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Vážení občané a návštěvníci obce Korouhev, milí čtenáři, 

 rok 2022 se blíží ke konci, Vánoce jsou za dveřmi 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 přispěli svými příspěvky. 
 

Obecní úřad v Korouhvi v roce 2022 a výhled na r. 2023 
 

Komunální volby v září 2022 

Volby do obecního zastupitelstva v Korouhvi se uskutečnily v pátek a v sobotu 23. a 24. září 2022. 

Kandidovalo 10 občanů (na 9 míst obecních zastupitelů), kterým vyslovujeme velký dík a pochvalu za 

to, že dali své životy a osudy všanc vám voličům a nabídli se jako kandidáti. Zvoleni byli:  

Přehled zvolených členů zastupitelstva obce Korouhev: 

 

1. Filipi Ladislav, Korouhev 142 

2. Přívětivý Miroslav, Lačnov 43 

3. Marie Cacková, Korouhev 301 

4. Veronika Jílková, Korouhev 148 

5. Tomáš Cacek, Korouhev 186 

6. Justin Soukal, Korouhev 294 

7. Roman Lipenský, Korouhev 325 

8. Pavel Mach, Korouhev 258 

9. Radek Novotný, Korouhev 289 

 

Následně se 20. 10. 2022 konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva, kde byl zvolen 

neuvolněným starostou obce Ladislav Filipi, uvolněným místostarostou Radek Novotný, předsedkyní 

finančního výboru Marie Cacková, předsedou kontrolního výboru Pavel Mach, předsedkyní komise 

pro kulturní a občanské záležitosti Veronika Jílková, předsedou komise životního prostředí Miroslav 

Přívětivý. Na listopadovém jednání zastupitelstva obce pak byli zvoleni další členové komisí a výborů 

obce včetně stanovení okruhů činností. 

Celé zastupitelstvo děkuje voličům za obdržené hlasy, velice si jich vážíme. 

Chci také poděkovat odstupující paní místostarostce Veronice Jílkové za skvěle odváděnou práci. 

 

Hospodaření obce a události roku 2022 

Pro rok 2022 byl rozpočet obce schválen na zasedání zastupitelstva obce 13. 12. 2021 s příjmy i 

výdaji ve výši 15 529 000 Kč, s použitým zůstatkem z minulého roku ve výši 922 882,- Kč. Rozpočet 

najdete s podrobnými údaji na www.obeckorouhev.cz. 

 

V letošním roce se podařilo provést několik projektů: 

a) Sběrná místa: Požádali jsme o dotaci na zvýšení počtu kontejnerů na bioodpad, plasty, papír a 

sklo. 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, byla vybrána firma Naodpad 

s.r.o. z Hronova, za cenu 404 485,- Kč, z čehož dotace z Operačního programu životního 

prostředí činí 85 %. Nyní se dokončuje výstavba zpevněných ploch pro sběrná místa, kterou 

prování firma Jakub Poláček. Plně vybavená sběrná místa začnou plně sloužit svému účelu od 

jara příštího roku. 

b) Kompostéry – Předcházení vzniku odpadů v obci Korouhev – v letošním roce proběhl výdej 

kompostérů do našich domácností. Vydáno bylo celkem 240 menších a 106 velkých kompostérů 
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od firmy Elkoplatst cz s.r.o. ze Zlína za cenu 2 343 770,- Kč, z toho 1 992 204,- Kč činí dotace 

z Operačního programu životního prostředí. V rámci této dotace byl doplněn také kontejner na 

textil.  

c) Veřejné osvětlení v Maksičkách – realizace veřejného osvětlení proběhla v souladu s termínem 

rekonstrukce vedení nízkého napětí firmou ČEZ Distribuce, a. s. Celková rekonstrukce stála 

322 450,- Kč. 

d) Rekonstrukce plotu u školy – požádali jsme o dotaci z Programu rozvoje venkova 

Pardubického kraje. 

Dále pak mnoho menších akcí prováděných našim pracovníkem. 

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.  

V roce 2021 proběhlo 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 hotová a je 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.   

V současné době je na stavebním úřadě v Poličce podána žádost o územní rozhodnutí. Po novém roce 

bude vypsána soutěž na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení. 

 

Co nás čeká v roce 2023: 

V listopadu finanční výbor obce vypracoval návrh rozpočtu. Dne 14. 12. 2022 byl rozpočet na 

zasedání zastupitelstva obce s určitými úpravami projednán a schválen s příjmy i výdaji 16 914 448,- 

Kč a s financováním 6 467 552,- Kč.  

