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KOROUHEVSKÝ ZPRAVODAJ
obec Korouhev

prosinec 2017

Vážení občané, obyvatelé obce Korouhev, milí čtenáři,
rok utekl jako voda a opět k Vám doputoval tradiční obecní zpravodaj, který přináší zprávy o událostech
roku 2017 v obci a očekávání pro rok 2018. Děkujeme všem, kteří napsali příspěvky z činnosti svých
spolků a organizací.
Obecní úřad v Korouhvi v roce 2017 a výhled na r. 2018
.
Nejdřív jako obvykle čísla – v roce 2017 byl rozpočet obce schválen na zasedání zastupitelstva obce
15. 2. 2017 - příjmy 10 544 000,-Kč a výdaji 9 950 000,- Kč.
Nejdůležitější akce tohoto roku byly:
Rekonstrukce kulturního domu – v prosinci 2016 bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele
stavby, přihlásilo se 12 firem a zvítězila v něm firma Staredo s.r.o. Nové Město na Moravě s cenou
14 315 525,- Kč s DPH (cena dle projektu byla 17 817 000,- Kč s DPH, tj. výběrové řízení přineslo
slušnou úsporu). Informace o výběrovém řízení a rekonstrukci můžete sledovat na profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00276855. Následně, po odsouhlasení zastupitelstvem
obce, byla v lednu 2017 podepsána s firmou Staredo smlouva o dílo s termínem předání staveniště
3. 3. 2017 a dokončením 30. 9. 2018. Dle smlouvy v r. 2017 má být prostavěno 2 800 000,- Kč. Rád
konstatuji, že se daří - s firmou Staredo je výborná spolupráce (též i s projektantem Ing. Petrem
Šafářem a stavebním dozorem Ing. Jirmusem) a stavba je dokonce v mírném předstihu. Každý druhý
čtvrtek je kontrolní den, kde řešíme a upřesňujeme postup rekonstrukce. Co tedy do 1. 12. 2017 bylo
provedeno: Jsou dokončeny venkovní zemní práce, tj. zateplení soklu pod úrovní terénu, venkovní
splašková a dešťová kanalizace, osazení nové splaškové jímky na vyvážení. Byly zhotoveny nové
krytiny střechy přední části budovy, nad sálem a přísálími. Na půdě přední části byly upraveny a
zpevněny nosné konstrukce střechy tak, aby mohla být zahájena montáž vzduchotechniky - je osazena
vzduchotechnická jednotka a montují se rozvody potrubí. V celém objektu jsou hotové úpravy
stávajících plastových oken a instalována nová okna místo původních dřevěných. Též je provedena
velká část bouracích prací – odstraněny stávající dlažby a podkladní betony (ty jsme chtěli původně
ponechat, bohužel se však ukázaly jako málo pevné a musely být odstraněny), vnitřní otvorové prvky,
příčky šatny a WC, podhledy na sále. K 1. 12. 2017 byly vyfakturovány práce za 2 186 514,- Kč.
Příjemné je, že jsme již obdrželi část dotace z Operačního fondu životního prostředí Evropské unie
ve výši 768 265,- Kč (celková dotace bude 1,9 mil Kč).
Opravy veřejného osvětlení: Pokračovali jsme v rekonstrukci rozvodů - náhrada neizolovaných vodičů
kabelem - a to od kulturního domu ke křižovatce na Mýtě. Bylo zhotoveno osvětlení významných
míst v obci – kapličky v Lačnově, sochy sv. Jana Nepomuckého na dolním konci, pomníku padlých
1. světové války u Obecního úřadu. Také bylo zavedeno osvětlení do zastávky v Lačnově. Veřejné
osvětlení je nyní v dobrém stavu – poprvé po dlouhých letech nedochází vlivem větru k jeho
vypínání, což jsme si ověřili při říjnové vichřici. Též jste si mohli všimnout obnovených nátěrů
sloupů. Zajišťujeme s ČEZ Distribuce a.s. a jejich projektanty připojení chatové osady v Kateřinkách
a přitom připravujeme projekt částečné rekonstrukce veřejného osvětlení v této osadě.
Údržba a opravy veřejných prostranství a mobiliáře – i v tomto roce realizovala firma 3G Garden
Hlinsko pravidelnou údržbu zeleně u kostela a kulturního domu, dále byly obnoveny poničené části
geoparku u kostela, opraveny houpačky dětského hřiště u kulturního domu, natřeny vývěsky a některá
zábradlí, upraveny obecní pozemky pro sekání traktorem. Velkou část těchto prací (i dalších např.
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letní a zimní údržbu ploch a komunikací) zajišťoval pracovník údržby obce, jehož činnost velice
oceňujeme a je přínosem pro obec.
Oprava místních komunikací – letos s firmou DS Delta s.r.o. Lubná, zaměřena pouze na opravy
nejhorších děr a výtluků v Korouhvi, Maksičkách a komunikace z Lačnova na Kateřinky.
Řešení situace prodejní sítě v obci – v březnu jsme řešili krizovou situaci nastalou uzavřením dolní
prodejny Jednoty Svitavy. Po delším jednání jsme od Jednoty Svitavy tento objekt koupili vyjednáváním se podařilo dosáhnout přijatelné ceny 2,4 mil. Kč. Z důvodu havarijního stavu se na
částí objektu zhotovila nová krytina střechy včetně hromosvodu. Následně byl obchod pronajat panu
Linh Ho z Jimramova, pohostinství provozuje nadále stávající nájemce. Též jsme rádi, že Jednota –
nyní již Havlíčkův Brod - dodržela dohodu a horní samoobsluhu zrekonstruovala a máme tedy v obci
dva pěkné obchody s příjemným a schopným personálem.
Řízení krizových situací – v souvislosti s vyhodnocením událostí havárie v Poličských strojírnách a
následných jednání s Krajským úřadem Pardubice a Hasičským záchranným sborem jsme dostali
dotaci na připojení našeho veřejného rozhlasu do sítě integrovaného záchranného systému – tím jeho
složky (hasiči, policie, obecní úřad) mají přístup do našeho veřejného rozhlasu a mohou kdykoliv
v případě potřeby informovat obyvatele o možném nebezpečí. Toto řešení umožňuje i zasílání
informačních zpráv – SMS – na stránce s kulturními akcemi máte možnost se přihlásit k odběru
informací, které hlásíme rozhlasem a které také budeme posílat jako SMS zprávy.
Podporujeme nadále kulturní akce a sport v obci – v r. 2017 zastupitelstvo obce schválilo a poskytlo
dotaci TJ Sokol 30 tis. Kč na vytápění, energie a 30 tis. Kč na opravu kotle. Dále jsme přispěli panu
Zdeňku Zemánkovi na vydání knihy „Dětství v totalitách“ (o jeho dětství v r. 1941 – 46 v Korouhvi)
a podporujeme sportovní a kulturní akce, které jste měli možnost v průběhu roku navštívit nebo se
jich zúčastnit.
Péče o seniory nebo zdravotně postižené - poskytujeme finanční podporu firmám AZASS Polička
