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KOROUHEVSKÝ ZPRAVODAJ
obec Korouhev

prosinec 2021

Vážení občané a návštěvníci obce Korouhev, milí čtenáři,
pomalu končí rok 2021 a k vám opět 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 2021 a výhled na r. 2022
Činnost Obecního úřadu v Korouhvi v roce 2020
Nejdříve se musím vrátit v čase a informovat vás o výsledcích roku předešlého. V roce 2020 obec
hospodařila velmi dobře. Hospodaření obce skončilo s auditovaným přebytkem 5 866 605,- Kč. Kromě
běžných provozních nákladů, jako je provoz obce, obecního úřadu a zajištění provozu školy, jsme
realizovali akce pořízení rekuperačních jednotek do Základní a Mateřské školy Korouhev 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.
Z větších akcí ještě připomenu opravu a dobudování chodníku pod kostelem firmou DS Delta,
částečně financovanou z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.
Hospodaření obce a události roku 2021
Pro rok 2021 byl rozpočet obce schválen na zasedání zastupitelstva obce 23. 11. 2020 s příjmy i
výdaji ve výši 10 675 913 Kč, s použitým zůstatkem z minulého roku ve výši 1 980 587,- Kč.
Rozpočet najdete s podrobnými údaji na www.obeckorouhev.cz.
Již druhým rokem hýbe našimi životy pandemie koronaviru. Opět jsme na jaře a koncem roku museli
zrušit všechny kulturní akce a další aktivity. Doufáme, že v následujících měsících se situace zlepší a
našim občanům přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho životního optimismu v této době.
Tento rok se zrealizovalo několik akcí, spíše menšího charakteru. Jednalo se o rekonstrukci části plotu
pod školou, který hrozil zřícením. Další část plotu postavíme v příštím roce, přičemž budeme žádat o
dotaci z Programu rozvoje venkova Pardubického kraje. Dále byla provedena rekonstrukce školní
kuchyně a šaten, které již nevyhovovaly hygienickým parametrům. Kulturní dům byl dovybaven
myčkou nádobí a dvěma chladícími skříněmi z dotací Programu obnovy venkova, dále pak novými
regály.
V Lačnově byla provedena pokládka nové dešťové kanalizace v úseku 50 metrů a opravena fasáda
kaple.
Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev – hranice kraje: na jaře začala rekonstrukce silnice
z Poličky. Součástí rekonstrukce byl vybudován kruhový objezd na křižovatce. Silnice
II/360 z Poličky, přes Korouhev, až po hranici s Krajem Vysočina je důležitou spojnicí směrem
na Nové Město na Moravě. Stavebně-technický stav byl vzhledem k zatížení nejen nákladní, ale také
osobní dopravou neúnosný, a proto Pardubický kraj zařadil tuto komunikaci do priorit pro čerpání v
rámci evropských fondů. Modernizace se týkala sedmikilometrového úseku silnice.
Předpokládaná cena zakázky, podle projektové dokumentace, činila 103 milionů korun včetně daně.
Výsledná částka po soutěži, kterou vyhrála firma Skanska a.s., činila necelých 85
milionů korun včetně daně. Vedle nižší ceny se v rámci soutěže podařilo výrazně urychlit
celou stavbu. Dodavatelé nabídli délku realizace stavby od 129 do 298 dní, což znamená, že
nejvýhodnější nabídkou se stavba zkrátila na jednu stavební sezonu.
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Modernizace silnice II/360 byla spolufinancována z evropských fondů. Projekt byl uplatněn v 95.
výzvě Integrovaného regionálního operačního programu, což znamená dotaci 85% z Evropské unie.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly 8. a 9. října 2021. V Korouhvi a osadách
máme 622 voličů, odevzdaných obálek bylo 430. Z těchto odevzdaných hlasů bylo platných 429.
Volební účast byla 69,13%.
Výsledky voleb v Korouhvi:
strana
počet hlasů
SPOLU
133
ANO
128
Piráti + STAN
43
SPD
28
PŘÍSAHA
24
KSČM
20
ČSSD
18

