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KOROUHEVSKÝ ZPRAVODAJ
obec Korouhev

prosinec 2020

Vážení občané a návštěvníci obce Korouhev, milí čtenáři,
pomalu končí tento po všech stránkách zvláštní rok 2020 a k Vám přichází náš obecní Zpravodaj.
V letošním Zpravodaji si přečtete nejen informace Obecního úřadu v Korouhvi, příspěvky všech společenských
organizací v obci, ale najdete zde i rozpis svozu odpadu, plán chystaných akcí, něco pro děti a informace
k průběhu Tříkrálové sbírky. Děkujeme všem, kteří příspěvky zpracovali.

Obecní úřad v Korouhvi v roce 2020 a výhled na r. 2021
Činnost Obecního úřadu v Korouhvi v roce 2019
Nejdříve se musím vrátit v čase a informovat vás o výsledcích roku předešlého. V roce 2019 obec
hospodařila velmi dobře. Hospodaření obce skončilo s auditovaným přebytkem 5 672 567,- Kč. Kromě
běžných provozních nákladů, jako je provoz obce, obecního úřadu a zajištění provozu školy, jsme
realizovali akce menšího charakteru. Jednalo se především o pokračující opravy komunikací,
veřejného osvětlení v Kateřinkách, rozšíření odpadového hospodářství, atd.
Hospodaření obce a události roku 2020
Pro rok 2020 byl rozpočet obce schválen na zasedání zastupitelstva obce 17. 12. 2019 s příjmy i
výdaji ve výši 15 396 tisíc Kč s použitým zůstatkem z minulého roku ve výši 2 642 tisíc Kč.
Na jaře letošního roku po dovršení důchodového věku odstoupil Petr Vondrovic z funkce starosty a
zastupitelstvo zvolilo nové vedení obce. Starostou byl zvolen Ladislav Filipi a místostarostkou
Veronika Jílková. Chtěl bych tímto Petrovi Vondrovicovi poděkovat za třicet let obětavé práce ve
vedení naší obce.
Díky pandemii koronaviru se od března změnilo mnohé jak v celé republice, tak i v naší obci. Vlna
zákazů postihla životy nás všech a to v soukromé i veřejné sféře. Pandemie se nevyhnula ani
Korouhvi. Je nám líto, že kvůli koronaviru jsme museli na jaře a na podzim zrušit všechny plánované
akce. Doufáme, že v následujících měsících se situace zlepší a našim občanům přejeme hlavně pevné
zdraví a mnoho životního optimismu v této nelehké době.
Tento rok jsme zrealizovali několik větších akcí, které byly financovány z dotačních prostředků.
Jedná se především o pořízení rekuperačních jednotek do Základní a Mateřské školy a s tím spojenou
částečnou výměnu elektroinstalací, které byly financovány z prostředků Ministerstva životního
prostředí. Souběžně proběhlo v mateřské škole odvlhčení stěn chodby a učebny.
Dále proběhla oprava střešní a krovové konstrukce kaple Panny Marie Sněžné v Lačnově, také za
přispění financí z Ministerstva pro místní rozvoj. Kolem kaple bylo opraveno prostranství a na jaře
bude celková oprava dokončena výmalbou.
Z větších akcí ještě připomenu opravu a dobudování chodníku pod kostelem firmou DS Delta,
částečně financovanou z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. V projektování a budovaní
chodníků bychom chtěli pokračovat i v dalších letech, pokud to situace a okolnosti dovolí.
Splašková kanalizace a čistička odpadních vod - ČOV
Nejdříve shrnu situaci a použiji při tom článek bývalého pana starosty z minulého roku. Celý rok 2019
jsme se zabývali přípravou stavby „Korouhev – čistička odpadních vod a splašková kanalizace“.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva 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 (v této době to byla
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jediná varianta, se kterou bychom mohli dosáhnout na dotaci). Zastupitelstvo poté rozhodlo o
provedení ankety, kdy byli osloveni všichni majitelé 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 a bylo rozhodnuto zadat další studii. Oslovili jsme firmu VODAM Hranice, která
začátkem letošního roku svou práci odevzdala. Studie byla podrobnější a obsáhlejší, nicméně s
výsledkem poměrně stejným.
Během uplynulého roku se zatím mírně změnila pravidla pro získání dotace, a proto se zastupitelstvo
v srpnu 2020 rozhodlo, že podpoří projekt spádové (gravitační) kanalizace s centrální čističkou
odpadních vod. Pro tento účel jsme také zakoupili pozemek pro budovu ČOV. K tomuto chci
podotknout, že gravitační kanalizace bude oproti tlakové opravdu hodně drahá.
Nicméně bylo vypsáno výběrového řízení malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace
pro vydání územního rozhodnutí. V listopadu zastupitelstvo rozhodlo o vítězi, firmě RECPROJEKT
s.r.o. z Pardubic s cenou 1 591 150,- Kč.
Od ledna do prosince 2021 se tedy začne projektovat první fáze, tj. hlavní stoky. Tato fáze se primárně
netýká přípojek k domům, ale samozřejmě se odvíjí od spádů k jednotlivých usedlostem. Bude tedy
nutné některé domy navštívit. Proto prosím občany o vstřícné jednání k projektantům.
Jakmile to bude možné, uskuteční se schůzka, na které bude situace všem zájemcům vysvětlena a
budou zodpovězeny Vaše dotazy týkající se splaškové kanalizace a ČOV.
A co nás čeká v roce 2021:
Již v listopadu finanční výbor obce vypracoval návrh rozpočtu, se kterým jste se mohli seznámit
na internetových stránkách a úřední desce obce. 23. 11. 2020 byl rozpočet zastupitelstvem obce
s určitými úpravami projednáván a schválen. Díky koronavirové krizi a daňovým škrtům byly sdílené
daňové příjmy obce poníženy o 25% oproti roku 2020. Co nás tedy v r. 2021 čeká:
1) Odpadového hospodářství
a) 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. Tato dotace nám byla přidělena a budeme ji
realizovat společně s opravou sběrných míst v roce 2022.
b) V letošním roce byla možnost požádat o dotaci na kompostéry pro biologicky rozložitelný
odpad. Mezi občany byl o tuto službu velký zájem. Rozhodli jsme proto žádost podat a
dotace nám byla taktéž přidělena. Proběhne výběrové řízení a v roce 2021 by zájemci, kteří
projevili zájem, měli kompostéry obdržet. V rámci této dotace bude doplněn také kontejner
na textil.
c) Vzhledem k rostoucím cenám za svoz a sběr komunálního odpadu jsme museli přistoupit
k navýšení z 550,- Kč na 600,- Kč.
2) Veřejné osvětlení v Maksičkách – projekt na VO se dokončuje a realizace by měla
proběhnout v souladu s termínem rekonstrukce vedení nízkého napětí firmou ČEZ Distribuce.
3) Základní technická vybavenost lokality Pustina – v letošním roce došlo k vytvoření 3 parcel
určených k výstavbě rodinných domů. Chtěli bychom tyto pozemky „zasíťovat“ (voda, plyn,
elektřina), vybudovat příjezdovou komunikaci a posléze parcely nabídnout k prodeji.
4) Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev – hranice kraje: s velkou pravděpodobností
se začne s rekonstrukcí silnice z Poličky. Součástí rekonstrukce je vybudování kruhového
objezdu na křižovatce „Na Mýtě“. Tato akce potrvá přibližně 18 měsíců a zasáhne velkou
měrou do dopravní obslužnosti obce.
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
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Rok 2020 se blíží ke svému závěru, všechny nás vystavil zkouškám, které vyžadovaly sílu, trpělivost,
pokoru a patrně zasáhl i pořadí našich životních hodnot. Přestáváme brát jako samozřejmé, co
donedávna ještě samozřejmé bylo.
Proto vám přejeme, abyste vánoční svátky prožili se svými blízkými ve zdraví, obklopeni těmi,
kterými obklopeni být chcete.
Do nového roku 2021 vám přejeme zdraví, rodinný i pracovní klid a atmosféru umožňující zhluboka
dýchat a těšit se na každý další den.
Ladislav Filipi, starosta obce