(Nemocnice a Domov důchodců Polička, Domov důchodců Bystré), Charitě Polička, Domovu Bystré
a Středisku sociálních služeb Salvia Svitavy a tím máme v obci plně zajištěnu péči v této oblasti.
Vzhledem k podpoře výše uvedených firem obcí je třeba tyto společnosti preferovat při zajištění péče.
Příprava akcí do dalších let – letos jsme aktualizovali projekt rekonstrukce kapličky v Lačnově,
projekt opravy zídky u vstupu do kostela, nabídku – projekt umělého povrchu hřiště u hasičské
zbrojnice, projekt archívu v Základní škole.
Z dalších akcí zmíníme dvě nové atrakce na dětském hřišti Mateřské školy, označení zastávek
autobusů a popis kostela (dar majitele rekreačního objektu v Lačnově, za který moc děkujeme),
panelové stání pod kontejner v Kateřinkách realizovaný údržbou obce. Též, téměř po třech letech
jsme dospěli do finále s archívem obce, kde jsou nyní, po provedené kontrole Oblastním archívem
Litomyšl a povolením ke skartaci dokumentů, pouze aktuální a zákonné archiválie nutné pro provoz
obce.
Kanalizace a čistírna odpadních vod – tímto tématem jsme se zabývali téměř každé jednání
zastupitelstva, absolvovali jsme informační schůzky s odborníky, projektanty, provozovateli,
navštívili jsme obce s různými typy kanalizací. Po dlouhých debatách jsme rozhodli o zahájení prací
na tlakové kanalizaci s čističkou odpadních vod. Dle našeho názoru podpořeného odborníky na
tuto problematiku je tento typ pro naší obci nejlepším řešením (vzhledem k již uloženým sítím plynu,
vody, telefonu, částečně elektrorozvodům). Toto řešení sebou nese výhodu mělčího uložení potrubí,
není nutné dodržet spád, je menší dimenze potrubí, lze dotovat i přípojky. Nevýhodou je nutnost u
každého objektu vybudovat jímku s čerpadlem, což je ovšem kompenzováno nižšími investičními
náklady pro občany i obec. Jde však, jak se říká, o běh na dlouhou trať – v r. 2018 je naplánována
změna krajského Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a zahájení práce na projektu pro územní řízení.
Dle reálného harmonogramu zpracovaného odbornou firmou je předpoklad výstavby r. 2021 – 2023.
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Nutno však dodat, že podmínkou je získání státní dotace, neboť sami bychom tuto akci
neufinancovali.
Seznámili jsme Vás pouze s nejdůležitějšími událostmi a akcemi v obce, o dalších se můžete informovat
v zápisech z jednání zastupitelstva obce na www.obeckorouhev.cz
Nyní k roku 2018:
4. 12. 2017 schválilo zastupitelstvo obce rozpočet na r. 2018 – příjmy i výdaje ve výši 22 181 tis. Kč,
najdete jej s podrobnými údaji na www.obeckorouhev.cz.
Nejdůležitější a finančně nejnáročnější bude pokračování rekonstrukce kulturního domu a jeho zdárné
dokončení v září 2018. Předpokládáme, že na začátku října bychom slavnostně zahájili novou etapu
života našeho „kulturáčku“. Jen upozorňujeme, že opravujeme starý objekt a tedy ne vše se dá vyřešit k
100% spokojenosti a musíme přistoupit na určité kompromisy, které jsou dány především prostorovým
uspořádáním budovy. Dále máme naplánovánu rekonstrukci veřejného osvětlení v Kateřinkách,
opravu komunikace před budovou kulturního domu a horní samoobsluhou, chceme posílit
odpadové hospodářství o další kontejner na trávu a listí. Ve škole bude v půdních prostorech
vybudován menší archiv školy a tím bude možné zvětšit prostor pro školní družinu, kde nám bylo
Pardubickým krajem povoleno rozšířit kapacitu o deset dětí na 30 žáků, dále provést zastřešení
pískoviště MŠ. Tak jak již bylo zmíněno, budeme pokračovat v činnostech pro kanalizaci a čističku,
připravovat další akce – např. projekt zázemí fotbalového hřiště. Pokud vyjde státní a krajská dotace,
chtěli bychom našim hasičům pořídit nové dopravní hasičské auto. V příštím roce budeme i nadále
podporovat činnost hokejistů v rámci akce „Hokej s obcí Korouhev“, přispějeme i seniorům na výlet
s názvem „Zájezd seniorů s obcí Korouhev“. Věříme, že obě akce budou hojně využity.
Ještě informace od paní účetní obce:
Poplatek ze psů
Žádáme všechny majitele psů, aby byli ohleduplní k ostatním obyvatelům obce a zamezili volnému
pobíhání svých psů po obci a zajistili úklid jejich exkrementů. Proto obec v letošním roce instalovala
odpadkové koše na exkrementy, které se nacházejí u školy, u budovy bývalé fary a u fotbalového hřiště.
Připomínáme, že každý pes musí být řádně nahlášen na Obecním úřadě, kde obdržíte známku na obojek.
Poplatek za psa v obci je stanoven na částku 100,- Kč za prvního psa a 200,- Kč za každého dalšího
psa/rok. Splatnost poplatku je vždy do 30.4.
Pes, který se bude volně pohybovat po vsi a nebude řádně označen, může být odchycen a odvezen do
útulku. Náklady spojené s odvozem a pobytem v útulku budou vymáhány po majiteli.
V letošním roce proběhla kontrola vydaných známek. Děkujeme majitelům, kteří známky ke kontrole
předložili, za spolupráci a prosíme majitele, kteří dosud nepředložili známky ke kontrole, aby tak učinili
v nejbližším možném termínu.
Poplatek za komunální odpad
V roce 2018 zůstává poplatek ve stejné výši jako v letošním roce a to 550,-Kč/osoba/rok nebo za
rekreační objekt. Osvobozeny od poplatku jsou třetí a další děti v rodině, pokud se soustavně připravují
na své budoucí povolání. Studenti starší 18 let musí tuto skutečnost doložit potvrzením ze školy.
Poplatek lze hradit v hotovosti v kanceláři OÚ nebo převodem na účet obce č. 1283396379/0800. Jako
variabilní symbol platby použijte 1340 a vaše číslo popisné. Splatnost poplatku je 31.3. Pokud je
poplatek vyšší než 1000,- Kč, lze uhradit ve dvou splátkách a to do 31. 3. a 30.9.
Upozorňujeme, že obec má ze zákona možnost uplatňovat sankce za pozdní úhradu. Proto
dodržujte dané termíny splatnosti.
Vážení obyvatelé a návštěvníci obce,
v prvé řadě díky Vám všem, kteří jste nám v tomto roce jakkoliv pomohli a to především těm, kteří tak
učinili nezištně. Moc si toho vážíme! Příští rok je přelomový – v říjnu 2018 budou volby do nového
zastupitelstva obce – zvu všechny, kteří mají zájem se na činnosti obce podílet, aby neváhali a
kandidovali.
Petr Vondrovic, starosta obce