strana
počet hlasů
Trikolóra Svobodní Soukromníci
9
VOLNÝ blok
8
Strana zelených
6
Nevolte Urza.cz
5
Moravané
5
Hnutí Prameny
1
Otevřeme česko normálnímu životu
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Splašková kanalizace a čistička odpadních vod - ČOV
V srpnu 2020 rozhodlo zastupitelstvo obce, že podpoří projekt spádové (gravitační) kanalizace
s centrální čističkou odpadních vod. Pro tento účel jsme zakoupili pozemek pro budovu ČOV na
dolním konci obce. Bylo vypsáno výběrové 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 probíhá projektování první fáze, tj. hlavní stoky. Tato fáze se primárně
netýká přípojek k domům, ale samozřejmě se odvíjí od spádů k jednotlivým usedlostem. Bylo tedy
nutné některé domy navštívit.
V tuto chvíli je projektová dokumentace splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pro územní
rozhodnutí v podstatě hotová a bude možné se s ní seznámit na webových stránkách naší obce, kde je
zveřejněna celková situace stavby s navrženými trasami kanalizace.
Součástí projektu jsou orientačně zakresleny i veřejné části kanalizačních přípojek, které budou
v dalším stupni projektové dokumentace (před výstavbou) upřesněny a odsouhlaseny s majiteli
jednotlivých nemovitostí.
Obec v současné době zajišťuje souhlasy s vlastníky stavbou dotčených soukromých pozemků a
projektant zajišťuje stanoviska a vyjádření všech dotčených orgánů, tak abychom mohli v polovině
roku 2022 požádat o územní rozhodnutí, a následně začít pracovat na projektové dokumentaci pro
stavební povolení.
Co nás čeká v roce 2022:
V prosinci finanční výbor obce vypracoval návrh rozpočtu. Dne 13. 12. 2021 byl rozpočet na zasedání
zastupitelstva obce s určitými úpravami projednán a schválen s příjmy 14 606 117,50 Kč, výdaji
15 529 000,- Kč a s financováním 922 882,50 Kč. Rozpočet je tedy vyrovnaný.
Co nás tedy v r. 2022 čeká:
1) Odpadového hospodářství
a) Obec Korouhev - Sběrná místa: Požádali jsme o dotaci na zvýšení počtu kontejnerů na
bioodpad, plasty, papír a sklo. V září 2021 byla ve výběrovém řízení, pro dodávku 5 kusů
kontejnerů na plast, 5 kusů kontejnerů na papír, 1 kus na sklo a 3 kusy kontejnerů na biologicky
rozložitelný odpad, vybrána firma Naodpad s.r.o. z Hronova, za cenu 404 485,- Kč, z čehož
dotace z Operačního programu životního prostředí činí 85 %. V tuto chvíli probíhá výběrové
řízení na rekonstrukci a výstavbu zpevněných ploch pro sběrná místa.
b) KOMPOSTÉRY – Předcházení vzniku odpadů v obci Korouhev – v letošním roce proběhlo
výběrové řízení, ve kterém zvítězila firma Elkoplatst cz s.r.o. ze Zlína s cenou 2 343 770,- Kč,
z toho 1 992 204,- Kč činí dotace z Operačního programu životního prostředí.
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Zájemci, kteří projevili o kompostéry zájem, budou v lednu vyzváni, aby si kompostéry
vyzvedli.
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 600,- Kč na 700,- Kč za rok.
2) Veřejné osvětlení v Maksičkách – realizace veřejného osvětlení by měla proběhnout v souladu s
termínem rekonstrukce vedení nízkého napětí firmou ČEZ Distribuce, a. s. Plánována byla na rok
2021, ale vzhledem k nedostatku financí ji firma odložila.
3) Základní technická vybavenost lokality Pustina – v roce 2021 obec nabídla k prodeji 3 stavební
parcely. Přišlo nám devět nabídek, z nichž jsme vybrali zájemce se vztahem k obci. V příštím roce
dojde k zasíťování parcel a bude vytvořena příjezdová komunikace.
4) Volby do zastupitelstva obce Korouhev - na podzim roku 2022 nás čekají komunální volby do
zastupitelstva obce. Chtěl bych tímto vyzvat ty z vás, kteří by se rádi podíleli na rozhodování o
chodu naší obce, aby se nebáli a do voleb se přihlásili. Všechny občany budeme samozřejmě o
možnosti kandidovat včas informovat.
Milí čtenáři, seznámili jsme vás pouze s nejdůležitějšími událostmi a akcemi v obci. O dalších
aktivitách obce se můžete informovat v zápisech z jednání zastupitelstva na www.obeckorouhev.cz
Vážení spoluobčané, rok 2021 se blíží ke svému závěru, a proto bych vám chtěl touto cestou, jménem
svým, jménem zastupitelů obce a zaměstnanců Obecního úřadu Korouhev, popřát krásné a příjemně
strávené svátky vánoční a do nového roku 2022 mnoho zdraví a úspěchů jak v osobním, tak
v pracovním životě.
Ladislav Filipi, starosta obce