Příspěvek Petra Vondrovice – bývalého starosty a dlouholetého místostarosty naší obce
Vážení čtenáři, milí obyvatelé Korouhve,
v dubnu 2020 jsem skončil v souvislosti s důchodovým věkem na Obecním úřadě v Korouhvi jako
starosta (2014 – 2020), nyní do r. 2022 budu řadovým zastupitelem.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě ve volbách dali svůj hlas, i těm, kteří mě nevolili. Postupoval
jsem v obou svých funkcích (1990 – 2014 místostarosta, 2014 – 2020 starosta) vždy v zájmu obce,
rozlišoval, co je obecní a co soukromý zájem, co tedy lze z obecního platit a co ne (i když někdy to
bylo těžké vysvětlit). Též jsem se snažil mít určitý dlouhodobější výhled, co obec potřebuje –
zpracoval jsem proto v devadesátých letech minulého století Program obnovy vesnice, který se
pravidelně aktualizuje a na akce v něm uvedené lze čerpat dotace. Prosazoval jsem, že na větší akce
typu plynofikace. Rekonstrukce objektů atd. si nejdřív našetříme a pak budeme realizovat. Díky tomu
pak byly větší investice realizovány bez nutnosti půjček – zmíním novou hasičskou zbrojnici,
přestavbu bývalé fary, rekonstrukci školy, Obecního úřadu, kulturního domu, nákup budovy prodejny
s hospodou. Též jsem pečlivě zvažoval, co pro obec je nutné, co naopak ještě může počkat či co je
zbytné, bez čeho se můžeme obejít. V období svého starostování jsem se snažil o tři věci – zavést
standardní administrativu na Obecním úřadě, což se myslím podařilo, hlavně díky skvělým
spolupracovnicím Zdeňce Soukalové a Ludmile Uhliarikové. Druhou věcí bylo zlepšit údržbu obce –
zřídil jsem místo profesionálního údržbáře, kam jsem angažoval Zdeňka Pamánka (kterému též patří
můj velké poděkování za spolupráci), zavedl plán údržby a revizí majetku obce. A posledním byla
rekonstrukce našeho kulturního domu, která se myslím povedla a jsem hrdý na to, že stavba byla
předána včas, za slušné náklady a bez vad a nedodělků. Pokud bylo v mých silách a možnostech,
snažil jsem se pomoci obyvatelům obce i příchozím při vyřizování různých záležitostí – např. se
stavebním řízením, pozemky, s jednáním s úřady atd…
Do budoucna vidím jako nejdůležitější pro obec realizaci kanalizace a čističky. I když mám jiný názor
na typ kanalizace, než který byl schválen na zastupitelstvu obce v srpnu 2020 (toto své stanovisko
jsem dal najevo při hlasování na zasedání zastupitelstva obce), plně podporuji zpracování projektu této
pro Korouhev „akce století“.
Tedy ještě jednou – díky všem, s kterými jsem měl tu čest spolupracovat – se čtyřmi starosty,
se všemi zastupiteli let 1990 - 2020, se zaměstnanci Obecního úřadu, s Vámi obyvateli obce.
S úctou k Vám a Korouhev vždy první!
Petr Vondrovic
starosta obce do 22. 4. 2020
Pár technických informací od místostarostky obce:
1) E-mail pro zprávy z Obecního úřadu Korouhev
Nově bychom Vám rádi nabídli posílání zpráv a informací z Obecního úřadu (změny v otvírací době,
pozvánky na akce, upozornění na splatnost poplatků, Informační letáky apod). Nejedná se o zprávy
obecního rozhlasu. Pokud byste měli o tuto službu zájem, vyplňte a přineste na OÚ Korouhev
podepsanou žádanku, kterou naleznete na konci Zpravodaje
2) Informační leták obce Korouhev
Kromě tohoto tradičního Zpravodaje na konci roku bychom rádi vydávali ke konci každého čtvrtletí (v
březnu, červnu a v září) Informační leták o dění v obci, který bude ke stažení na webu obce a
samozřejmě v obecních vývěskách. První Informační leták jsme vydali na konci září letošního roku.
Informační leták by byl rozesílán i emailem
3)Vzhledem k výkyvům signálu se občas stane, že některým z vás nedojdou (nebo dojdou se
zpožděním) sms zprávy z obecního rozhlasu. Za tyto technické problémy se omlouváme.
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4) V roce 2021 bychom rádi na obecním úřadě zřídili skříňku „Ztráty a nálezy“, kde chceme
uchovávat v obci nalezené předměty. Každý návštěvník obecního úřadu tak bude mít možnost vidět,
co bylo nalezeno a my doufáme, že nalezené předměty tak rychleji najdou své majitele.
Ve dnech 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021 bude Obecní úřad Korouhev pro veřejnost uzavřen.
Ještě informace paní účetní:
Vzhledem k situaci s onemocněním Covid 19 Vás chci požádat, abyste platby poplatků hradili
převodem na účet obce 1283396379/0800, jako variabilní symbol uveďte vždy vaše číslo popisné.
Chráníte tak sebe i nás.
Poplatek za svoz komunálního odpadu
Poplatek pro rok 2021 je ve výši 600,- Kč za osobu nebo rekreační objekt.
Splatnost poplatku je do 31. 3. 2021, prosíme o dodržení tohoto data.
Preferujeme platbu převodem na účet obce. Uhradit ho také můžete v hotovosti v kanceláři OÚ vždy
v úředních hodinách.
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 2021 je stanoven na 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2021. Uhradit ho také můžete buď na účet nebo osobně v kanceláři OÚ.
Opět preferujeme platbu převodem na účet.
Připomínáme, že od 1. 1. 2020 platí pro všechny majitele psů povinnost mít svého psa
očipovaného nebo opatřeného čitelným tetováním. Čísla čipů musí majitel psa nahlásit na OÚ.
SMS zprávy z obecního rozhlasu
Pokud ještě nemáte registrované vaše telefonní číslo k odběru SMS zpráv z obecního rozhlasu a máte
o tuto službu zájem, vyplňte a přineste na OÚ Korouhev podepsanou žádanku, kterou naleznete na
konci Zpravodaje. Tato služba je pro naše občany zdarma.
Vydávání pytlů na plasty
Pytle na plasty budou vydávány pouze v pondělí a ve středu v úředních hodinách. Děkujeme, že tyto
časy respektujete.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2021.
Ludmila Uhliariková, účetní obce