3

Finanční výbor obce Korouhev
Finanční výbor za uplynulý rok dle předepsaného ročního plánu provedl čtyři průběžné kontroly
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce náhodně vybraných měsíců, účetních dokladů a
kontroly pokladny. V lednu byl sestaven rozpočet pro rok 2017 a průběžně po čas celého roku
kontrolován stav podílových listů v bance. V součinnosti s účetní obce připravuje finanční výbor návrhy
na rozpočtová opatření, která vycházejí především ze skutečností, které nelze rozpočtovat předem a nese
je s sebou daný rok. Dalším podkladem pro návrhy na rozpočtová opatření jsou předepsané finanční
změny dle Nařízení vlády. Veškeré návrhy týkající se těchto změn se předkládají zastupitelstvu obce
k dalšímu projednání a případnému schválení. Podotýkám, že finanční výbor neplní funkci schvalovací,
nýbrž především kontrolní. Případně finanční výbor plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo
obce. Mezi takové patří například zahrnutí do rozpočtu nebo připravení rozpočtového opatření na
zastupitelstvem schválené investice či finanční příspěvky / dotace / dary, které vycházejí především
z jednotlivých žádostí přijatých na obecní úřad.
Každý z uplynulých roků jsme sestavovali rozpočtová provizoria na nadcházející roky, a až začátkem
nového roku byl sestaven pevný rozpočet. Vzhledem k probíhající velké rekonstrukci Kulturního domu
letos nesestavujeme rozpočtové provizorium, ale již pevný rozpočet pro rok 2018. Kontrolní výbor se
sešel k jeho sestavení začátkem listopadu 2017 a předložil zastupitelstvu obce ke schválení v prosinci.
Jako každý rok, tak i letos proběhlo přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Pardubice, 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.
Marie Cacková, předsedkyně finančního výboru

Kontrolní výbor obce Korouhev
Obec Korouhev finančně podporuje několik spolků, neziskových organizací i jednotlivé projekty, které
jsou svou činností spjaty s obcí. Každá tato dotace musí byt zkontrolována kontrolním výborem, který
se přesvědčí o správném uplatnění finanční dotace, kontrolou faktur i samotnou realizací. V roce 2017
jsme provedli několik kontrol, které neodhalily žádné nejasnosti či pochybení o použití dotace. Kontrolní
výbor také kontroluje plnění úkolů nařízených obecním zastupitelstvem. V letošním roce dopadly
kontroly plnění úkolů bez výhrad.
Roman Michl, předseda kontrolního výboru

Komise životního prostředí obce Korouhev
Vážení spoluobčané,
za komisi životního prostředí bych chtěl pouze krátce informovat o projektu čištění potoka. Celá akce
je zatím ve fázi příprav, zahájení je plánováno na příští rok.
Co se týče povolování kácení stromů, zůstávají podmínky stejné jako v minulém roce.
Přeji všem krásné prožití Vánoc a v novém roce 2018 pevné zdraví.
Miroslav Přívětivý, předseda komise životního prostředí