Pár technických informací od místostarostky obce:
1) Zastupitelstvo obce v září letošního roku rozhodlo, že Setkání rodáků, obyvatel a přátel obce
Korouhev se v roce 2022 pořádat nebude.
2) Vážení spoluobčané, na podzim příštího roku nás čekají volby do zastupitelstva obce. Věřím, že
vám na budoucnosti naší obce záleží a není vám lhostejné, jak bude Korouhev za pár let vypadat a
fungovat. Volby do zastupitelstva obce nám dávají možnost, jak se na rozhodování o fungování
obce podílet. Do zastupitelstva obce může kandidovat každý občan, s trvalým bydlištěm
v Korouhvi, který dosáhl 18 let. V tomto volebním období máme 9 členné zastupitelstvo.
Předpokládám, že tak tomu bude i v příštím volebním období, ale o počtu budoucích zastupitelů
bude rozhodovat současné zastupitelstvo v první polovině roku 2022. Chci vás proto tímto
způsobem požádat a povzbudit, abyste zkusili kandidovat a na podzim třeba zasedli v novém
zastupitelstvu obce. Potřebné informace ke kandidování vám samozřejmě sdělíme. A všechny
voliče bych chtěla vyzvat, aby na podzim k volbám do zastupitelstva obce dorazili.
3) Chci také moc poděkovat všem přátelům čisté přírody, ať už rodinám či jednotlivcům, kteří každé
jaro vyrážejí uklidit celý katastr naší obce. Letos posbírané odpadky naplnily celý velký vůz za
traktor. Děkuji Pavlu Slavíčkovi, který celou tuto akci již několik let organizuje.
4) E-mail pro zprávy z Obecního úřadu Korouhev – pro ty, kdo si o e-maily požádali, bude rozesílání
informací z úřadu pokračovat i nadále. Pokud byste měli nově o tuto službu zájem, vyplňte a
přineste na OÚ Korouhev podepsanou žádanku, kterou naleznete na konci Zpravodaje nebo
využijte nové služby Mobilní Rozhlas (viz níže).
5) Mobilní Rozhlas: V první polovině prosince tohoto roku jsme pro vás aktivovali službu Mobilní
Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do
Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v
obci Korouhev, a to prostřednictvím zpráv do aplikace, e-mailů nebo popřípadě i SMS. Nerušíme
tímto odebírání zpráv z obecního rozhlasu, to bude samozřejmě pokračovat, jak jste zvyklí. Ale
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rádi bychom Mobilní Rozhlas využili k rozesílání důležitých informací z úřadu přímo do Vašeho
mobilního telefonu.
Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?
- novinky z úřadu přímo do telefonu
- upozornění na krizové situace - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, atd.
- pozvánky na sportovní a kulturní akce
- účast ve veřejných anketách
Registrace je zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše
údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Jak se zaregistrovat?
1.
Přes webovou stránku https://obeckorouhev.mobilnirozhlas.cz/registrace
2.
Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas Stáhnout pro Android Stáhnout pro iOS
3.
Vyplněním registračního letáku, který je přílohou tohoto Zpravodaje, a předáním na Obecní úřad
obce Korouhev.
Ve dnech 20. 12. 2021 – 3. 1. 2021 bude Obecní úřad Korouhev pro veřejnost uzavřen.
Ještě informace paní účetní:
Vzhledem k nestabilní epidemiologické situaci v naší zemi 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 2022 je ve výši 700 Kč za osobu nebo rekreační objekt.
Splatnost poplatku je do 31. 3. 2022, 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 dítě narozeno v daném kalendářním roce (viz Obecně závazná vyhláška
obce Korouhev 2/2021) a dále 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 2022 je stanoven na 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2022. Uhradit ho také můžete 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.
V poslední době v naší obci přibývá neplatičů a nebo placení poplatků až po splatnosti. Chceme
Vás proto požádat o dodržování dat splatnosti. Za vybrané peníze hradíme faktury svozovým
firmám a nakupujeme pytle na plasty.
Zavedení místního poplatku za komunální odpad je dáno zákonem 565/1990 Sb., o místních
poplatcích a konkrétní zavedení poplatku za komunální odpad u nás v Korouhvi je dáno Obecně
závaznou vyhláškou 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou
naleznete na úřední desce.
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 2022.
Ludmila Uhliariková, účetní obce
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Kontrolní výbor obce Korouhev
Kontrolní výbor v letošním roce opět kontroloval plnění usnesení zastupitelstva obce a provedl
kontrolu poskytnutých dotací, které schválilo zastupitelstvo obce. Z těchto kontrol jsou napsané a
založené zápisy kontrolního výboru. V letošním roce napsal kontrolní výbor celkem čtyři zápisy, ve
kterých se vracíme k nesplněným úkolům z usnesení zastupitelstva.
Přeji všem našim spoluobčanům krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce.
Justin Soukal, předseda kontrolního výboru
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. Průběžně po čas celého roku byl kontrolován stav podílových listů v bance.
V součinnosti s účetní připravuje finanční výbor návrhy na rozpočtová opatření, která vycházejí
především ze skutečností, které nelze rozpočtovat předem a nese je s sebou daný rok (finanční
příspěvky / dotace / dary / zastupitelstvem schválené investice). Dalším podkladem pro návrhy na
rozpočtová opatření jsou předepsané finanční změny dle Nařízení vlády. V letošním roce se finanční
výbor sešel k sestavení návrhu rozpočtu začátkem listopadu 2021. 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
Komise životního prostředí
Komise životního prostředí řeší především žádosti na kácení dřevin. Letos jsme bohužel zaznamenali
stížnosti občanů na sypání posekané trávy do potoka. Na tento problém nás také neustále upozorňuje
správce toku Lesy ČR. Žádáme tímto občany, aby posekanou trávu do potoka nesypali. Potok se díky
tomu zanáší a zarůstá. Stejně tak je zakázané skladovat v blízkosti potoka materiál, především dřevo,