Kontrolní výbor obce Korouhev
Kontrolní výbor obce Korouhev má tři členy a má za úkol kontrolovat v průběhu roku plnění usnesení
zastupitelstva obce. Z každé kontroly se vytvoří zápis kontrolního výboru. Další činností kontrolního
výboru je kontrola poskytnutých dotací, které schválí obecní zastupitelstvo. V letošním roce to byly
dotace pro TJ Sokol na úhradu provozních nákladů, pro Domov Bystré na kompenzační pomůcky a
pohonné hmoty a pro Charitu Polička.
Všem našim spoluobčanům bych chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
v novém roce.
Justin Soukal, předseda kontrolního výboru
Finanční výbor obce Korouhev
Finanční výbor v letošním roce provedl opět čtyři průběžné kontroly hospodaření s majetkem a
finančními prostředky obce náhodně vybraných měsíců, účetních dokladů a kontroly pokladny dle
předepsaného plánu. V součinnosti s paní účetní připravuje finanční výbor návrhy na rozpočtová
opatření. Vycházejí především ze skutečností, kdy nelze rozpočtovat určité příjmy nebo výdaje 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
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zastupitelstvu obce k dalšímu projednání a případnému schválení. Finanční výbor v průběhu daného
roku plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo. Mezi takové patří například připravení
rozpočtového opatření na zastupitelstvem schválené investice, které s sebou nese daný rok a vycházejí
z aktuálních potřeb obce. Příkladem jsou mimořádné opravy, udržování, finanční příspěvky, atp.
Rozpočet pro rok 2020 byl sestaven a následně schválen zastupitelstvem v prosinci 2019. V letošním
roce proběhlo zasedání finančního výboru k návrhu rozpočtu pro rok 2021 v listopadu, a rozpočet byl
zastupitelstvem schválen 23. 11. 2020. Jako každý rok, tak i letos se uskutečnilo přezkoumání
hospodaření obce Krajským úřadem Pardubice, opět bez závad. Děkuji především paní účetní a
členům finančního výboru za výbornou spolupráci.
Přeji všem pohodový předvánoční čas, krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Marie Cacková, předsedkyně finančního výboru
Komise životního prostředí
Komise životního prostředí tradičně řeší žádosti na kácení dřevin. Snaha obecního úřadu je žadatelům
vyjít vstříc, pokud má požadavek na kácení stromu pádný důvod. Pro udržení zeleně v obci, bývá
žadatelům po odstranění dřevin nařizována náhradní výsadba s následnou péčí pěti let.
Přeji všem občanům Korouhve, Lačnova a přilehlých osad, krásné Vánoce, klidný nový rok a
především pevné zdraví.
Přívětivý Miroslav, předseda komise životního prostředí
Lačnov, Kateřinky, Maksičky
I přesto, že jsme všichni díky korona-virové epidemii
zažívali velmi složitý rok, podařilo se i tak pár akcí
zrealizovat. V druhé polovině roku, proběhla v Lačnově
poměrně rozsáhlá oprava kapličky, kde se vyměnil celý krov,
kompletní střecha a nově se kolem kapličky položila dlažba.
Nyní ještě zbývá dokončit opravu fasády. Detailnější
informaci Vám ve svém příspěvku poskytne starosta obce.
Začátkem srpna se opět podařilo panu Střílkovi uspořádat
dnes již tradiční pouťové posezení, kde se každoročně schází
hojná účast návštěvníků.
Poslední listopadový víkend došlo v Lačnově k poruše
vodovodu. Prasklé potrubí bylo přímo pod obecní komunikací. Obec Telecí, která vodovod provozuje,
s pomocí místních občanů ještě ten den havárii odstranila. V druhém prosincovém týdnu má obec
Korouhev naplánovanou opravu této komunikace.
Přívětivý Miroslav
Činnost Základní školy a Mateřské školy Korouhev
Co nového v ZŠ a MŠ Korouhev v roce 2020
Základní škola
V loňském školním roce navštěvovalo naši školu 41 žáků. Do prvního ročníku nastoupilo 11 žáků, do
druhého 7, ve třetím ročníku bylo 11 žáků a čtvrtý ročník navštěvovalo 12 žáků. V letošním školním
roce máme 43 žáků, z toho 14 prvňáčků. Vyučujeme ve spojení 1. a 3. ročník, druhá třída je ve spojení
2. a 4. ročník.
V roce 2020 jsme absolvovali hudební pořady „Toníkův hudební vláček“ o skladateli Antonínu
Dvořákovi a pořad o varhanách v místním kostele. Pracovníci poličské Mozaiky pro nás připravili
zpestření dopravní výchovy vzdělávacím programem zaměřeným na bezpečnost na silnicích. V březnu
jsme ještě stihli akci „Škola v pohybu“.
V období 11. 3. 2020 – 25. 5. 2020 byla škola z důvodu koronavirové epidemie uzavřena. Vyučovalo
se pouze distančně – většina tíhy výuky byla na rodičích. Po nástupu do školy jsme fungovali
s omezeními (počet žáků ve třídě, roušky, upravený rozvrh, …), přesto jsme ještě se žáky 4. ročníku
absolvovali cyklovýlet. Tentokrát ne na hrad Svojanov, ale do dětského lanového centra v Borové.
Krásné počasí využili čtvrťáci i k brouzdání a čvachtání v ledovém přítoku borovského přírodního
koupaliště. Vyjížďka do Borové se velmi vydařila.
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O letních prázdninách se ve škole také nezahálelo. V celé budově se rekonstruovaly zásuvkové
obvody, sloučily se elektroměry a rozvodné skříně. V mateřské škole se sanovaly zdi a odstraňovala se
vlhkost ve velkém oddělení. Ze zdí byla odstraněna omítka a pomocí odvětraných předsazených
sádrokartonových stěn se zlepšilo prostředí nejen ve velkém oddělení, ale i na chodbě. Další velkou
investicí bylo pořízení rekuperačních jednotek, které mají za úkol automatickou výměnu vzduchu ve
třídách. Hlídají také hodnoty CO2 ve vnitřním prostředí. Tyto jednotky velikosti šatní skříně jsou
umístěny v obou třídách ZŠ, ve školní družině a ve velkém oddělení MŠ.
V září jsme s pomocí firmy Orfast, která nám ve škole zabezpečuje IT, připravovali školu na
možnou distanční výuku. Čas, který jsme této práci věnovali, se ukázal jako dobrá investice. Od 14.
října do 18. listopadu výuka opět probíhala distančním způsobem pomocí programu Google
Classroom.
Tomáš Sobola, ředitel školy
Školní družina
V loňském školním roce 2019/2020 navštěvovalo družinu 30 žáků.
Do činností družiny se děti aktivně zapojovaly - připravily například přednášky na témata, která je
zaujala nebo se s námi podělily o jejich zážitky. Žák třetího ročníku si pro děti připravil přednášku o
dinosaurech, také jeho spolužačka nás seznámila s vařením marmelády, kterou nám přinesla na
ochutnání. O svůj zážitek z dovolené v Egyptě se s dětmi podělila žákyně čtvrtého ročníku - ukázala
dětem suvenýry, které si z Egypta přivezla. Každý přednášející se na přednášku připravoval s velkou
pečlivostí, ostatní děti se zaujetím poslouchaly výborně připravené programy.
Tradičně jsme uctili památku tragicky zahynulých letců u pomníku za obcí. Děti ozdobily pomník
břidlicovými tabulkami, na které namalovaly letadélka, znak letců, státní vlajku apod. Zástupce letecké
základny, kteří každoročně přijíždějí uctít památku padlých letců, výzdoba velice potěšila. Obdivovali
nápaditost a vyjadřovali vděčnost nad dětskou výzdobou.
V loňském roce jsme byli obdarováni občanem Korouhve velkým množstvím dýní. S dětmi jsme dýně
krájeli na kostky a vařili kompot ve školní kuchyni. Pak jsme uvařený kompot ochutnali. Děti si mohly
kompot odnést domů rodičům na ochutnání. V rámci pracovních činností jsme ostatní dýně vyřezávali
a zdobili prostranství před školou.