Činnost Základní školy a Mateřské školy Korouhev
Základní škola
Ohlédněme se za končícím rokem 2017:
Na začátku roku chodilo do naší školy 27 žáků. Z toho bylo 12 žáků prvního ročníku, 6 žáků druhého a
třetího ročníku a tři čtvrťáci. Nyní máme ve škole 35 žáků. Prvňáčků je 11, druháků 12, třeťáků a
čtvrťáků po 6.
Děti se učí nejen v učebnách, ale spoustu aktivit absolvují mimo školu. Byly to především soutěže
v recitaci, kde se naši žáci dobře umístili v oblastním i okresním kole a soutěž ve zpěvu.
Žáci mohou také navštěvovat některé zájmové kroužky, které vedou pedagogové nebo externí
pracovníci. Jsou to kroužky výpočetní techniky, anglického jazyka, sportovní kroužek a keramický
kroužek.
Výuku si žáci také zpestřili několika projektovými dny. Podařený byl „Den s knihou“, nebo
„Bramborový den“, na kterém si žáci mohli vyzkoušet zpracování brambor a pochutnali si na
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vlastnoručně vyrobených hranolkách a bramborových plackách s povidly. V komorním prostředí
improvizované kavárny v naší tělocvičně jsme s maminkami našich žáčků netradičně oslavili jejich
svátek. Posezení bylo velice příjemné a krásně nám ho svým vystoupením a připraveným občerstvením
zpestřily děti.
Na školní výlet jsme s dětmi jeli do Žďáru nad Sázavou, kde jsme navštívili Modelové království
železnic a krásně připravený interaktivní program pro děti v místním zámku. V nedaleké Polničce jsme
zavítali do zábavního areálu Salón Expres Vagon, kde si děti vyzkoušely jízdu na elektrických
lodičkách, motorových čtyřkolkách, zručnost v lanovém centru, nebo znalosti v mini zoo.
Na konci června jsme také navštívili kancelář pana starosty, který děti seznámil s prací úřadu, s územním
plánem, počtem obyvatel a dalšími zajímavostmi obce. V následné diskuzi s dětmi také odpovídal na
jejich zvídavé otázky.
Na závěr školního roku si čtvrťáci ověřili své cyklistické dovednosti, když na kolech dojeli na hrad
Svojanov a prohlédli si místní hrad. Žáci ostatních ročníků se zase podívali na poličskou přehradu.
V současné době jsme úspěšně absolvovali plavecký výcvik, návštěvu dopravního hřiště, spoustu práce
ve škole a moc a moc se těšíme na vánoce.
Krásné svátky i Vám.
Tomáš Sobola - ředitel ZŠ a MŠ
Školní družina
V loňském školním roce 2016/2017 většinu zapsaných žáků školní družiny tvořily děti první a druhé
třídy. Naši malí prvňáčci se rychle zadaptovali na školní prostředí díky svým starším kamarádům, kteří
již chodili do družiny. Starší spolužáci si „adoptovali“ svého prvňáka - například se řešily rozházené
bačkorky, pohozené tašky, položené oděvy mimo šatnu nebo třeba oděvy na převlečení vyskytující se
v jiných taškách než majitele/majitelky. Naše děti překonaly tyto problémy skvěle a pak už je čekala
lepší část dne, a to trávení volného času s kamarády v tělocvičně, na hřištích a v přírodě.
Na podzim jsme navštívili místní podnik Nimaplast - majitel pan Obr nám velice ochotně ukázal výrobu
a kompletaci hraček. Děti se tak mohly na vlastní oči podívat, jak tato výroba probíhá. V listopadu naše
škola pořádala svatomartinské oslavy, při kterých se žáci aktivně zapojili do organizačních prací, jako
je výzdoba interiérů školy vlastními výrobky, pečení rohlíků, úprava prostor, apod.
V lednu jsme připravili program pro seniory a v kulturním domě s nimi strávili příjemné odpoledne.
Děti četly pohádky a zpívaly písničky se zimní tématikou. Loňská zima byla bohatá na sníh, každou
chvíli jsme využili ke hrátkám na sněhu, bobování, stavění sněhuláků i koulování. Pozorovali jsme stopy
zvířat a určovali je podle atlasu, což bylo velmi zajímavé poznání.
Tylův dům v Poličce promítal film pro školní družiny Anděl Páně 2, který jsme i my zhlédli.
Zima nepřináší jenom radosti, ale též nachlazení a chřipky, a proto děti psaly dopisy nemocným
kamarádům, aby je svými obrázky a slovem potěšily.
K svátku maminek děti přichystaly program s pohoštěním a dárky ve školní tělocvičně, vžily se do rolí
uvaděčů, číšníků, herců a konferenciérů. Maminky měly příjemnou změnu a mohly tak ocenit svou
přítomností a zájmem snahu svých dětí.
Koncem školního roku jsme navštívili Galerii v Poličce a prohlédli si velice pěknou výstavu ilustrátora
Zdeňka Smetany, autora postav Křemílka a Vochomůrky. Tylův dům dále pořádal pro školní družiny
kino nazvané Příšerky pod hladinou, rovněž jsme této nabídky využili. Výlet do Poličky byl zakončen
návštěvou mléčného baru, kde si děti s radostí zakoupily drobné pamlsky a tím završily příjemně
strávené odpoledne. Školní rok nám rychle uplynul a mohli jsme se těšit na prázdniny.
Stanislava Vondrovicová - vychovatelka ŠD
Mateřská škola
V loňském školním roce 2016-2017 navštěvovalo mateřskou školu ve dvou odděleních 34 dětí.
Pracujeme s nimi podle školního vzdělávacího programu - ,,Jsme tu všichni kamarádi“. Snažíme se u
dětí podporovat kamarádské vztahy a učíme děti ohleduplnosti vůči ostatním. A jaký byl uplynulý rok?
V září proběhl již tradiční požární poplach, společně se ZŠ jsme nacvičovali chování při požáru,
prohlédli jsme si hasičské auto a jeho vybavení. V listopadu jsme se podíleli na oslavě svatého Martina.
Naše děti napekly a nazdobily perníčky na občerstvení. Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout naši třídu
a trochu si ,,pohrát“. Dále jsme se zapojili do nácviku vánoční besídky v KD a svými výrobky se