které v případně povodně může vytvořit hráz, nebo může být odplaveno.
Za komisi životního prostředí děkuji a přeji klidné Vánoce a do nového roku pevné zdraví.
Přívětivý Miroslav, předseda komise životního prostředí
Lačnov, Kateřinky, Maksičky
V letošním roce se v Lačnově podařilo dokončit generální rekonstrukci kapličky, včetně opravy fasády
a dlažby okolo kapličky. Také se v režii obce Korouhev provedla plánovaná oprava vedení povrchové
vody. Tímto velmi děkujeme Obecnímu úřadu Korouhev a těšíme se na další spolupráci v příštích
letech.
Přívětivý Miroslav
Činnost Základní školy a Mateřské školy Korouhev
Co nového v ZŠ a MŠ Korouhev v roce 2021
Mateřská škola
V loňském školním roce 2020-2021 navštěvovalo naši mateřskou školu 29 dětí. Ve velkém oddělení
20, v malém 9 dětí. Do 1. třídy ZŠ odešlo 5 dětí. Běžný provoz je od 6.30 – 16.00h.
V mateřské škole pracujeme podle Školního vzdělávacího programu ,,Společně s našimi zvířátky,
překonáváme překážky‘‘. Již čtvrtým rokem jsme zapojeni do projektu České obce sokolské
,,Cvičení se Sokolem“. Denně zařazujeme pohybové chvilky ve třídě, 1x týdně cvičíme v tělocvičně
na nářadí, v zimě jezdíme bruslit, v létě plavat, celoročně podnikáme pěší výlety.
Začátek školního roku jsme věnovali poznávání okolí Korouhve, pěšky jsme se vydali na Kateřinky a
na Jelínek. S rodiči jsme strávili příjemné odpoledne při různých sportovních hrách, pouštění draků a
opékání buřtů. Uskutečnili jsme ,,Ovocný den“ , ,,Eskymácký den“ , ,,Čertovský den“ , ,,Karneval se
soutěžemi“ a besedu s Canisterapeutickým psem.
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Během roku do naší mateřské školy několikrát přijelo divadélko JO-JO se svými pohádkami. Na
podzim jsme navštívili manžele Hanykovi, kteří nám vyprávěli o myslivosti, farmu pana Michla a
autoopravnu pana Pospíšila. Děti si zde mohly vše prohlédnout a měly z exkurzí velké zážitky.
V období pandemie onemocnění - COVID 19 jsme přijali přísnější hygienická a organizační opatření.
Mateřská škola byla uzavřená v období od 29. 2. - 9. 4. 2021. Od 12. 4. 2021 byla opět otevřená
pouze pro děti pracovníků IZS a pedagogických pracovníků.
V období uzavření MŠ jsme předškolním dětem poskytovali distanční vzdělávání a posílali jim různé
náměty na činnosti a tvoření (pracovní listy, omalovánky, dokončení projektu Sokol, materiál na
tvoření).
V květnu proběhlo v MŠ fotografování dětí, screeningové vyšetření očí a zápis do MŠ na nový školní
rok 2021 – 2022. Přihlášku si podalo 10 dětí a všem bylo vyhověno.
Také jsme si vyjeli do Jimramova a do Borovnice na dětské hřiště a do Lačnova k rybníku.
Konec roku se tentokrát nesl v ,,pirátském duchu “. Po splnění úkolů piráta Černého Vouse jsme
získali ,,pirátský poklad“ a tak jsme se rozloučili s dalším školním rokem.
Mitášová Naďa
Školní družina
Základní škola vyhověla přání rodičů otevřít ranní družinu, a proto od září školního roku 2020-2021
byl od 6:30 ráno provoz zahájen. Tuto nabídku využilo kolem deseti dětí. Celkově jsme měli ve
družině přihlášeno třicet žáků.
Měli jsme spoustu plánů, jak využít volný čas trávený ve škole, ale vzhledem k omezené činnosti
z důvodu covidových opatření mohla být družina otevřena pouze pro první a třetí ročník.
Nejvíce času jsme trávili ve venkovních prostorách – chodili pouštět draky, navštěvovali oblíbená
místa v okolí školy a naší obce, hráli hry na hřištích.
V adventním čase jsme připravovali dárky pro své nejbližší, uskutečnili předvánoční odpoledne
s překvapením. Děti dostaly pro své hry ve družině sportovní potřeby, oblíbená vozítka, stolní hry,
padák na hraní, česací hlavy…
V zimě jsme vyráběli krmítka pro ptáky, která byla instalována na okenní parapety družiny. Mohli
jsme tak zblízka pozorovat ptáčky, kteří využili naši nabídku k obživě.
Děti též chodily na kopec za školou sáňkovat a bobovat, stavěly stavby a užívaly si sníh.
Též se nemohlo uskutečnit ze známých důvodů setkání s místními seniory.
Stejně tak jsme nemohli navštěvovat poličské kino, využili jsme však interaktivní tabuli ve třídě a
mohli tak vidět několik dílů seriálu „Děti z Bullerbynu“, přírodovědné a vlastivědné filmy, které děti
zajímaly.
Na jaře jsme téměř šest týdnů trávili domácí výukou a družina nebyla v provozu. Od poloviny května
byl provoz družiny obnoven.
Jedním z velkých zážitků, který nás potěšil, byla prosba obyvatele naší obce o pomoc s hledáním
ztraceného mobilu. Na louce, kde jej ztratil, jsme utvořili řetěz a postupně pročesávali terén. Hledání
trvalo necelou hodinu a kupodivu se telefon našel! Všichni jsme měli velkou radost a děti krásný pocit
z vykonání dobrého skutku.
Přeji Vám společně s celou družinou, abyste v novém roce též zažili podobnou událost a mohli se
radovat ze života, tak jako naše děti.
Stanislava Vondrovicová, vychovatelka ŠD a družinové děti
Základní škola
Ve školním roce 2020 – 2021 navštěvovalo naši školu 43 žáků. Celý školní rok byl ovlivněn pandemií
COVID 19. Nefungovaly zájmové kroužky, nepovinné předměty, takřka celý školní rok nebyly hodiny
tělesné a hudební výchovy, nekonaly se kulturní ani sportovní akce. Plavecký výcvik byl ukončen ještě
v první polovině. Dvakrát byla škola uzavřena, a to ve dnech 14. 10. – 16. 11. 2020 a 1. 3. – 11. 4.
2021. V těchto dnech probíhala výuka distančním způsobem přes platformu Google Classroom. Až na
drobné výpadky internetu výuka splnila svůj cíl. Museli jsme také dodržovat nová hygienická opatření
– nejvíce nás omezilo především nošení roušek i během výuky. Toto opatření bylo zrušeno až 7.
června 2021. Žáci se také nejméně jednou za týden testovali antigenními testy na přítomnost viru
COVID 19. V květnu jsme se žáky 1. ročníku absolvovali vzdělávací program Veselé zoubky. Svátek
dětí jsme oslavili návštěvou lesoparku Liboháj. Zde měla poličská MOZAIKA velice pěkně