Využili jsme nabídku kulturního programu v Tylově domě a zhlédli jsme kino „Tlapková patrola“ a
„Ledové království“.
V loňském školním roce se nám podařilo uskutečnit dvě setkání se seniory. Děti připravily krátký
kulturní program s pohádkou, další setkání proběhlo formou hraní stolních her.
Též jsme využili návrh ochotné maminky, která se nabídla, že s družinou bude péct a zdobit chaloupky
z perníku. Netušila co ji čeká, bylo to hodně náročné, chaloupky peklo 30 dětí! Tato akce byla
rozvržena na několik setkání, pečení a zdobení bylo časově náročné. Děti projevovaly nadšení nejen
nad pečením ale i
zdobením a výslednými výrobky. Možná budeme mít budoucí cukrářské profesionály. Tímto bych
chtěla poděkovat mamince za ochotu a trpělivost.
Děti byly také seznámeny v rámci četby knihy „Vanda a Eva v onlajn světě“ (pozor - název knihy je
správně) s riziky a nebezpečím ve světě digitálních technologií. Děti živě o tomto tématu diskutovaly.
Po vánočních svátcích jsme začali nacvičovat muzikál Šípková Růženka, na jehož provedení se děti
velice těšily. Při nácviku jsme si užili spoustu zábavy, ale vzniklá situace nám nedovolila náš záměr
uskutečnit.
Činnost družiny byla ze známých důvodů ukončena v březnu. Přesto jsme měli program pestrý a
naplněný o mnoho zážitků.
Stanislava Vondrovicová, vychovatelka ŠD
Mateřská škola
Naší mateřskou školu roce 2019-2020 navštěvovalo 33 dětí. Ve velkém oddělení – 24, v malém 9 dětí.
V malém oddělení pracovala v loňském roce jedna paní učitelka, ve velkém oddělení dvě učitelky. V
naší mateřské škole jsme pracovali podle ŠVP : ,,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. Začátek školního roku jsme věnovali poznávání
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okolí Korouhve, pěšky jsme se vydali na Kateřinky, na Jelínek i do Poličky na přehradu. S rodiči jsme
strávili příjemné odpoledne při různých sportovních hrách, pouštění draků a opékání buřtů. Několikrát
nás navštívilo divadélko JO-JO, minicirkus, zkusili jsme ,, Medové snídaně “. Navštívili jsme
,,Mimefest“ a ,,Den stromů“ v Divadelním klubu v Poličce. S dětmi jsme tvořili při projektových
dnech -,, Bramboriáda“ a ,, Světýlkování“. Jedna z pravidelných akcí je požární poplach a příjezd
dobrovolných hasičů z Korouhve. Nově k nám přijeli na besedu příslušníci Policie a ukázali nám svoji
výstroj a výzbroj. V zimě jsme jezdili bruslit na zimní stadion a vyjeli si na sjezdovku do Nového
Jimramova. V měsíci březnu jsme navštívili místní knihovnu a zkusili projekt: ,,Babičky čtou dětem“.
Pozvali jsme k nám do MŠ babičky, které četly dětem před spaním pohádky. Všechny další
naplánované akce už jsme nestihli uskutečnit, protože naše mš byla dva měsíce uzavřená. Ale i v době
uzavření mateřské školy jsme se snažili být s našimi dětmi v kontaktu a posílali jim různé náměty na
činnosti a tvoření. Na závěr školního roku jsme se ve školce všichni ,,proměnili“ v ,, Indiány z
Doškolky“ a v tomto duchu jsme se rozloučili se školním rokem.
Mitášová Naďa, ved.učitelka
Přejeme pohodové Vánoce a šťastný nový rok 2021!
Celý kolektiv ZŠ a MŠ Korouhev.
Obecní knihovna Korouhev
Vážení spoluobčané, milá mládeži,
letošní rok byl kvůli Covidu trochu zmatený, ale ani to Vás neodradilo od toho, abyste vzali do rukou
milované knihy a využili svůj volný čas nejen k práci a odpočinku, ale také ke čtení a vzdělávání se.
Již druhým rokem máme naši knihovnu v "novém kabátku" přestěhovanou v přízemí nově
zrekonstruovaného kulturního domu. Otevírací doba je pravidelně, krom svátků a výjimek ve středu od
16:30 - 18:30 hod. Pokud máte nějaké dotazy, určitě využijte nejen otevírací dobu, ale také nově
zřízený email: knihovna.korouhev@seznam.cz .
Máme zde cca 5 000 knih a pravidelně dostáváme dvakrát ročně nové tituly z výměnného fondu
knihovny Polička. Letos jsme doplnili ve spolupráci se ZŠ Korouhev doporučenou literaturu pro 3. a 4.
ročníky. Dále zde máme beletrii, básně, naučnou literaturu jak pro dospělé, tak pro mládež, knihy pro
nejmenší a různé časopisy, které se snažíme obměňovat. Např. Chatař a chalupář, Dům a zahrada,
Pěkné bydlení, Dekor, Domov, atd.
Je zde zřízen koutek pro malé čtenáře a také můžete navštívit PC s internetem.
Půjčování v naší knihovně je zdarma a tímto Vás také všechny zveme k její návštěvě :-)
Budeme se na Vás těšit!
Veronika Sionová, Naděžda Novotná
Činnost TJ Sokol Korouhev z.s. v roce 2020
V úvodu bych chtěl připomenout, že i TJ Sokol se v tomto roce dotkla opatření v rámci epidemie
Covid 19, takže činnost nebyla taková jako v jiných letech. Doufáme, že v roce 2021se budeme moci
vrátit k normálnímu provozu, i když to určitě nebude začátkem roku.
Sport
Stolní tenis
Sezónu 2019-2020 jsme zahájili pod novým názvem TJ Sokol Korouhev - Borová, kdy jsme se spojili
s Borovou v jedno mužstvo a snažili se postoupit do krajského přeboru.
Pod tímto názvem máme hned tři družstva – "A"B"C".
Družstvo"A" pod tímto názvem hraje divizi.
Družstvo "B" hrálo o postup do krajského přeboru, převážně ve složení Schwedler Josef, Trnka
Stanislav, Malý Jiří, Roušar Martin a Roušar Michal. K postupu pomohli i hráči Borové Štrof Jaroslav
a Lorenc Milan. Postup se povedl. Družstvo postoupilo z prvního místa do krajského přeboru bez
jediné prohry za celou sezónu.
Novou sezónu 2020-2021 družstvo Korouhev-Borová "B" v krajském přeboru zahájilo doma,
remízou proti Svitavám "A". V druhém kole prohráli v Orlici s družstvem Orlice "A" 10:3 a v
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Žamberku s družstvem Žamberk "A" těsně 10:8 (po velkém boji).
Ve 3 kole doma porazili silné družstvo Lanškroun "B" vysoko 10:1 a družstvo Česká Třebová "B"
10:4 po výborném výkonu. Škoda, že sezóna byla přerušena.
Družstvo Korouhev-Borová "C" skončilo na osmém místě ve složení Trnka Pavel, Navrátil Jan, Nosál
Petr, Roušar Michal a novou sezónu 2020-2021 nestihlo zahájit. Sezóna byla pozastavena z důvodu
Covid 19. Těšíme se na restart sezóny a všechny příznivce zveme na domácí zápasy.
Více na www.stis.cz
Tradiční vánoční turnaj bude pravděpodobně zrušen - pokud se bude konat, budete včas
informováni.
Za oddíl stolního tenisu Pavel Trnka
Badminton
Letošní ročník byl pro nás poněkud rozpačitý, to méně šťastné je předčasné ukončení sezony. Mrzí
nás, že jsme nemohli uspořádat turnaj pro děti a tím je odměnit za práci při trénincích. Jsme rádi, že
chodí tolik dětí a hra je baví. To veselejší jsou úspěchy našich spoluhráčů na turnajích (Svitavy,
Letovice). Na prvním ročníku Poličské amatérské ligy, kdy Jiří Procházka s Tomášem Zedou obsadili
krásné druhé místo a Jiří Procházka byl vyhlášen nejlepším hráčem ligy. Gratulujeme!
Na další ročník jsou už zapsány 2 týmy ve složení Procházka/Zéda a Novotný/Jarušinský
Tréninky probíhají ve stejné dny jako loni - Neděle/Úterý/Čtvrtek od 19:00 do 21:00.
Dětí – Neděle/Úterý od 18:00 do 19:00
Tímto jste všichni zváni, zejména noví hráči. (nebojte, nekoušem.)
Za oddíl badmintonu Láďa Poul
Pro přehled uvádím seznam aktivit, které jsou v současné době bohužel zastaveny.
O obnovení cvičení budete včas informováni
Cvičení žen paní Marie Hloušová ;