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pochlubili na Adventní výstavě. Besídka pro maminky se tentokrát konala v MŠ. Děti připravily
pohoštění a maminkám předvedly pásmo písniček a básniček.
V mateřské škole také pořádáme : ,,vánoční posezení u stromečku“, ,,Maškarní karneval“, navštěvujeme
1. třídu ZŠ, děti ze 4. třídy nám chodí číst pohádky před spaním, slavíme ,,Den dětí“ a ,,Rozloučení
s předškoláky“. Divadlo ,,Jo-jo“ je již v naší školce tradicí, navštěvuje nás několikrát do roka se svými
pohádkami.
V březnu proběhlo v MŠ preventivní screeningové vyšetření očí a fotografování dětí. Ze strany rodičů
je o tyto akce velký zájem. Také jsme navštívili místní knihovnu, kde nám paní Novotná ochotně
vysvětlila, jak si vypůjčit knížky. Plavecký výcvik probíhal v měsíci březnu a dubnu v Poličce. Celkem
5 lekcí.
Zápis do MŠ proběhl v květnu a bylo přijato 11 dětí od září 2017.
Na výletě jsme byli na hradě Bouzov. Čekal nás tam bohatý program v podobě divadelního představení,
rytířského turnaje, děti si mohly vystřelit ze středověkých zbraní a prohlédnout výstroj a výzbroj.
Závěr školního roku jsme si užívali na naší zahradě, která se nám postupně zaplňuje novými herními
prvky.
Mitášová Naďa – učitelka MŠ
Z činnosti TJ Sokol Korouhev
Činnost TJ Sokol Korouhev z.s. v roce 2017
Sport
Stolní tenis
V předešlé sezoně 2016-2017 družstvo Korouhve bojovalo v polovině tabulky, v okresním přeboru
skončilo na 6 místě. Vedoucím družstva zůstal Martin Roušar. V základní sestavě nastupovali Petr
Nosál, Pavel Trnka, Michal a Martin Roušarovi a Honza Navrátil. Do letošního roku se vrátil z
hostování v Borové Pepa Schwedler, který si donesl výbornou formu. V Novém Městě na Moravě
dále zůstali Standa Trnka a Jirka Malý, kteří postoupili již do II. přeboru krajské třídy a hrají o další
postup. Zde dobře reprezentují korouhevský stolní tenis. Ze sponzorského daru
firmy LMGAS s.r.o. jsme pořídili vybavení pro oddíl (dresy, zábrany, míčky).
Opět hledáme nové žáky, kteří se mohou přihlásit u našich hráčů. Tréninky jsou v pátek
od 18,00 hod. Všechny příznivce zveme na domácí utkání. Více informací na www.stis.cz.
Tradiční vánoční turnaj se letos bude konat 27. 12. 2017
Za oddíl stolního tenisu Pavel Trnka a Pepa Mitáš
Badminton
Vážení přátelé, rok 2017 je téměř u konce a my vzpomínáme na náš první turnaj v Korouhvi ze
začátku prosince, na turnaje v Jihlavě, Chmelíku (zde náš tým dosáhl krásného výsledku- 2 místa) a
v Lanškrouně, kde byly turnaje dva, a naši hráči se umístili ve středu tabulky. Tréninky probíhají
v neděli, úterý a čtvrtek od 19:00 na Rychtě. Občas zajedeme na zkušenou do Osíka, kde pomohou
kritikou i radou zkušení trenéři. Takové tréninky mají svůj význam v podobě úspěchů na turnajích.
Naše členská základna se slibně rozvíjí a nyní čítá 10 stálých členů. Ze sponzorského daru firmy
LMGAS.s.r.o jsme pořídili vybavení pro oddíl (síť, míčky).
Budoucnost vidíme v dorostu, který navštěvuje náš kroužek, “Trénink mladých talentů“, který
je veden Jirkou Procházkou a Tomášem Zédou. Koná se v neděli od 18:00 hod.. V příštím roce se
chceme více zúčastňovat turnajů a rádi bychom opět rozšířili naše řady o nové hráče.
Tímto zveme všechny sportovce na BADMINTON.
Za spolek badmintonistů Korouhev Láďa Poul
Cvičení
Cvičení žen pod vedením Marie Hloušové - každý čtvrtek od 17 hod.
Cvičení žen pod vedením Jany Obrové - každý čtvrtek od 18 hod.
Kultura
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Letošní maškarní ples s tématem Vesmír se opět vydařil. Rádi bychom Vás pozvali na ples v roce
2018, který se koná 13. ledna a jeho tématem jsou TŘICÁTÁ LÉTA.
Konaly se také turnaje ve hrách „Člověče, nezlob se“ (vítězka Lída Nedělová) a oblíbené karetní
hře „COCOT“ (vítěz Radek Novotný).
Oba turnaje se uskuteční i v roce 2018, termíny konání včas oznámíme.
Na tyto i další akce TJ jste všichni srdečně zváni.
Ostatní činnost a informace
V letošním roce se ze správcovského bytu odstěhovali Veronika Halgošová a Lukáš Vaňous, kteří na
Rychtě působili jako správci od roku 2014. Za jejich činnost bych jim chtěl jménem výboru TJ
poděkovat. Do bytu se nastěhovali Kuba a Tereza Šikulovi, přejeme jim, aby byli na Rychtě spokojeni.
Letos začala oprava kulturního domu, takže se na Rychtu přesunuly některé akce složek a zvýšilo se
i množství pronájmů soukromým osobám.
Provedli jsme sběr železného šrotu – zde bych chtěl poděkovat všem, kteří nám železný odpad
poskytli a pomohli nám k zisku 11 000,- Kč, který byl využit na nákup materiálu pro údržbu Rychty.
Údržba budovy
Dokončili jsme úpravu dvora – zámková dlažba, chodníky, štěrk.
Zakoupili jsme nové rolety do oken tělocvičny, dokončili a nainstalovali jsme ochranné mříže.
Doplnili jsme vybavení kuchyně (nerezové příbory, sklenice, hrníčky).
Bylo provedeno vymalování zbytku chodby otěruvzdorným nátěrem (po zkušenostech z plesu).
Koncem roku jsme museli vyměnit kotel ústředního topení.
Zde bych chtěl poděkovat všem, kteří se na pracích podíleli. Jedná se nejen o desítky odpracovaných
hodin ale i zapůjčení techniky, bez které bychom tyto práce nemohli provést.
Jenom akce vypsané v předchozím odstavci představují náklady ve výši cca 135 000,- Kč.
Chtěli bychom poděkovat sponzorům, kteří finančně přispěli na naši činnost a tím provedení
akcí umožnili.
Jsou to