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zpracovaný program „Škola skřítků“. Děti se pobavily i poučily a příjemné dopoledne jsme zakončili
pěším návratem do školy. Ve spolupráci obecního úřadu, místní knihovny a základní školy byli žáci
prvního ročníku v doprovodu svých rodičů před místní knihovnou pasováni na čtenáře. V upomínku
na tento den dostali malou odměnu – diplom, záložku, odznak a knihu. Školní rok jsme zakončili
sportovním dnem. Během letních prázdnin se ve škole prováděly opravné práce. V kuchyni se
opravovaly obklady a v šatnách se odstraňovala vlhkost zdiva pomocí předsazených stěn ze
sádrokartonu. Na školním pozemku byla také vyměněna část zchátralého zděného plotu za plot
drátěný.
V letošním školním roce navštěvuje školu 32 žáků. Tři prvňáčci, druháků i třeťáků je jedenáct a
čtvrťáků je sedm. Letos jsme již navštívili dopravní hřiště, představení loutkového divadla JO-JO,
vyzkoušeli jsme také evakuaci školy při požárním poplachu. V listopadu jsme s Mozaikou v rámci
projektu MAS (místní akční skupiny) pletli z pediku andělíčky a košíčky. Žáci si také vyzkoušeli
programování. Z Půdy, která je jedním z oddělení poličské knihovny, paní zábavnou formou seznámila
děti s programováním malých robůtků, kteří nám pomáhali zopakovat látku z vlastivědy a oživit
některé z pověstí, které známe.
Tomáš Sobola
Za všechny zaměstnance přejeme klidné Vánoce
a v roce 2022 zdraví a pohodu
Obecní knihovna Korouhev
Vážení čtenáři,
ani naší knihovně se omezení tento rok nevyhnulo a knihovna byla po nějaký čas uzavřena. Snažily
jsme se ale všem vyjít vstříc a knihy jsme půjčovaly přes výdejní okénko, když to bylo možné. Také
fungovala individuální domluva, proto se nebojte využít nového mobilního čísla - především senioři,
kteří by si rádi něco pěkného přečetli, ale nemají se k nám jak dostat nebo koho poslat.
Ve spolupráci s Obecním úřadem Korouhev a ZŠ Korouhev proběhlo v červnu první PASOVÁNÍ
PRVŇÁČKŮ. Byla to akce, zdá se, zdařilá a plánujeme ji zařadit mezi pravidelné. Děti si, mimo jiné,
odnesly dárek v podobě knihy pro první čtení Kouzelná třída a všichni byli pasováni na mladé čtenáře.
Kéž by jim to nadšení vydrželo... Tak trochu můžete pomoci i vy, rodiče. Přijeďte někdy s dětmi a
určitě si také vyberete něco pěkného ke čtení. Opět jsme doplnily povinnou četbu i novější tituly z
beletrie pro dospělé. Výměnný fond s novými knihami i nadále dostáváme z Poličky 2x ročně - na jaře
a na podzim.
Podívejte se nově i na webové stránky obce - odkaz knihovna, zde je umístěn seznam stálých knih +
fotografie. Vložen byl především kvůli lepší orientaci čtenářům, když byla knihovna zavřená, ale
pokud to půjde a bude zájem i nadále, průběžně jej budeme aktualizovat.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň i v tomto, pro nás všechny, nelehkém roce. Přejeme Vám klidné svátky
a do nového roku hlavně hodně zdraví!
tel: 739 378 363
email: knihovna.korouhev@seznam.cz
otevírací doba: 15:30 - 17:30 hod. (mimo svátky)
Naděžda Novotná a Veronika Sionová
Činnost TJ Sokol Korouhev z.s. v roce 2021
Činnost naší organizace v roce 2021 ovlivnila epidemie nemoci Covid 19. Sokolovna byla v podstatě
uzavřena, nekonaly se žádné akce. Bohužel ani ze začátku příštího roku nevypadá situace o mnoho
příznivěji. Zatím víme, že nebude tradiční sokolský ples v obvyklém termínu a pokud by nastal
příznivější stav, budete o dalších akcích a termínech včas informováni.
V letošním roce jsme zakoupili pásový dopravník na uhlí v ceně 40 000,- Kč
Dotace a dary na provoz a činnost i v letošním roce poskytli
Obecní úřad Korouhev
30 000,- Kč
LM GAS s.r.o. Jindra Mach
30 000,- Kč
Národní sportovní agentura
22 500,- Kč
Mgr Petr Hanyk
20 000,- Kč
Za tyto dary, které nám pomohly překonat toto velmi těžké období, všem velice děkujeme.
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Na závěr použiji slova klasika „ Na shledanou v lepších časech!“
Za výbor TJ Sokol Korouhev Petr Svoboda
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Korouhev
Rok 2021 je rok, který byl opět neúspěšný. Dle našeho plánu práce se nepodařilo uskutečnit tradiční
ples, pálení čarodějnic, turnaje v kuličkách, nohejbalu a oslavy 140. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Korouhvi. Bohužel nám 3 a 4 vlna Covidu tyto akce nedovolila uskutečnit.
Byla také zrušena každoroční soutěž okrsků. Na okresní postupové kolo se mohli přihlásit 3 soutěžní
družstva z okrsků.
Každé družstvo soutěžilo zvlášť a samostatně. Tudíž se nemohli potkávat s ostatními družstvy soutěže.
Kvůli Covidovému opatření.
Přednáška požární ochrany proběhla v ZŠ Korouhev.
V technické četě na mistrovství republiky soutěže TFA ve Svitavách (Nejtvrdší hasič přežívá) se
zúčastnili dva členové sboru.
Provedli jsme Pietu před hasičskou zbrojnicí. Pieta byla za dva členy sboru dobrovolných hasičů z
Koryčan ve Zlínském kraji, kteří zahynuli při explozi plynu u obytného domu.
V omezeném stavu na Hasičské zbrojnici v Poličce proběhlo školení velitelů, strojníků a obsluhy
motorových pil.
Výjezdová jednotka vyjížděla ke dvěma událostem. Požár lesa v Telecím a odstranění překážek na
vozovce směr Jimramov.
Přeji všem občanům obce hodně zdraví a spokojenosti, pěkné prožiti svátků vánočních a hodně štěstí,
zdraví v roce 2022.
Přejí hasiči Korouhev.
Starosta SDH Korouhev Milan Štěpánek
Klub žen Korouhev
Hodnocení činnosti ke konci letošního roku bylo velice jednoduché a krátké.
Jedna věc se nám přeci podařila. Po dvouleté přestávce se v Korouhvi opět uskutečnilo již tradiční
setkání harmonikářů. Vše bylo připraveno na březen 2020. Další (náhradní) termín byl v říjnu 2020,
ale epidemie byla rychlejší. Jarní termín 2021 opět nevyšel. Přes prázdniny byla situace s nákazou
příznivější. Rozhodla jsem se tedy pro 11. září 2021. Během tří týdnů se mi podařilo zorganizovat
celou akci. Přihlásilo se více jak dvacet vystupujících jednotlivců a skupin. Mezi přihlášenými byli
