal Roušar a ve stále vynikající formě se udržující Pavel Trnka a Jan 

Navrátil. Prozatím si mužstvo vede velice dobře a po výhrách v Moravské Třebové a Svitavách se 

pohybují v horní polovině tabulky. Pro příští sezonu přislíbil návrat do mužstva Pepa Schwedler, který 

nyní hraje také vyšší krajskou soutěž v nedaleké Borové. Tréninky jsou prozatím v pátek. 

V minulém roce se počalo s tréninkem dětí, které vedl Milan Cacek. Tréninky navštěvovalo 

v průměru 5 a více dětí.  

Přijďte podpořit tým při domácích zápasech.  

    Za stolní tenis Mitáš Josef 

 

Tradiční Vánoční turnaj bude letos 27.12. 
 

Badminton 

Badminton jsme začali v sokolovně hrát v roce 2013. Od této doby se náš hráčský kádr rozrostl na osm 

stálých členů plus momentálně tři nováčky. 

 V letošním roce jsme se úspěšně zúčastnili přátelského turnaje v Borové a do konce roku chceme 

stihnout trénink s oddílem badmintonu z Osíku. Začátkem následujícího roku plánujeme odvetu 

v Borové a turnaj v Litomyšli.  

 Pokud byste měli čas a chuť jít si zahrát, rádi Vás uvidíme. Trénujeme každou neděli, úterý a čtvrtek 

od devatenácti hodin. 

        Za spolek badmintonistů Korouhev Jiří Novotný 

 

 Cvičení 

 

Cvičení pod vedením Marie Hloušové - každou středu od 16 hod. 

Cvičení pod vedením Jany Obrové - každou středu od 18 hod. 

Opět by se mělo rozběhnout cvičení dětí pod vedením Jirky Procházky. Pro zvýšení zájmu 

bychom chtěli využít herní konzoli, s kterou se děti mohly seznámit při některých akcích. 

 



 6 

 Kultura 

I v letošním roce jsme uspořádali maškarní ples s tématem Antika. Jelikož byl i tento ples velmi  

vydařený, budeme v pořádání maškarních veselic pokračovat. 

Proto bychom Vás rádi pozvali na ples, který se koná 14. ledna 2017 Jeho tématem je VESMÍR. 

 

Další již tradiční akcí je turnaj ve hře „Člověče, nezlob se“. V roce 2017 se bude konat 18. února. 

 

Na tyto i další akce TJ jste všichni srdečně zváni. 

 

Ostatní činnost: 

Byl změněn název TJ na TJ Sokol Korouhev z.s. (zapsaný spolek) – důvod nový Občanský zákoník. 

V letošním roce ukončili činnost ve výboru TJ Petr Boháč a Zdeněk Soukal a v kontrolní komisi 

paní Milada Machová. Děkujeme za jejich práci pro TJ! Do výboru TJ byli zvoleni Ladislav Poul a 

Jirka Procházka, do kontrolní komise byl zvolen Ladislav Filipi. 

Byly prováděny drobné údržbové práce na budově Rychty a provedli jsme sběr železného šrotu. 

 

Na závěr bychom chtěli obci Korouhev a Mgr. Petru Hanykovi poděkovat za významné sponzorské 

dary a aktivním členům TJ za jejich obětavou činnost pro TJ.      

 Petr Svoboda a Výbor TJ Sokol Korouhev z.s. 

 

 

Myslivecký spolek Korouhev 

Hezký sváteční čas Vážení spoluobčané, 

dovoluji si Vás opět touto cestou oslovit a seznámit s činností našeho spolku. 

V současné době čítá naše základna 16 členů. Společně se staráme o svěřenou honitbu. Je to 

především přikrmování zvěře v době nouze, plašení a vyhánění mladé zvěře při jarní sklizni pícnin, 

budování a opravy krmelců, zásypů, posedů a kazatelen, celoroční výcvik psů potřebných pro výkon 

myslivosti a v neposlední řadě také lov, prováděný podle schváleného plánu lovu a zákona. 