obec Korouhev LMGAS s.r.o -

Mgr. Petr Hanyk -

příspěvek na energie a na zakoupení nového kotle
příspěvek na vybavení oddílu stolního tenisu, oddílu
badmintonu a na rolety a sítě do oken tělocvičny.
Děkujeme Jindrovi Machovi.
příspěvek na činnost TJ

Děkujeme také všem, kteří poskytují věcné ceny do tomboly na tradiční Sokolský ples.
V příštím roce bychom chtěli provést výměnu osvětlovacích těles na sále a přísálí. Náš projekt v
celkové hodnotě 78 000 Kč byl schválen MAS Poličsko, nyní ještě bude hodnocen Pardubickým
krajem. Pokud bude vše schváleno, k výměně těles dojde v druhém pololetí 2018. Dotace by měla
být poskytnuta ve výši 70% z celkové hodnoty projektu.
Petr Svoboda a Výbor TJ Sokol Korouhev z.s.

Hokejisté Korouhev
Vážení spoluobčané,
každou sobotu ráno (cca. říjen - březen) se hraje na zimním stadionu v Poličce hokejové utkání
korouhevských hokejistů. Rádi bychom mezi sebou přivítali další pravidelné účastníky z řad
korouhevských spoluobčanů. Přesné začátky utkání je možné nalézt na stránkách TES POLIČKA,
případně podrobnější informace na telefonu 731422411( Zd. Dvořák).
Za hokejisty Korouhev Zdeněk Dvořák
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Myslivecký spolek Korouhev
Hezký sváteční čas Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás opět touto cestou oslovit a napsat pár řádků do našeho zpravodaje.
O řadě našich činností jsem psal již mnohokrát, ale dnes se chci zmínit o jedné, se kterou jsme započali
v letošním roce. Je to plašení zvěře v okolí komunikací. To lze provádět dvěma způsoby a to instalací
pachových ohradníků, nebo optických zradidel. My jsme se rozhodli pro instalaci optických zradidel,
která fungují na základě odrazu světla vyzářeného blížícím se vozidlem.
Jistě jste si již všimli modrých odrazových terčíků okolo hlavní silnice protínající katastr naší obce.
Modré jsou proto, že modrá barva na zvěř působí nejrušivěji. Všelék proti tomuto druhu nehod však
neexistuje a nelze se domnívat, že zvěř přes optický či pachový ohradník nebude přecházet. Za úsvitu,
soumraku, mlhy, deště a sněžení není odraz světlometů příliš zřetelný. Je třeba i nadále být, hlavně při
průjezdu lesy, nebo v okolí vysokého krytu ostražitý. Podle statistik k nehodám dochází především od
října do prosince, kdy zvěř přechází za potravou, ale také v období říje, kterou má však každý druh zvěře
v jiném období. Pro naši oblast je nejrozšířenější zvěř srnčí a ta má dobu říje v červenci. Pamatovat je
třeba i na to, že zvěř se většinou pohybuje ve stádech a jen zřídka přechází vozovku jednotlivě.
A jak se zachovat když už k nějakému střetu dojde? V první řadě je třeba dbát na svoji bezpečnost,
zapnout výstražná světla a obléci si výstražnou vestu, dále na bezpečnost druhých a umístit výstražný
trojúhelník. Poté přivolat policii, která vydá potvrzení pro Vaši pojišťovnu a také obeznámí příslušeného
místního uživatele honitby, aby se postaral o poraněnou či usmrcenou zvěř. Nesnažte se zvěř odklízet
sami, i zdánlivě neškodně vyhlížející zraněné zvíře se může chovat agresivně. Před koncem nezbývá
než popřát, aby vaše cesty probíhaly bez nehod, k čemuž snad přispěje i těchto pár řádků.
Nakonec ještě děkuji přátelům a příznivcům přírody a myslivosti a přeji všem krásné a požehnané
vánoce, zdraví, štěstí a spokojenost v novém roce 2018.
Za MS Korouhev Pavel Slavíček