pravidelní účastníci i několik nových harmonikářů. Hudba zněla celé odpoledne. Na závěr jsme si
všichni zazpívali harmonikářskou hymnu “Ta naše písnička česká“. Bylo to po delší době příjemné a
zdařilé odpoledne. Nebylo vůbec jednoduché sestavit kolektiv pro tuto akci. Děkuji všem ochotným
pořadatelům, kteří mě nenechali ve štychu. Pro rok 2022 mám Setkání harmonikářů naplánované na
2.dubna, ale tentokrát počítám již i s náhradním termínem a to 3.září. Vše bude záležet na vývoji
epidemie.
Klub žen každý rok pořádal Dětský karneval. Poslední byl v lednu 2020. Bohužel není s ním počítáno
ani na rok příští. Situace kolem nákazy by se musela nejdříve zcela uklidnit. Nemůžeme riskovat její
rozšíření, protože karneval byl vždy hojně navštíven jak dětmi tak dospělými.
Závěrem bych chtěla věřit, že v příštích letech se situace zlepší natolik, že bude možné pořádat
uvedené akce, ale i další a to bez problémů.
Přeji všem příjemné a spokojené vánoční svátky a vstup do dalšího roku ve zdraví.
Marie Petrásová
Klub seniorů
Během letošního roku jsme se neměli šanci vůbec sejít. Nákaza byla jako přízrak pořád před námi.
S některými z nás se potkáváme, ale sejít se a posedět máme strach. Při vzpomínce na Růženku
Tomanovou a její poučné besedy je mi smutno. Příjemným zpestřením byla pro nás i odpoledne
s dětmi ze školy. Na závěr jejich vystoupení se nám vždy představily a tak jsme měli možnost je
poznat. Doufám, že tato nelehká doba snad jednou musí přestat a budeme pokračovat v načaté
spolupráci. Také bych uvítala, kdyby naše řady rozšířili i mladší senioři, ale zatím nás jenom ubývá.
Budeme se těšit, že bude lépe.
Marie Petrásová
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Myslivecký spolek Korouhev
Vážení občané obce Korouhev, milí čtenáři,
asi jako každý z Vás jsem od roku 2021 očekával návrat zpět do normálního života. Bohužel přišlo
obrovské zklamání a vystřízlivění se zhoršující se situací.
Jako členové Mysliveckého spolku jsme se již na začátku roku rozhodli o uspořádání všech tradičních
akcí při dodržení aktuálních platných opatření.
Na začátku ledna jsme uspořádali naháňku na černou zvěř a lišku. Přijelo více než 50 myslivců
z okolních spolků a akce se velmi vydařila. Na jaře jsme se též podíleli na úklidu okolo silnic a potoků
v katastru naší obce. Na konci prázdnin jsme společně s obcí a ostatními spolky uspořádali odpoledne
pro děti, kde si mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky a limolov. Nejnáročnější akcí letošního roku
bylo uspořádání Posvícenské zábavy. Tímto chci moc poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili nebo
nám jakkoliv pomohli.
V období nouze členové spolku přikrmovali srnčí zvěř a po celý zbytek roku se snažili ve svém
volném čase snižovat nebo úplně eliminovat škody na zemědělských a lesních plodinách.
Na závěr Vám všem chci za sebe i za ostatní členy MS popřát pevné zdraví v roce 2022.
Za Myslivecký spolek Korouhev Zdeněk Dvořák
Římskokatolická farnost Korouhev
Slovo kněze Ondřeje
Drazí čtenáři, obyvatelé obce Korouhev, zdravím vás v tomto adventním čase a věřím, že se vám ho
podaří prožít v klidu, a to i navzdory mnohým nepříjemným okolnostem. Snad si najdete i chvilku na
to, co se nedá vyčíslit, na osobní vztahy. Tento příspěvek jsem zaměřil však poněkud materiálně,
protože i tato rovina patří do fungování jakéhokoliv dobrého díla na zemi. Nejsme andělé, a tak
musíme pracovat i s tíží tohoto světa a mnohdy v potu tváře realizovat to, co se vznešeně nazývá láska.
V roce 2021 jsme se radovali ze čtyř pokřtěných dětí a z jedné církevní svatby. Na věčnost jsme
z kostela sv. Petra a Pavla vyprovodili šest farníků. Také jsem měl radost, že se podařila uskutečnit
Drakiáda, kde jsme si mohli i společně popovídat. V kostele jsme intenzivněji rozjeli mše svaté (ve
všední dny) s kytarovým doprovodem zaměřené pro děti. Na tomto místě bych chtěl moc poděkovat
ženám i mužům, kteří jednak pravidelně pomáhali s úklidem a výzdobou kostela, zvonili či pomáhali
při pohřbu. Také děkuji těm, kteří pomohli i jednorázově, například sehnali stromečky nebo postavili
betlém. Velké díky také patří varhaníkům a ministrantům. Nesmím též zapomenout na drobné dárce.
Život farnosti je opřen o jednotlivé lidi a každý může maličko přispět k dílu, které nepomine.
V tomto roce se nám podařilo opravit a natřít střechu na věžičce, která je nad výstupem na kůr. Jelikož
dosloužily svícny, které jsme používali k rakvi při pohřbu, tak jsme nechali u pana truhláře F. Zlocha
ze Sádku zhotovit čtyři nové svícny, mám za to, že se velmi povedly a minimálně sto let budou dobře
sloužit. Také nám paní Uherková z Bystrého dala do pořádku svatostánek, který vyložila novým
hedvábím, a zhotovila též nová dvířka a zdobení znovu pozlatila. Mám též velkou radost z nové
kožené převazby misálu (základní kniha pro mši), kterou nám vytvořil pan Jiří Fogl ze Žamberka
(restauroval též unikátní „Ďáblovu bibli“). Také jsme dostali od sestřiček z poutního místa Rokole dva
hezké ornáty.
Ve farnosti v tuto chvíli zvažujeme možnost elektrického vytápění do lavic, které by výrazným
způsobem zpříjemnilo pobyt v chladném prostoru, avšak finanční náročnost si žádá uvážlivé
rozhodnutí. Také se zabýváme možností kapacitně zmenšit lavice s tím, že by byly prostornější, neboť
jsme si vědomi, že některé lavice jsou dost nepohodlné. Výraznou úpravu by si zasloužila i sakristie.
Také při vstupu do kostela můžeme vidět mnohé nedostatky na kamenných ozdobách, které snad
v brzkém čase budou opraveny. Chátrání se také nevyhýbá vnitřním nádherným malbám, na které také
nezapomínáme.
V naší obci máme krásný kostel se zvonicí a kostnicí, je to chlouba celé obce a kdokoliv z místních
tam je vítán a rád ho tam uvidím. Raduji se z toho, když vidím udržované hroby, které svědčí o Vašich
vztazích k předkům. Avšak také si uvědomuji, co znamená rčení „práce jako na kostele“ a finanční