Cvičení ml. žen paní Hana Poulová

Relaxační cvičení paní Magda Cermanová

Stolní tenis Josef Schwedler

Badminton děti, dospělí Jirka Procházka

Florbal

Tančení

Posilovna Josef Mitáš

Láďa Poul

Marek Jílek

Kultura
Téma letošního maškarního plesu bylo „V zámku a v podzámčí“. Tento ples se velmi vydařil
i když byla relativně malá účast.
Zde bych chtěl poděkovat všem sponzorům za příspěvky do tomboly.
Bohužel ani tady Vás nemohu zatím pozvat na ples 2021, který měl být 16. 1. 2021 a tentokrát pro
změnu ve společenském obleku. Případný náhradní termín včas oznámíme.
Turnaj ve hře Člověče, nezlob se! “ (vítězka Tereza Poulová) jsme stihli uspořádat za 5 minut 12
(týden před vyhlášením nouzového stavu).
Turnaj ve hře COCOT jsme v roce 2020 už nestihli uspořádat.
V roce 2021 bychom oba turnaje uspořádali pravděpodobně koncem roku podle situace.
Údržba budovy
Provedli jsme výměnu dveří od výčepu a skladu židlí. Výměna byla 70 % dotována z programu
MALÝ LEADER pro Poličsko, který je financován z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje a spravuje ho MAS Poličsko, se spoluúčastí TJ ve výši zbylých 30% ceny.
Zapojili jsme obecní vodu pro potřeby konání společenských akcí. Zde bych chtěl poděkovat Láďovi
Filipimu a všem kteří se na realizaci podíleli.
Byla doplněna chladící smyčka ke kotli (aby nedocházelo k přetopení )
V rámci opatření proti covidu jsme vybavili toalety papírovými ručníky + koši, byla rozmístěna
dezinfekce.
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Jako každý rok bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří finančně přispěli na naši činnost.
Největšími sponzory jsou
Obec Korouhev
příspěvek na energie a topení
Mgr. Petr Hanyk
příspěvek na činnost TJ
LIMGAS s.r.o (Jindra Mach) příspěvek na činnost TJ
Poděkování také patří členům TJ, kteří se aktivně zapojují do činnosti organizace.
V roce 2021 nás čeká výměna pásového dopravníku na uhlí.
O všech změnách termínů Vás budeme průběžně informovat.
Za Výbor TJ Sokol Korouhev z. s. Petr Svoboda
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Korouhev
Rok 2020 je rok, který naší činnost moc neobohatil. V měsíci únoru jako každým rokem jsme
uspořádali hasičský ples. Toto byla jediná společenská akce. Náš plán na rok 2020 byl neúspěšný z
důvodů 1. a 2. vlny corony. Neuskutečnilo se pálení čarodějnic, hry kuliček a nohejbalu a z
brigádnické činnosti proběhla jen údržba techniky CAS-25, Ford Transit, elektrocentrály, plovoucího
čerpadla, motorové pily a různých armatur. Přednášku o požární ochraně pro děti základní a mateřské
školy jsme stihli uskutečnit ještě v září. Jednotka JPO3 obce vyjížděla ke 3 událostem. 2 události spadlé stromy na vozovce směrem Lačnov. Jedna událost vyhledávání osoby v Jimramově. Školení
velitelů a strojníků a obsluhy motorových pil se v jarních měsících neuskutečnila. Školení bude
provedeno v měsíci prosinci a to přes počítač pro ty, kteří mají prodlužování po 5telech. Toto školení
provádějí členové HZS (Hasičského záchranného sboru) jelikož mají nařízení tato školení provádět
online.
V příštím roce 2021 náš sbor oslaví 140. výročí založení sboru. Datum těchto oslav je stanoven na 7.
8. 2021. Přeji všem občanům naší obce hlavně zdraví, pěkné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a
spokojenosti v roce 2021. Přejí hasiči Korouhev.
Starosta SDH Korouhev Štěpánek Milan
Hokejisté Korouhev
Vážení čtenáři Zpravodaje,
již třetím rokem jezdíme 1x týdně na Zimní stadion do Poličky hrát hokej. Termínově to většinou
vychází v sobotu ráno pravidelně od října do března. Přesný termín je vždy v rozpisu zimního stadionu
na internetových stránkách. Většina účastníků je z Korouhve, pokud je nás málo, doplníme se hráči
z jiných vesnic. Byli bychom rádi, pokud by se počet účastníků z Korouhve rozšířil. Podmínkou
účasti je alespoň částečná hokejová výzbroj – přilba, holenní chrániče atd. Kdo se na konci roku
účastní Zápasu ženatí x svobodní alespoň jako divák, určitě může především u mladších hráčů
posoudit, jak se postupně zlepšují.
Tímto chceme také moc poděkovat Obci Korouhev za částečnou úhradu ledové plochy.
za hokejisty Zdeněk Dvořák
Klub žen Korouhev
S blížícím se koncem kalendářního roku nastává čas k hodnocení činnosti naši organizace. V lednu
jsme uspořádaly tradiční „ Dětský karneval“. S jeho přípravou jsme začaly již v podzimních měsících.
Jedná se hlavně o vymyšlení a zakoupení tomboly, kterou si děti za poslední léta oblíbily. Podařilo se
nám dát dohromady slušnou sumu finančních prostředků a věcných darů od místních i přespolních
sponzorů, a tak jsme mohly do tomboly zakoupit i dražší věci. Děti se opět bavily při živé hudbě a
soutěžích. Na závěr odpoledne jsme si mohly říci, že celá akce byla zdařilá. Všem sponzorům za
příspěvky a pořadatelům za odvedenou práci během odpoledne patří velké poděkování.
Již v lednu jsme také zahájily přípravy na 12. setkání harmonikářů, které mělo proběhnout letos
v březnu. Společně jsme začaly připravovat dárečky pro účinkující. Všem plánům udělal konec covid19. Náhradní termín pro uskutečnění setkání byl 3. říjen, ale jaká byla situace všichni víme.
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Nezbývá nám nic jiného než se s nastalou situací naučit žít, nechodit nemoci vstříc a doufat, že po
vynucené přestávce bude mít ještě někdo zájem něco pořádat a nebo se jenom akcí účastnit.
Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a šťastný vstup do roku 2021
s představou, že snad bude zase lépe.
Marie Petrásová
Klub seniorů
Termín setkávání našeho klubu je stále druhé úterý v měsíci v kulturním domě. Naše schůzky jsou
hlavně o tom, že se sejdeme, popovídáme si, dáme si kávičku nebo čaj, zákusek a nějakou skleničku
vína.
Navštěvují nás také děti ze školy. Letos jsme pro ně uspořádali hráčské odpoledne. Připravili jsme