Mezi další činnosti patří jarní úklid příkopů a potoka pod Korouhví, pomoc při pořádání 

dětského dne, letní střelby na střelnici v Sedlištích, pořádání Posvícenské zábavy a podzimní setkání 

s kamarády při naháňce. Při řadě akcí nám jsou nápomocni také naši kamarádi „HONCI“, za což jim 

všem touto cestou děkujeme. Kdo by snad nevěděl, co slovo honec znamená, pokusím se jej definovat: 

Hon nebo naháňka jsou společné lovy, při kterých je zvěř z houštin vyháněna pomocí honců a psů. 

Jsou to tedy lidé, kteří se postupující v řadě skrze les snaží vyplašit zvěř. Naší kamarádi honci se však 

podílejí i na řadě dalších činností, které byli zmíněny již na začátku. 

Na závěr bych chtěl poděkovat přátelům a příznivcům přírody a myslivosti a popřát všem krásné 

a požehnané vánoce, zdraví, štěstí a spokojenosti v Novém roce 2017. 

                                                                                                  Za MS Korouhev Pavel Slavíček          

 

Sbor dobrovolných hasičů Korouhev 

Závěr roku 2016 je již v dohlednu a tím také výroční valná hromada, na které budou členové sboru 

dobrovolných hasičů Korouhev hodnotit výsledky činnosti. 

V měsíci únoru byl uspořádán slavnostní ples, dále pálení čarodějnic za hasičskou zbrojnicí, účast při 

pořádání dětského dne u kulturního domu a pořádání hry v kuličkách a nohejbale.  

Dále členové věnují v průběhu brigádnické činnosti na výstroji a výzbroji hasičské techniky, přípravě 

námětového cvičení – proběhlo na Březinách, soutěže prvního kola v požárním sportu v Oldřiši, pomoc 

obci umývání obecních prostranství a kropení zeleně v obci. 

Účastnili jsme se oslav výročí ve Věcově (135 let), Pomezí (130 let), Hartmanicích (130 let), Telecím 

(130 let) a Poličce (140 let). Náš sbor v tomto roce oslavil 135 let. 

V měsíci září byl v Bystrém vysvěcen okresní prapor za účasti 54 praporů včetně našeho praporu a 

všechny prapory obdržely stuhy k tomuto významnému dni. 

Výjezdová jednotka vyjížděla ke třem událostem – požár lesa na Jelínku 29.3.2016, technická pomoc se 

stádem skotu na silnici k Jimramovu, požár travního porostu a balíku slámy v Nedvězím 18.9.2016. 

Naši základnu tvoří 53 členů, z toho 11 členů výjezdové jednotky. 
        Za SDH Korouhev Milan Štěpánek  
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Klub žen Korouhev 

Klub žen každý rok začíná svoji činnost již v lednu dětským karnevalem. Pro děti připravujeme 

bohatou tombolu, ve které mohou vyhrát přímé výhry anebo postoupit do hlavního losování, které 

proběhne během odpoledne. Dětský karneval pořádáme jako maškarní.  Děti se předvedou ve svých 

převlecích. Po přehlídce dostane každá maska malou odměnu. K poslech i k tanci zahraje dětem disko 

hudba. Za nějaký čas po karnevale byla i letos možnost si u obecního úřadu prohlédnout foto z akce. 

Začátkem března se členky klubu pravidelně scházejí na členské schůzi. Zhodnotíme aktivity za 

uplynulé období, dáme si něco dobrého k jídlu, potom zákusek a kávu. Na závěr máme připraveno víno. 

Při tom se dobře vymýšlí, co budeme dělat nového. 

V dubnu proběhlo již osmé setkání harmonikářů. Vystupující přijeli z blízkého okolí, ale i 

z daleka. Raritou byl harmonikář, který přijel až z Trutnova. V roce 2017 proběhne setkání 1. dubna. 

Přijďte se pobavit, můžete si i zahrát. Budete vítáni. 

Společnou akcí všech organizací v obci je uspořádání dětského dne v červnu. Členky klubu již 

tradičně zajišťují provoz kuchyně. Na konci měsíce byla i letos uspořádána pouťová zábava, po které 

následoval v neděli prodej občerstvení pro návštěvníky pouťových atrakcí. 

Od začátku prázdnin bylo dlouhé volno. Až 25. prosince proběhne Štěpánská zábava - bude to 

poslední akce v tomto kulturním domě, protože bude probíhat rekonstrukce. Některé aktivity 

uspořádáme v sokolovně, některé vynecháme. 