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náročnost je značná. Jelikož farnost nemá jiné zdroje než dary farníků při nedělní mši, tak mnohdy
přání a touhy, které máme, musejí posečkat. Pokud by snad někdo chtěl přispět na udržování našeho
kostela, budeme moc rádi za každý dar (č. ú.: 1280812349/0800), který nám pomůže uchovat dědictví
předků v náležité kráse.
Z hloubi kněžského srdce Vám žehnám a přeji, ať Vám o Vánocích chutná cukroví, ryba, salát i
svařák. Ať si odpočinete se svými blízkými a nezapomenete navštívit i své příbuzné a známé.
V poslední době jsme si mohli uvědomit, jak jsme křehcí, a tak si važme každého dne, neboť nevíme,
co přijde zítra. Známý kněz a mučedník Josef Toufar říkal: „Žijme tak, jako bychom dnes zemřít
měli.“
Váš kněz Ondřej Špinler
Cvičení pro ženy
Milé kolegyně,
cvičení , které jsme spolu provozovaly , se díky nepříjemné covidové
pandemii pozastavilo, ale budeme věřit , že se situace opět zlepší a
my se budeme v novém roce opět začínat scházet. S milým panem
starostou jsme se dohodli, že nám umožní cvičit v novém kulturním
domě a to vždy ve středu.
Program : 16.00 - 16.30 hod. základy reflexologie
16.30 - 17.30 hod. fasciální trénink
17.30 - 18.00 hod. relaxační cvičení - autogenní trénink
Konkrétní datum a čas se dozvíte včas na plakátech, které budou na vývěskách.
Na setkání s vámi se opravdu těším.
Cermanová Magda
Komise pro kulturní a občanské záležitosti obce Korouhev
Světla ubývá, zimy přibývá, Vánoce jsou za dveřmi a mě to přijde neuvěřitelné, že už se nám zase
schyluje ke konci roku. Vždyť je to před chvilkou, kdy jsme uklidili loňský vánoční stromeček…
Nechci tady hořekovat nad tím, co jsme všechno v tomto roce neuskutečnili, nechci vyjmenovávat
všechny akce, které jsme kvůli pandemii koronaviru nemohli pořádat, ale jsem vděčná i za těch pár
akcí, které proběhly, a troufám si říct, že se vydařily. Pojďme se za nimi společně poohlédnout
V červnu, kdy došlo k uvolnění vládních opatření, jsme uvítali 5 nových občánků Korouhve, kterým
přejeme hlavně zdraví a aby zde v Korouhvi měli domov, kam se budou vždy rádi vracet.
Ve spolupráci se ZŠ Korouhev a místní knihovnou proběhlo 16. 6. 2021 historicky první pasování
prvňáčků na čtenáře. Celý ceremoniál proběhl za přítomnosti rodičů na prostranství před knihovnou.
Děti dostaly dárek v podobě knížky se záložkou, odznak a vstupní kartičku do knihovny.
Na konci června jsme mohli oslavit korouhevskou pouť včetně pouťové zábavy, pouťových atrakcí a
slavnostní mše svaté. Začátkem srpna se uskutečnila i pouť u kapličky v Lačnově spolu s tradičním
pouťovým posezením u pana Střílka.
Poslední srpnovou neděli jsme ve spolupráci s místními hasiči, myslivci, Klubem žen a TJ Sokol
Korouhev uspořádali pro děti Rozloučení s prázdninami. Děti si prošly pohádkovou cestu, na které se
potkaly s různými pohádkovými postavičkami, plnily zapeklité úkoly a na konci je čekala zasloužená
odměna. Celé odpoledne zakončilo divadelní představení „Perníková chaloupka“ v podání Divadla JOJO. Chtěla bych moc poděkovat všem, těmto asi padesáti dobrovolníkům, podílejících se na pořádání
této akce.
V září proběhlo několikrát odložené Setkání harmonikářů. Naší obec tak navštívili harmonikáři a
heligonkáři se svými příznivci z celé České republiky. Akci nádherně a nezapomenutelně moderoval
pan Miroslav Jíně, za což mu velmi děkuji. Hrálo se, zpívalo se, zkrátka panovala tam skvělá
muzikantská nálada.
První říjnovou neděli uspořádala Římskokatolická farnost Korouhev tradiční Drakiádu. Všichni, kdo
jsme tam byli, jsme zažili malý zázrak, v podobě zlepšení počasí, těsně před začátkem. Ze zimy bylo
najednou teplo, začal profukovat větřík a tak draci mohli vesele létat. Na závěr si děti opekly na ohni
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buřty. Děkuji všem, kteří se na organizaci Drakiády podíleli a také maminkám, které dětem napekly
domácí cukrovinky.
Třetí říjnovou neděli uspořádali korouhevští myslivci po několika letech tradiční Posvícenskou
zábavu. Všem organizátorům z řad místních myslivců patří velký dík, že opět obnovili tradici
Posvícenských zábav u nás v Korouhvi.
Začátkem listopadu proběhla poslední obecní akce – Uspávání broučků. Prošli jsme část obce
s lampionovým průvodem, děti u školy uložily broučky k zimnímu spánku a za doprovodu kytary jim
zazpívaly tradiční Ukolébavku.
Z iniciativy paní Naděždy Novotné vznikla na dolní zastávce veřejná „knihovnička“, kde si můžete
knížku buď vzít anebo jen půjčit, přečíst a zase vrátit. Je to od paní Novotné krásný nápad a já ji za něj
děkuji, zároveň vás prosím, abyste tuto knihovničku neničili.
Jako každý rok najdete Přehled kulturních akcí v Korouhvi na období prosinec 2021 – prosinec 2022
na konci Zpravodaje, ale plánování akcí na příští rok je, stejně jako v loňském roce, velký otazník.
Takže i letošní Přehled akcí je v tuto chvíli spíše seznam akcí, které bychom v roce 2022 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.
Všem organizátorům a pořadatelům chci poděkovat za jejich čas, nasazení a obětavou práci při
pořádání jakýchkoli kulturních akcí v naší obci. Já pevně věřím, že až se přeženou všechny
koronavirové vlny, tak kulturní život v naší obci opět rozkvete a bude bohatší než před nástupem
covidu.
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:
K 1. 1. 2021 bylo v naší obci trvale přihlášeno 795 obyvatel. V průběhu roku se 17 obyvatel odhlásilo
z trvalého pobytu, 4 obyvatele se k trvalému pobytu přihlásili, narodilo se 10 nových občánků a 7
obyvatel naší obce zemřelo.
K 31. 11. 2021 má Korouhev 785 trvale hlášených obyvatel.
**********************************************************************************
Hezké a radostné Vánoce 2021, pevné zdraví a osobní i pracovní pohodu v roce 2022
přejí obyvatelům Korouhve, Lačnova, Maksiček a Kateřinek
Veronika Jílková, místostarostka obce