různé stolní hry. Děti mohli poměřit síly se seniory. K dalšímu setkání letos již nedošlo. Důvodem byl
covid-19.
V oblibě je u nás setkávání s paní Růženkou Tomanovou. Odpoledne s ní je vždy zábavné, ale hlavně i
poučné.
Přes léto byly podmínky pro naše schůzky příznivější. Příjemné odpoledne jsme strávili u Jarmily
Hanykové v jejím venkovním posezení. U Edy Střílka v Lačnově bylo také hezky. Je pravda, že
v obou případech se vydařilo počasí.
Příjemné nedělní odpoledne bylo rovněž na pouti v Lačnově, kde k tanci i poslechu hrála Poličanka.
Musíme doufat, že se problém s epidemií podaří nám všem překonat a přežijeme ve zdraví, abychom
mohli navázat na zdařilé výlety do okolí a ostatní akce vyzkoušené v minulých letech, které se nám
líbili.
Marie Petrásová
Myslivecký spolek Korouhev
Vážení občané obce Korouhev, milí čtenáři,
rádi bychom vás tímto seznámili se současnou činností Mysliveckého spolku Korouhev. V letošním
roce se nám podařilo uspořádat dvě brigády, v první jsme vybudovali přikrmovací zařízení pro
spárkatou zvěř v lokalitě Královce a ve druhé zásyp pro kachny v lokalitě „starého koupaliště“.
Samozřejmostí by mělo být pro každého myslivce přikrmování zvěře v době nouze. V myslivecké
terminologii od začátku listopadu do konce března, kdy je zpravidla většina polí zaorána a býval mráz
a sněhová pokrývka. Jako každoročně jsme se podíleli se všemi ostatními, kteří mají zájem přírodě
pomoci a chtějí ji mít čistou na jarním sběru odpadků okolo silnic a potoků v katastru obce. Každý rok
se při této akci zamýšlíme, proč je příroda spoustě lidí tak lhostejná.
Krok po kroku se snažíme také obnovit kulturní činnost spolku, bohužel situace v letošním roce není
pro toto moc nakloněná. Nicméně rádi bychom se s vámi všemi znovu sešli v příštím roce na
Posvícenské zábavě.
Osobně si velmi vážím a z mé osobní zkušenosti mohu konstatovat nadstandardní a velmi dobrou
spolupráci s majiteli honebních pozemků a se všemi zemědělci v obci. Ve svém volném čase se
snažíme o vyhánění srnčat před senosečí a pro toto je zásadní informace od zemědělců o čase sečení.
Navíc se nám místní zemědělci snaží zajistit krmné obilí pro zimní přikrmování spárkaté zvěře.
Naopak my se snažíme minimalizovat škody na zemědělských a lesních plodinách. Opět z osobní
zkušenosti mohu říct, že škody na plodinách jsou minimální oproti sousedním lokalitám, i když i ty
malé obě strany zamrzí.
Na závěr Vám všem chci popřát pevné zdraví a trochu i toho štěstíčka v roce 2021.
Za Myslivecký spolek Korouhev Zdeněk Dvořák
Římskokatolická farnost Korouhev
Očekávání věcí budoucích
Drazí obyvatelé obce Korouhev, je mi ctí vás oslovit v tomto vydání Korouhevského zpravodaje. To
máme podivuhodný rok, že? Jak málo stačilo a člověk, který si myslel, že má pod palcem snad vše, je
teď paralyzován takovou malou breberkou. Mnohé se zastavilo a náš život tak slibně rozjetý se
poněkud zakuckal a plány mnohých byly přemalovány. A je to tak správné.
Pokud někdo život prožívá pouze v jakémsi klidu, pohodě a bezstarostnosti, znamená to jediné, že žije
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sobecky a hrabe pod sebe. Ale víme, že co dělá člověka člověkem, je převážně to, že se chce účastnit
bolestí, utrpení a strachů druhých. To je obsah slova láska. Ne přitroublý úsměv a vtipkování, ale
vstoupení do problému druhého.
A to je poselství Vánoc, na které se budeme jako každý rok připravovat v adventu. Bůh se chce
účastnit našich patálií, ať už přišly z Čín či Itálií. Jsou obtíže vnější, ty budou jednou ukončeny naším
skonem. A pak jsou obtíže vnitřní, které si však poneseme i za veřeje tohoto života. Jedna věc je uvidět
jesličky, druhá rozpoznat Spasitele a třetí účastnit se díla Božího na této zemi. A to především tím, že
rozpoznáme vášně a jiná hnutí ve svém srdci a zrodí se v nás touha své nitro kultivovat. Ne svou
všemožnou aktivitou, ale svou láskou, která vidí druhého, jeho bolesti, a člověk odhodí své pyšné
zábrany, které nám brání, abychom se podívali skutečnému životu do očí.
Jako na adventním věnci zapalujeme jednu svíčku za druhou, aby se světlo rozhojňovalo, tak zkusme
být pozornějšími k druhým. A proboha mlčme! Slova naše srdce jen utvrdí v současné pozici. Slovy si
vše omlouváme a ze všeho se chceme vykroutit. Proto je tak důležitá křesťanská modlitba, ta chvíle
každého dne, kdy člověk sesedne z trůnu svého života a obrátí se k tomu, o kterého jediného jde a
kterého následně poznáváme v každém člověku. Soucit se vtělil a narodil se v Betlémě, došel až ke
kříži, kde zemřel. A u paty kříže se rodí církev, která i v naší obci působí. I k nám náš Pán může
přicházet, a to při každé mši svaté v té malé oplatce, která Jím je. A jsou blahoslavení ti, kteří k Němu
přicházejí a před ním se sklánějí.
A vy, kteří tyto náboženské úvahy čtete a klepete si na čelo, vězte, že v obci jsou lidé, kteří nejen
v neděli vyprošují vám a celé společnosti pokojné časy. Nejen pokojné časy pro vaše těla, ale
především pro vaše srdce, která jsou cennější než všechny chrámy světa.
Přeji požehnaný advent všem.
Váš kněz Ondřej Špinler
Kulturní akce Magda a Naďa
Beseda ?
Milí spoluobčané, milí sousedé! Během několika zimních
měsíců jste se mohli o sobotách v naší hospůdce seznámit
s několika zajímavými lidmi a obohatit se informacemi z
jejich přednášek.
Nyní se však potýkáme s nepříjemnou pandemií covid-19
a proto z tohoto důvodu se musíme s dalšími
besedami rozloučit.
Zároveň přerušujeme cvičení žen : “ základy reflexologie,
fasciální trenink, autogenní trenink “, které se konalo
vždy ve čtvrtek od 16 hodin do 18 hodin.
Přejeme vám hodně a hodně zdraví a budeme rády, když
se zase někdy při cvičení setkáme.
S pozdravem a opatrujte se.
Cermanová Magda a Novotná Naďa