Sbor dobrovolných hasičů Korouhev
Rok 2017 zhodnotí výroční valná hromada, která se bude konat 9. 12. 2017 v hasičské zbrojnici.
Členskou základnu našeho SDH činí 56 členů. Z toho je 11 členů výjezdové jednotky typu JPO III.
Kulturní činnost sboru spočívala v uspořádání hasičského plesu, který se konal letos v sále sokolovny
Na Rychtě – k tanci a poslechu hrála skupiny Jásalka Band. Též jsme pořádali Pálení čarodějnic za
hasičskou zbrojnicí, kde děti soutěžily v soutěžích připravených Markétou Kučerovou, též si mohli na
ohni opéct uzeninu. V rámci dětského dne si děti zkusili stříkat s džberovou stříkačkou na terč,
ručkování po laně a nakonec vytvoření pěny, ve které se mohly proběhnout. Pořádali jsme turnaj
v kuličkách.
Účastnili jsme se 130. výročí sboru SDH Sulkovec, setkání praporů kraje ve Svitavách a otvírání nové
hasičské zbrojnice v Bystrém.
Z brigádnické činnosti zmíním údržbu vozidla CAS25, PS 121, elektrocentrály, čerpadla, nářadí a
zařízení hasičské zbrojnice. Též jsme zajistili výkopové práce a uložení vodovodního potrubí a
elektrické instalace v přístřešku u hřiště za hasičskou zbrojnicí.
Výjezdová jednotka vyjížděla ke třem požárům (Poličské strojírny – požár a výbuch haly, Sádek – požár
balíku slámy, Březiny, - požár budovy), ke čtyřem technickým pomocím (Jedlová – vyhledávání osoby,
silnice na Poličku, Jedlovou, Lačnov - odstraňování stromů v červenci a v říjnu. Dále jsme absolvovali
námětové cvičení v osadě Kateřinky a cvičení v areálu Poličských strojíren s dalšími dvanácti
jednotkami.
Za SDH Korouhev Milan Štěpánek

Klub žen Korouhev
S blížícím se koncem kalendářního roku nezbývá nic jiného, než se ohlédnout zpět a zhodnotit
naši činnost. Jsou akce, které pořádáme již tradičně. Jednou z nich je „ Dětský karneval“, který
organizujeme již více jak 30 let. V několika posledních ročnících se dětem zalíbila tombola. Má ale
jednu výjimku. Nejméně na 70 % vydaných losů jsou přímé výhry i kdyby to byl třeba jen sáček
s bonbony. Je také 20 větších výher, o které se losuje. Protože karneval je uspořádán jako maškarní,
všechny masky se při promenádě předvedou a během odpoledne dostanou malou odměnu. Všechny děti
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se mohou vyřádit při disko hudbě a soutěžích, které vymýšlí a organizuje Markéta Kučerová. Za nějaký
čas po karnevale bylo i letos možné si zavzpomínat při prohlížení fotografií ve vývěsce u obecního
úřadu. Letošní karneval byl trochu jiný, protože byl pořádán v sokolovně. Po zakončení akce proběhl
ihned úklid. Všem, kteří se zapojili během odpoledne a potom ještě večer, bych chtěla moc poděkovat.
1. dubna proběhlo již 9 setkání harmonikářů v Korouhvi. Vystupujících účastníků bylo opět
hodně a z daleka. Celé odpoledne mělo pěkný průběh díky Markétě Kučerové, která celou akci tradičně
uváděla, ale i všem ostatním pořadatelům. Závěrem si všichni zahráli a zazpívali hymnu harmonikářů „
Písničku českou“. V roce 2018 se sejdeme na 10. setkání 14. dubna v Tylově domě v Poličce - všechny
Vás srdečně zvu. Z obou uvedených akcí je možné si prohlédnout fotografie, které umísťujeme ve
fotogalerii na stránkách obce.
Dětský den v červnu pořádají všechny organizace v obci. Klub žen také přispěl svojí pomocí.
Všem, kteří neváhají a pomohou při pořádání akcí patří poděkování. Bez nich by to nešlo, ale úspěch
celé akce je také zásluhou těch, kteří se přijdou podívat a vezmou s sebou děti.
Přeji všem hezké a spokojené prožití vánočních svátků, hodně zdraví a šťastný nástup do příštího roku.
Marie Petrásová
Klub seniorů
Scházíme se stále ve stejném termínu a čase, to je druhé úterý v měsíci ve 14 hodin. Po dobu
rekonstrukce kulturního domu máme místo v zasedací místnosti na Obecním úřadě – uvaříme si kávičku,
dáme si zákusek i to vínko nalijeme. Většinou máme i program – např. přednášky, besedy se zajímavými
lidmi, školou a nakonec si hezky popovídáme!
Již několikátým rokem mezi nás chodí děti ze školní družiny. Vždy si připraví nějaký program,
který nám předvedou. Od nás na oplátku dostanou malé pohoštění a dáreček.
Jako v minulých letech tak i letos mezi nás přijela paní Mgr. Růženka Tomanová. Jako vždy
měla připravena zajímavá témata.
V říjnu nás navštívila pracovnice z Městského úřadu v Poličce odboru sociálních věcí a
zdravotnictví. Seznámila přítomné s možnostmi, které se jich týkají v sociálních otázkách. Je to pro nás
příležitost dozvědět se něco nového a poučného.
Závěrem bych chtěla popřát všem hezké a klidné prožití vánočních svátků. Hodně zdraví a chuti
do života v nadcházejícím roce. Seniorům připomínám, že kdykoli mohou mezi nás přijít a rozšířit naše
řady. Vždy budete vítáni.
Marie Petrásová
Komise pro kulturní a občanské záležitosti obce Korouhev
S blížícím se koncem roku 2017 nastává čas se za tímto rokem poohlédnout. V tomto roce se započaly
práce na rekonstrukci našeho kulturního domu, proto akce, které se vždy konaly v kulturním domě,
musely být přesunuty do sokolovny. Chtěla bych touto cestou poděkovat TJ Sokol Korouhev za to, že
jak obci, tak ostatním organizacím umožnil všechny akce v sokolovně uspořádat.
Chci samozřejmě také poděkovat Klubu žen, Mysliveckému sdružení Korouhev a SDH Korouhev, že
své „tradiční“ akce nevynechaly a našly způsob, jak je v sokolovně uspořádat. Všem organizátorům a
pořadatelům pak děkuji za jejich čas, nasazení a obětavou práci při pořádání jakýchkoli kulturních akcí
v naší obci.
Poděkování patří i všem pracovníkům Základní a Mateřské školy Korouhev za uspořádání milého
posezení pro maminky ke Dni matek v prostorách školy a školky. A těšíme se na vystoupení dětí 6.
prosince při Mikulášské besídce v areálu u kostela a rozsvícení vánočního stromu – tentokrát u základní
školy.
Děkuji i vám, našim spoluobčanům, kteří se různých korouhevských akcí a aktivit zúčastňujete nebo je
jakýmkoli způsobem podporujete. Rekonstrukce kulturního domu bude ještě pokračovat v roce 2018,
tak Vás prosíme o shovívavost a přízeň na akcích konaných mimo kulturní dům.
Mezi tradiční akce se dá už počítat Bruslení s obcí Korouhev, kterého se pravidelně zúčastňují všechny
generace. Díky dobré spolupráci se zimním stadionem v Poličce počítáme s tím, že bruslení bude
pokračovat i v roce 2018.
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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 2018.
Přehled kulturních akcí, které se v Korouhvi chystají v období prosinec 2017 – prosinec 2018, najdete
uvnitř Zpravodaje.
za Kulturní komisi obce Korouhev Veronika Jílková
Ještě několik čísel o obci (stav k 30. 11. 2017):
Korouhev měla k 30. 11. 2017 806 trvale hlášených obyvatel.
V roce 2017 zemřelo 9 obyvatel obce, na které vzpomínáme.
Od prosince 2016 do konce listopadu 2017 se v naší obci narodilo 7 dětí, které tímto mezi námi vítáme.
Přejeme jim, aby v naší obci našly takový domov, kde budou rády žít, nebo kam se vždy budou rády
vracet.
Děti narozené v období prosinec 2016 až listopad 2017:
Lipenský Dominik
Navrátilová Anna