Co nás tedy v r. 2023 čeká: 

- Základní technická vybavenost lokality Pustina – v příštím roce dojde k zasíťování parcel 

společně s veřejným osvětlením a bude vytvořena příjezdová komunikace  

- Po realizaci osvětlení v Maksičkách bychom rádi opravili místní komunikaci 

- Výměna kotlů a vybavení školní družiny v ZŠ a MŠ Korouhev 

- Oprava střechy kostnice, která je v havarijním stavu 

- Nákup domu č. p. 256 pro bytovou výstavbu 

- Nákup nemovitosti p. č. st 433 a p. č. st 434 pro potřeby obce (sběrný dvůr, odpadové 

hospodářství atd.) 

- Zastupitelstvo obce v letošním roce rozhodlo, že Setkání rodáků, obyvatel a přátel obce 

Korouhev se bude pořádat v roce 2023, po několika odložení, která způsobila pandemie 

koronaviru. 

- I když neradi, museli jsme vzhledem k rostoucím cenám za svoz a sběr komunálního odpadu 

přistoupit k navýšení ceny z 700,- Kč na 800,- Kč za kalendářní rok.   
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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   

Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat občanům, přátelům a těm, kteří organizují a podílejí se 

na průběhu nejrůznějších kulturních a společenských akcí. Také těm, kteří každé jaro vyrážejí uklidit 

katastr naší obce a všem, kteří se aktivně zapojují do společenského života.  

 

Vážení spoluobčané, rok 2022 se blíží ke svému závěru, a proto bychom vám chtěli jménem svým, 

jménem zastupitelů obce a zaměstnanců Obecního úřadu Korouhev, popřát krásné a příjemně strávené 

svátky vánoční a do nového roku 2023 mnoho zdraví a úspěchů jak v osobním, tak v pracovním 

životě. 
 Ladislav Filipi, starosta obce 

Radek Novotný, místostarosta obce 

 

Ve dnech 19. 12. – 30. 12. 2022 bude Obecní úřad Korouhev pro veřejnost uzavřen. 

 

Pár informací od bývalé místostarostky obce: 

1) 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.  

2) Třídění odpadu a pořádek u kontejnerů – vizitkou naší obce je i čistota veřejných prostranství, 

obzvlášť prostranství kolem kontejnerových míst. Vřele děkuji všem, kteří odpad důsledně třídí a 

vybízím k tomu i ostatní spoluobčany. Stává se, že kontejnery jsou plné již několik dní před 

svozem. Chci Vás proto poprosit, abyste si pytle se tříděným odpadem nechávali doma a ke 

kontejnerům je dávali až těsně před vyvážkou. Můžete také využít termíny svozu plastových pytlů.   

Nikomu z nás se asi nelíbí pohled na přeplněný kontejner a pytle stojící kolem a to nehledě na to, 

jaký je jejich obsah. Přijde-li vítr nebo zvířata, stane se, že je obsah pytlů rozházen všude kolem 

kontejnerů. A pokud v pytli pracovníci svozové firmy shledají PET lahve spolu s plechovkami a 

topinkovačem, tak jej ani nevyvezou. V příštím roce by se měl počet kontejnerů na plasty a papír 

navýšit, tak snad nám to pomůže udržovat kontejnerová místa v čistotě a pořádku. 

3) Chtěla bych poděkovat předešlému zastupitelstvu za důvěru, že jsem mohla funkci místostarostky 

od dubna 2020 do října 2022 vykonávat. Děkuji také Láďovi Filipi a Lídě Uhliarikové za zaučení a 

cenné rady. Jsem ráda, že jsem mohla funkci místostarosty předat do rukou šikovného a schopného 

člověka a chci tak Radkovi Novotnému popřát hlavně radost z práce a hodně sil, energie a elánu do 

všech výzev, se kterými se ve vedení obce setká. 

Veronika Jílková 

Ještě informace paní účetní: 

Chceme Vás požádat, abyste u platby poplatků, které platíte převodem na účet obce 1283396379/0800, 

vždy uváděli jako variabilní symbol vaše číslo popisné nebo do poznámky přidali vaše jméno a 

příjmení.   

Poplatek za psa a poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2023 je NUTNÉ hradit až po 1. 

lednu 2023. 

Poplatek za svoz komunálního odpadu 

Poplatek pro rok 2023 je ve výši 800,- Kč za osobu nebo rekreační objekt.  

Splatnost poplatku je do 31. 3. 2023, 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 1/2022) a dále třetí a každé další dítě v rodině. Pokud osvobozené dítě dosáhne 18 let 

věku, musí k uznání osvobození předložit potvrzení o studiu. 
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Poplatek za psa 

Poplatek pro rok 2023 je stanoven na 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa. 

Splatnost poplatku je do 30.  6. 2023. 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 1/2022, 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 2023. 