Všem, kteří se aktivně podíleli  na pořádání akcí patří velký dík. Děkuji také všem občanům, 

kteří se přijdou podívat a tím nás také podpoří. 

Závěrem bych chtěla všem popřát hezké a klidné prožití vánočních svátků a hlavně hodně zdraví 

do příštího roku. 
Marie Petrásová 

 

Klub seniorů.       

Klub seniorů se stále schází ve stejném termínu, to je vždy druhé úterý v měsíci ve 14 hod. 

v kulturním domě. Přichází nás poslední dobou čím dál méně, ale vždy si můžeme popovídat, dozvědět 

se něco nového a dát si kávu se zákuskem. Na závěr máme vždy ještě připraveny jednu nebo dvě decinky 

vínka. Důkazem toho, že ještě můžeme být užiteční, je, že již několikátý rok pomáháme zajistit provoz 

adventní výstavy.  

Na jaře a teď ještě jednou na podzim mezi nás přišla paní. Mgr. Růženka Tomanová. Vždy si 

připraví nějaké zajímavé téma, aby bylo nejen zábavné, ale i poučné. 

V příštím roce se už opravdu bude rekonstruovat kulturní dům. Z tohoto důvodu se budeme 

scházet na obecním úřadě v zasedací místnosti. Čas zůstává stále stejný. Pozvání pro všechny seniory, 

kteří se rozhodnou přijít mezi nás platí. Přijďte a budete vítáni. 
                                                                                                     Marie Petrásová 

 

 

Komise pro kulturní a občanské záležitosti obce Korouhev 

Rok 2017 brzy začne ťukat na dveře a my se pomalu loučíme s rokem starým, s rokem 2016. Pokud se 

poohlédneme za kulturním děním, tak nezbývá než s potěšením konstatovat, že kulturní život 

v Korouhvi je pestrý, mnoho akcí se už stalo tradicí a na své si u nás přijdou jak mladí tak staří. 
 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem organizátorům a pořadatelům za jejich nasazení a obětavou 

práci při pořádání kulturních akcí v naší obci. Děkuji i vám, našim spoluobčanům, kteří se různých 

korouhevských akcí a aktivit zúčastňujete nebo je jakýmkoli způsobem podporujete. 

Vzhledem k plánované rekonstrukci kulturního domu, která odstartuje v roce 2017 a dále bude 

pokračovat ještě v části roku 2018, je počet akcí v příštím roce částečně omezen. Některé akce budou 

z kulturního domu přesunuty do sokolovny (Hasičský ples, Dětský karneval, Setkání harmonikářů), pro 

některé akce je potřeba vymyslet náhradní scénář a některé akce se vynechají úplně (např. Adventní 

výstava). Pevně věřím, že tuto přechodnou situaci pochopíte a akce, které jsou na rok 2017 naplánované, 

si společně užijeme. 
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Přehled kulturních akcí, které se v Korouhvi chystají v období prosinec 2016 – prosinec 2017 je součástí 

tohoto 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. 

Těšíme se s Vámi na viděnou na některé z akcí v roce 2017.  
za Kulturní komisi obce Korouhev Veronika Jílková 

 

 

Ještě několik čísel o obci (stav k 1. 12. 2016): 

 

Korouhev měla k 1. 12. 2016  796 trvale hlášených obyvatel. 

 

V roce 2016 zemřelo 10 obyvatel obce, na které vzpomínáme. 

 

Od prosince 2015 do konce listopadu 2016 se v naší obci narodilo 13 dětí, které tímto mezi námi vítáme. 

Přejeme jim, aby v naší obci našly takový domov, do kterého se vždycky budou rády vracet. 

 

 

 

Děti narozené v období prosinec 2015 až listopad 2016: 
 

Navrátilová Adéla Halgošová Klára Hrnčíř Karel  Roušarová Leona 

 

Hlouš Michael Tesárek Vojtěch Tesárková Klára Dvořák Ondřej 

 

Malý Jan  Kučerová Barbora Petr Martin  Macků Anna 

 

Trnková Beáta 
 

 

 

 

 
 

 

Příjemné a klidné vánoce 2016, do nového roku 2017 radostný život a zdraví  

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) 
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