Magda a Naďa

Komise pro kulturní a občanské záležitosti obce Korouhev
Poslední listopadovou neděli jsme vstoupili do adventu. Advent je časem naděje a očekávání a my
v tomto čase s nadějí vyhlížíme, kdy se opět budeme moci společně sejít na nějaké akci v našem
kulturním domě nebo v sokolovně, kdy se zase sejdeme u piva a u karet v našich hospůdkách, kdy se
opět zaplní lavice našeho kostela při slavení bohoslužeb, zkrátka, kdy se náš život vrátí do normálních
kolejí.
Koncem loňského roku a na začátku toho letošního jsme intenzivně připravovali Setkání rodáků,
obyvatel a přátel obce Korouhev, které mělo v letošním roce proběhnout. Program, pozvánky a dopisy
rodákům byly připraveny, ale pak přišel 10. březen a Vláda ČR vyhlásila kvůli rychlému šíření
koronaviru nouzový stav. Všem nám bylo jasné, že v letošním roce už Setkání rodáků neuspořádáme.
Na zasedání zastupitelstva obce 23. 11. 2020 jsme se dohodli, že Setkání rodáků posuneme až na rok
2022.
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Pokud bude situace kolem šíření koronaviru příznivá, tak na léto 2021 je naplánované jednak Setkání
harmonikářů (které mělo proběhnout v březnu letošního roku) a potom 140. výročí založení SDH
Korouhev.
Jsem ráda, že v období prosinec 2019 – březen 2020 se kromě tradičních akcí (Štěpánská zábava,
Rozsvícení vánočního stromu, Mikuláš v kostele, Bruslení s obcí Korouhev, Tříkrálová sbírka,
Sokolský a Hasičský ples a Dětský karneval) podařilo uspořádat dvakrát Tančírnu (pro milovníky
tance) a jednou Plavání s obcí Korouhev.
Sice jsme v letošním roce přišli kromě Setkání rodáků i o další akce, na které jsme se těšili, ale
v mezičase rozvolnění opatření se zvládla např. korouhevská pouť. V srpnu se vydařilo i pouťové
posezení u pana Střílka v Lačnově, kde k tanci a poslechu hrála Poličanka. Pro děti jsme na konci léta
uspořádali Rozloučení s prázdninami s veselým divadelním představením divadla Koráb. Zdařilá byla
i Drakiáda, která proběhla třetí zářijovou neděli. Děkuji za pomoc všem organizátorům a pořadatelům.
Děkuji také Obci Korouhev, že finančně podporuje kulturní a sportovní život v obci.
V září jsme také uvítali (sice v dosti omezeném režimu) 5 malých občánků naší obce. Děkuji všem
účinkujícím za váš čas a nasazení.
Jako každý rok najdete Přehled kulturních akcí v Korouhvi na období prosinec 2020 – prosinec 2021
uprostřed Zpravodaje, ale jakékoli plánování akcí na příští rok je zatím jeden velký otazník. Takže
letošní Přehled akcí je v tuto chvíli spíš seznam akcí, které bychom v roce 2021 rádi uspořádali.
Informace o plánovaných akcích naleznete vždy na našich webových stránkách
www.obeckorouhev.cz v záložce Kalendář akcí a samozřejmě také v obecních vývěskách.
Chtěla bych všem organizátorům a pořadatelům poděkovat za jejich čas, nasazení a obětavou práci při
pořádání jakýchkoli kulturních akcí v naší obci. Chci vás pořadatele také požádat, abychom neztráceli
naději v kulturní život v naší obci. Vnímejme tento čas jako čas k čerpání různých nápadů a inspirací.
A až se přeženou všechny koronavirové vlny a až bude situace pro pořádání akcí bezpečná, tak
budeme moci rozjet kulturní život na vyšší obrátky.
Přeji vám všem požehnané Vánoce v kruhu vašich nejbližších a do nového roku hlavně hodně zdraví,
radosti a úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě.
za Kulturní komisi obce Korouhev Veronika Jílková
Ještě několik čísel o obci (stav k 8. 12. 2020):
Korouhev měla k tomuto datu 798 trvale hlášených obyvatel.
V roce 2020 zemřelo 8 obyvatel naší obce, na které vzpomínáme.
Od prosince 2019 do konce listopadu 2020 se v naší obci narodilo 6 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 2019 až listopad 2020:
Nikola Michlová
Klára Janáková
Jaroslav Soukal
Tereza Šikulová
Rozálie Slavíčková
Magdaléna Petáková

**********************************************************************************
Hezké a radostné Vánoce 2020, pevné zdraví a osobní i pracovní pohodu v roce 2021
přejí obyvatelům Korouhve, Lačnova, Maksiček a Kateřinek
Veronika Jílková, místostarostka obce

Ladislav Filipi, starosta obce

členové zastupitelstvaobce Korouhev

Petr Vondrovic, Marie Cacková, Tomáš Cacek, Pavel Mach, Miroslav Přívětivý, Justin Soukal
Ludmila Uhliariková, účetní
Sestavila: Veronika Jílková

Vydala: obec Korouhev, 12/2020
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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PRO DĚTI
pro mladší děti: Vybarvi obrázek sněhuláka.