Ludmila Uhliariková, účetní obce  

 

Kontrolní výbor obce Korouhev  

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás seznámit s činností Kontrolního výboru obce Korouhev 

v letošním roce. Provedli jsme kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce Korouhev a prověřili 

čerpání dotací pro spolky a neziskové organizace, které obec Korouhev podporuje. Kontrolní výbor 

má tři členy a jeho obsazení se letošní rok změní, protože v září proběhly volby do zastupitelstva a 

novým předsedou Kontrolního výboru byl zvolen Pavel Mach.  

Přeji Všem našim spoluobčanům krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce. 

Justin Soukal, předseda kontrolního výboru 2014-2022  
 

Finanční výbor obce Korouhev  

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

2022 provedl finanční výbor čtyři průběžné kontroly hospodaření s majetkem a s finančními 

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

náhodně vybrané měsíce, účetní doklady a provedeny pokladní výčetky. Informace o kontrolách jsou 

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

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

rozpočtu, nebo návrhů na rozpočtové opatření dle finančních skutečností vzniklých v daném roce. 

Tímto bych chtěla poděkovat členům finančního výboru a paní účetní za spolupráci. Jako každý rok, 

tak i letos proběhlo přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Pardubice, opět bez závad. 

Chtěla bych Vám poděkovat za přízeň, popřát klidné prožití předvánočního období, krásné, pohodové 

Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce.  

Marie Cacková, předsedkyně finančního výboru 

 

Komise životního prostředí 

Stále platí, že se komise životního prostředí v naší obci zabývá především povolováním kácení dřevin. 

Vzhledem k tomu, že obcí protéká potok, může být povolování někdy složitější. Vždy se ale snažíme 

nalézt optimální řešení. Důležité je a přeji si, abychom se k životnímu prostření a našemu okolí chovali 

ohleduplně. 
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Vážení spoluobčané, za komisi životního prostředí vám přeji, v dnešní neklidné době, pokud možno 

klidné a veselé Vánoce a do nového roku pevné zdraví. 

 Miroslav Přívětivý, předseda komise životního prostředí 
 

Lačnov, Kateřinky, Maksičky 

V Lačnově se letos na jaře kompletně dokončila oprava vedení povrchové vody a na Maksičkách se 

vybudovalo veřejné osvětlení. Také jsme se letos dočkali částečné opravy komunikace z Lačnova směr 

do Poličky. 

Přívětivý Miroslav 

 

Činnost Základní školy a Mateřské školy Korouhev 

Ve školním roce 2021–2022 docházelo do naší školy 30 žáků. V prvním ročníku byli 2 žáci, ve 

druhém 10 žáků, ve třetím 11 a ve čtvrtém 7 žáků. V ZŠ a MŠ pracovalo 9 pedagogických a 5 

provozních zaměstnanců. 

I v tomto roce nás zasáhly organizační změny v souvislosti s rozšířením Covid 19. Spolu s prezenční 

výukou byla od listopadu 2021 zavedena také distanční forma výuky, která probíhala přes platformu 

Google Classroom. Tato výuka probíhala s přestávkami až do března 2022, kdy bylo také k velkému 

ulehčení žáků, pedagogů i provozních zaměstnanců zrušeno povinné nošení roušek. 

Kromě výuky jsme absolvovali spoustu dalších vzdělávacích, výchovných a sportovních akcí. Hodně 

času jsme věnovali dopravní výchově.   Dvakrát navštívili naši školu dopravní instruktoři. S dětmi 

vyzkoušeli teoretické situace, které mohou nastat v dopravním provozu a třikrát jsme navštívili 

zmodernizované dopravní hřiště, kde jsme ověřovali nabyté informace. Zaměstnanci z poličské 

Mozaiky s dětmi pletli z pedigu, programovat roboty nám pomáhali z poličské Půdy. V Centru 

Bohuslava Martinů jsme shlédli výstavu o korouhevském rodákovi – grafikovi a malíři Jiřím 

Šindlerovi. Naši senioři s dětmi pletli velikonoční pomlázky, prvňáčci absolvovali vzdělávací pořad 

Veselé zoubky, zaměřený na správnou techniku péče o zuby. Z hudebních pořadů stojí za zmínku 

pořad Bajky Bohuslava Martinů, který žákům přiblížil významného poličského rodáka. Ve škole bylo 

také 3D kino s oblíbeným pořadem o dinosaurech. V květnu se žáci byli v Poličce podívat na Majáles 

a v červnu jsme u hradeb hráli cizojazyčné hry a soutěžili s jinými školami. V místní knihovně 

proběhlo také pasování prvňáčků na čtenáře. I letos se žáci zúčastnili matematické soutěže Klokan a 

SCIO testování. Školní výlet jsme absolvovali částečně pěšky a částečně místní autobusovou 

dopravou. Navštívili jsme Březiny a po Kukyho stezce jsme se dostali až do Telecího k Lukasově lípě. 