Musil Dominik
Šikulová Daniela

Miško Diana
Michl Roman

Hanyková Nela

Příjemné, radostné a klidné vánoce 2017, zdraví, štěstí, hezký život v novém roce 2018
přejí
Ladislav Filipi, místostarosta obce

Petr Vondrovic, starosta obce

Ludmila Uhliariková, účetní obce
Marie Petrásová, Marie Cacková, Martina Hrnčířová, Veronika Jílková,
Justin Soukal, Miroslav Přívětivý, Roman Michl
(členové zastupitelstva obce Korouhev)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vydala: obec Korouhev, 12/2017
Sestavil: Petr Vondrovic
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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Společenské akce v Korouhvi v prosinci 2017 a v roce 2018
PROSINEC 2017
6. 12. Mikulášská besídka ZŠ. MŠ + Rozsvěcení vánočního stromu – 16:30h u školy
24. 12. Půlnoční mše svatá, 22:30h
Vánoční turnaj ve stolním tenise
30. 12. Bruslení (16 – 17h) + Hokejový zápas svobodní – ženatí (17:15 – 18:15h)
6. 1. nebo 13. 1. Tříkrálová sbírka
13. 1. Maškarní bál, od 20h na Rychtě, hraje Rytmik
27. 1. Dětský karneval, od 14h na Rychtě

LEDEN

ÚNOR

10. 2. Hasičský ples, od 20h na Rychtě

BŘEZEN

30. 3. Netradiční křížová cesta
Bruslení
Turnaj ve hře Člověče, nezlob se

DUBEN

14. 4. Setkání harmonikářů
30. 4. Pálení čarodějnic u hasičské zbrojnice, opékání buřtů

KVĚTEN

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

ČERVEN

3. 6.
1. 7.

ČERVENEC

Dětský den s pohádkovou cestou
Pouťová zábava
Pouť ke sv. Petru a Pavlu
Fotbalový zápas svobodných proti ženatým

Pouť v Lačnově u kapličky

SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN

Slavnostní otevření KD
20. 10. Posvícenská zábava
Bruslení

LISTOPAD

24. - 25. 11. Adventní výstava
Uspávání broučků

PROSINEC

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

-----------------------------------------------------------------------------------------zde

oddělte-------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU SMS ZPRÁV OBECNÍHO ÚŘADU V KOROUHVI
Jméno a příjmení: …………………………….

bydliště:………………………………………….

číslo telefonu: +420………………………
Souhlasím se zpracování osobních údajů a se zasíláním SMS zpráv.

Datum…………

Podpis….…….........

Odevzdejte prosím na Obecní úřad v Korouhvi nebo vhoďte do schránky OÚ. Děkujeme.
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SVOZ ODPADŮ OBEC KOROUHEV rok 2018
Svoz z Korouhve:
- termíny svozu popelnic – komunální odpad:
- 1x za 14 dní, každá lichá středa
- termíny svozu plastů v pytlích: 2.1., 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5., 19.6., 17.7., 14.8., 11.9.,
9.10, 20.11., 18.12.
- termíny mobilních svozů nebezpečných odpadů:
23.4. 2018 8.00 hod.
14.9. 2017 6:00 hod.
- termín mobilního svozu velkoobjemových odpadů: 23.4. 2018 6:00 hod.
Sběr oblečení, bot – bílý kontejner u Obecního úřadu (OÚ) Korouhev
Elektroodpad (kromě monitorů, žárovek, zářivek …) – červený kontejner u OÚ
Sběr kovů: Recycling a.s., středisko Polička, Střítežská ul.
pondělí až pátek 7:30 - 11:30, 12:00 – 16:00
sobota 7:30 - 11:00
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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