Ladislav Filipi, starosta obce

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

Vydala: obec Korouhev, 12/2021
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 vánočního stromečku

Pro starší děti:
1)Nahraďte obrázky číslem tak, aby výsledky platily.

12

2) Jaký je výsledek posledního řádku?

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
Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců
Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů,
kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je
vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od
lehce nabitého zisku neodradí.
V současné době, kdy lze v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé společnosti oznamují
konec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na
dodávky energií. Dalšími a častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby
kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první
pohled vypadá jako originál, ale originálem není.
Policie proto radí:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.
- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech, kdy
cizí osoba chce rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné vody.
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.
- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na
rozmyšlenou.
- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry.
V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.
kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence
Tříkrálová sbírka
V první polovině ledna roku 2022 se opět těšíme na
Tříkrálovou koledu, tradiční projekt Charity ČR.
Vážení a milí přátelé, další kalendářní rok se nám
pozvolna nachyluje ke svému konci ... můžeme se
ohlížet za tím, co je za námi, a můžeme také vyhlížet to
nové, co je před námi. Ať nás všechny to obojí naplní
pokojem a radostí - a pocitem, že právě tady a teď jsme
na správném místě, ze kterého se můžeme rozhodnout
být sami tou změnou, kterou chceme vidět ve světě.
Vážíme si přízně, kterou jste nám vždy při Tříkrálové sbírce vyjádřili Vaší štědrostí a tím i upřímným
zájmem o charitní služby a projekty, které Tříkrálovou sbírkou podporujeme. Věříme, že i při
nadcházející sbírce budeme vzájemně propojeni. Pojďme se spolu opět zapojit do největší sbírkové
akce v republice. Pomůžeme tak vytvořit nejen příběh, ale i skutečnost o lidské dobrotě, blízkosti,
sdílení a pomoci.
Děkujeme Vám, že i tentokrát máme možnost a naději u toho být společně.
Do sbírky bude možné přispět variantou on-line na číslo sbírkového účtu: 66008822/0800 vedeného u
České spořitelny, a. s. Praha – pokud u platby uvedete variabilní symbol 777955021, bude příspěvek
poukázán přímo Oblastní charitě Polička. Vzhledem k tomu, že i průběh Tříkrálové sbírky musí
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respektovat aktuální epidemiologická opatření, připravujeme obdobu loňské varianty koledování. Jsme
opět v jednání ohledně umístění kasiček na obecních úřadech, v obchodech, v kostelích či na farních
úřadech apod. Vzhledem k omezením se obchůzka koledníků uskuteční jen zcela výjimečně, za
příznivých podmínek, pokud to aktuální situace dovolí. Děkujeme všem za pochopení. Bližší aktuální
informace načerpáte přibližně od poloviny prosince na www.policka.charita.cz
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
Tříkrálová sbírka v Korouhvi proběhne ve dnech 1. – 16. ledna 2022 a to stejným způsobem jako
v loňském roce. Pokladničky, do kterých bude moci přispět, budou na Obecním úřadě
v Korouhvi, v kostele sv. Petra a Pavla a v horním obchodě.

Testování v Poličce
Od 26. 11. 2021 nabízí testovací místo v Poličce kromě antigenních testů a preventivních PCR testů
nově také diagnostické/epidemiologické PCR testy.
Odběrové místo: Polička, Heydukova 571, MUDr. Věra Fišerová
Telefon: 777 137 867
Testování probíhá v úterý, čtvrtek a pátek vždy od 7 do 11:30 h.
Indikovaní pacienti na PCR nebo ti, kteří mají podezření na nákazu ……. 8 - 11:30 h.
Preventivní odběry PCR pro školáky a pracující …… 7 – 8 h.
Testování probíhá bez nutnosti registrace/objednání.
Testovací centrum zároveň upozorňuje, že množství osob, které lze odebrat je omezené, a to počtem
odběrových sad a kapacitami laboratoře, které je následně zpracovávají.
MUDr. Fišerová nabízí zároveň možnost očkování a to po telefonické domluvě na tel. 777 137 867.
Informace o platbě:
Antigenní testy již nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
PCR testy:
- Děti a mladiství do dovršení 18 let a lidé, kteří nemají dokončené očkování (musí mít alespoň jednu
dávku nebo obě, ale ještě neuběhlo 14 dní od druhé dávky), mají zdarma preventivní PCR 5x měsíčně.
- Plně očkovaní lidé (dokončené očkování s uplynutím lhůty 14 dní od druhé dávky), mají zdarma
preventivní PCR 2x měsíčně.
- Lidé od 18 let, kteří nemají očkování, si mohou preventivní PCR test uhradit, částka je 1000,- Kč.
- Diagnostické (příznaky, pozitivní antigenní test) či epidemiologické PCR (setkání s nakaženým),
jsou hrazeny ze ZP, ale dotyčný musí mít zadanou žádanku na test od svého praktického lékaře nebo
od Krajské hygienické stanice.
Při návštěvě testovacího centra je nutné dodržovat rozestupy, používat respirátory a být tak
ohleduplný ke svému okolí!
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SVOZ ODPADŮ A SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN V ROCE 2022
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 12. 1. 2022
- termíny svozu plastů v pytlích:
14. 1., 11. 2., 11. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 29. 7., 26. 8., 23. 9., 4. 11., 2. 12. 2022
- termíny mobilních svozů nebezpečných odpadů:

2. 5. 2022 a 9. 9. 2022

- termín mobilního svozu velkoobjemových odpadů: 2. 5. 2022
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 2022
???
PROSINEC 2021

24. 12.

Půlnoční mše svatá, v 21h v kostele sv. Petra a Pavla

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN

1. - 16. 1.
19. 2.

Tříkrálová sbírka, viz informace uvnitř Zpravodaje
Hasičský ples, od 20h v KD

Setkání harmonikářů
Netradiční křížová cesta
Pálení čarodějnic u hasičské zbrojnice, opékání buřtů
Besídka ZŠ ke Dni matek a Besídka MŠ ke Dni matek
29. 5.
Dětský den s pohádkovou cestou
10. 6.
Noc kostelů
1. 7.
Pouťová zábava
7. 8.
Pouť v Lačnově u kapličky
Kuličky a nohejbal, odpoledne za hasičskou zbrojnicí
Drakiáda
15. 10.
Posvícenská zábava
19. - 20. 11. Adventní výstava
Uspávání broučků
2. 4.
15. 4.
30. 4.

KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD

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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