Pro starší děti: Vyřeš hlavolam. Součet čísel ve všech řadách vodorovně i svisle se musí rovnat 10.
Můžeš použít čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Číslo v každém příkladu se může použít jenom jednou.

13

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
Tříkrálová sbírka
Vážení a milí přátelé charitního díla,
srdečně Vás zdravíme z Oblastní charity
v Poličce. Velice si vážíme Vaší
podpory Tříkrálové sbírky a děkujeme,
že jste při předchozích ročnících rádi
přijímali tříkrálové koledníky a štědře je
obdarovávali. Děkujeme za to, že jste
nechávali do svého domova vstoupit
radostnou zvěst, kterou Vám přinášeli. I tentokrát Česko čeká na krále. Tři králové pro Vás budou mít
i tentokrát vánoční poselství o člověku, o rodině, o víře a naději. Zároveň ale současná opatření v naší
společnosti nastavila vše jinak. Tříkrálová koleda ale zazní a my se připravujeme na setkání s Vámi, ať
už bude více či méně osobní nebo více či méně tzv. on-line. Zásadní zpráva směrem od Charity
k Vám, našim štědrým a věrným dárcům i koledníkům, je ale každopádně tato: Myslíme na Vás,
Tříkrálové sbírky a jejího lidského, sbližujícího poslání se nevzdáváme. O tom, jakou formou se právě
u nás v poličském regionu Tříkrálové koledování v lednu 2021 uskuteční, Vás budeme průběžně
aktuálně informovat. Již dnes víme, že Tříkrálová sbírka proběhne v širším časovém rozmezí, a to
od 1. do 24. ledna 2021. Bude možné darovat on-line a připravujeme pro Vás také možnost
přímého osobního darování na vybraných místech ve Vaší obci. Aktuální Tříkrálové zprávy
naleznete
již
v průběhu
prosince
na
www.policka.charita.cz,
také
na
www.facebook.com/charitapolicka. Vaše důvěra je pro naši práci cenným povzbuzením i velkým
závazkem.
Dovolte nám malou rekapitulaci minulé sbírky (2020), při které se v našem regionu vybrala
finanční částka 886 177 Kč. Díky této Vaší štědrosti můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi. Z výtěžku
minulé sbírky (2020) jsme:
- finančně podpořili rekonstrukci Charitního domu IV.,
- posílili provoz dlouhodobě systémově podfinancované Charitní ošetřovatelské služby,
- poskytli přímou finanční pomoc osobám v obtížné situaci,
- zůstali věrni podpoře projektů DCH HK v Indii
Z nové sbírky (2021) chceme:
- posílit kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšířit území pro poskytování služeb
Domácího hospice sv. Michaela; částečně pokrýt provozní náklady ošetřovatelské služby
a domácí hospicové péče,
- částečně pokrýt náklady na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře v souvislosti
s reformou psychiatrické péče,
- posílit Fond přímé pomoci sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička,
- pokračovat v podpoře projektů DCH HK v Indii,
- vytvořit finanční rezervu pro krytí nákladů na odstraňování následků povodní, požárů
apod.
Kontakty: Mgr. Martin Dvořák, ředitel Oblastní charita Polička, Vrchlického 16, 572 01 Polička
tel: 461 725 552, e-mail: reditel@pol.hk.caritas.cz , www.policka.charita.cz
Koordinátorky TKS: Mgr. Jitka Balášová, tel: 731 591 558, jitka.balasova@pol.hk.caritas.cz, Jana
Poliačiková, tel: 737 501 941 jana.poliacikova@pol.hk.caritas.cz
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SVOZ ODPADŮ A SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN V ROCE 2021
Svoz z Korouhve:
Svoz popelnic bude probíhat každou sudou středu v ranních hodinách, z tohoto důvodu připravte své
popelnice nejlépe den předem k cestám. V případě, že popelnice bude obsahovat žhavý popel, nebude
Vám vysypána. Při nepříznivém zimním počasí je potřeba svést popelnice z humen k hlavní silnici.
- termíny svozu popelnic – komunální odpad: 1x za 14 dní ve středu počínaje 13. 1. 2021
- termíny svozu plastů v pytlích: 29. 1., 26. 2., 26. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6., 16. 7., 13. 8., 10. 9.,
8. 10, 19. 11., 17. 12. 2021
- termíny mobilních svozů nebezpečných odpadů:

3. 5. 2021 a 10. 9. 2021

- termín mobilního svozu velkoobjemových odpadů: 3. 5. 2021
Sběr jedlých olejů a tuků - černý kontejner u Obecního úřadu Korouhev 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 2021
???
PROSINEC 2020

24. 12.

Půlnoční mše svatá, v 22:30h v kostele sv. Petra a Pavla

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN

1.–24. 1.

Tříkrálová sbírka, viz informace uvnitř Zpravodaje

2. 4.
30. 4.

Netradiční křížová cesta
Pálení čarodějnic u hasičské zbrojnice, opékání buřtů
Besídka ZŠ ke Dni matek a Besídka MŠ ke Dni matek
Noc kostelů
Dětský den s pohádkovou cestou

KVĚTEN
28. 5.
30. 5.
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN

10. 7.
7. 8.

ZÁŘÍ

12. setkání harmonikářů, odpoledne v kulturním domě
140. výročí založení SDH Korouhev
Pouť v Lačnově u kapličky
Kuličky a nohejbal, odpoledne za hasičskou zbrojnicí
Fotbalový zápas svobodní x ženatí
Drakiáda

ŘÍJEN

16. 10.

Posvícenská zábava

LISTOPAD

20. - 21. 11. Adventní výstava
Uspávání broučků
Mikuláš v kostele, Vánoční koncert v kostele
Rozsvícení vánočního stromu
Bruslení + hokej, Štěpánská zábava

PROSINEC

Další akce, které bychom rádi uspořádali, pokud to epidemiologická situace dovolí:
Bruslení, Bazén, Tančírna, Turnaj ve hře COCOT, Turnaj ve hře Člověče, nezlob se, Divadlo
(ochotníci z Víru a ochotníci z Bystrého)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU E-MAILŮ Z OBECNÍHO ÚŘADU V KOROUHVI
Jméno a příjmení: …………………………….

bydliště:………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………
Souhlasím se zpracování osobních údajů a se zasíláním e-mailů z OÚ Korouhev.
Datum………………...

Podpis….………….........

Odevzdejte prosím na Obecní úřad v Korouhvi nebo vhoďte do schránky OÚ. Děkujeme.
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