Školní rok jsme ukončili sportovním dnem, kde si žáci vyzkoušeli vážné i nevážné sportovní 

disciplíny. 

Tomáš Sobola, ředitel ZŠ Korouhev 

Školní družina 

Letošní netradiční příspěvek o životě ve školní družině napsali naši žáci a žákyně, kteří se s vámi 

podělí o své zážitky. Z důvodu jejich originality nejsou texty upravované. 

Přejeme vám hezké čtení. 

Jirka Malý, 3. třída: Družina se mi moc líbí. Mám tam za kamaráda Jirku. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme 

jeli do kina. Chodíme taky na fotbalové hřiště a taky jsme byli v sokolovně, hráli jsme tam florbal. 

Vítek Sion: Chodím do čtvrté třídy. Teď už do družiny nechodím. Chodil jsem do družiny v první a 

druhé třídě. Do družiny jsem chodil rád, protože jsme hráli různé aktivity. Jezdili jsme do kina, chodili 

na výlety. Nejraději jsem hrál fotbal a vybíjenou. Můj nejlepší kamarád ze družiny byl Matyáš. 

Vyráběli jsme různé výtvory. Hráli jsme různé stolní hry. 

Matyáš Trnka, 4. třída: Chodil jsem tři roky do družiny. Mám tu hodně kamarádů, například Vítka S., 

Vítka Z., Dandu, Štěpána. Chodil jsem do družiny kvůli vybice a kamarádům. 

Jana Machová: Chodím do čtvrté třídy. Do družiny chodím už čtvrtý rok. Ve družině vyrábíme, 

malujeme, hrajeme hry a povídáme si. Ve družině jsme se skamarádili s holkama a klukama. 

S družinou chodíme ven, do sokolovny, někdy do tělocvičny a do domečků. Chodíme také na hřiště 

hrajeme tam vybiku, vracečku, házení do koše a schovávanou. Ve družině se mě líbí spousta her, 

česáme se, hrajeme si na obchod a nakonec se mi líbí být s paní učitelkou. 
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Štěpán Mihulka, 3. třída: S družinou hrajeme vybiku a fotbal. Hráli jsme na schovku a na číslovanou 

schovku. V zimě jezdíme na bobech. Chodíme na malé a velké domečky. V družině mám asi deset 

kamarádů. Kamarádím s Danielem, Karolínou, Zuzkou, Adélkou, Karlem, Jirkou a Jirkou, Janičkou a 

Jakubem. 

Eliška Jíňová, 4. třída: Do družiny chodím už tři roky. Ve družině často vyrábíme, hrajeme často hry i 

malujeme. Skamarádila jsem se se Sofi, Klaudinkou Janičkou a Nikolkou. Rádi chodíme s družinou do 

malých a velkých domečků. Kluci rádi hrají v družině vybiku. Vyrábíme duchy a všechno možný. 

Rádi si spolu malujem, hrajem a někdy špehujem kluky. Prostě v družině je nejlíp. 

Vít Zéda, 4.třída: V současné době do družiny nechodím, ale je tam hezky. Někdy chodíme do kina a 

někdy do lesů. Chodil jsem tam tři roky. 

Karolína Juklová, 3. třída: Do družiny chodím tři roky. Moc se mi tam líbí. Mám tam moc kamarádů, 

například Zuzanu, Magdalénu, Jitku, Elišku, Janičku, Sofinku, Klaudinku. Hrajeme hry. 

Zuzana Šindelková, 3.třída: Do družiny chodím už tři roky. Je to moc príma. Mám tam spoustu 

kamarádů, například Magdu, Karolínu, Jitku a Adélu. Máme tam míč, padáky, kostky a tak dále. 

Viděli jsme kostru srnky. Dívali jsme se ve třídě na kina. A taky jsme jezdili do Poličky do kina. Taky 

hrajeme v tělocvičně vybiku a vracečku, taky stavíme opičí dráhu. V zimě jsme šli na kopec na sáňky. 

Sofie Jarušinská, 4. třída: Chodím do družiny čtyři roky, hodně v družině vyrábíme. Družina mi 

pomohla se s ostatními skamarádit. Chodíme na procházky, které jsou zábavné. Chodíme i do 

domečků, které jsou ze stromů a z keřů, vždy si hrajeme na obchod. U školy hrajeme na schovku a na 

číslovanou schovku. V ranní družině spíš vyrábíme, ale i hrajeme. Vždy, když je poslední hodina, tak 

se těším do družiny. V zimě jezdíme na bobech a stavíme sněhuláky, prostě nejlepší družina na světě! 

Magdalena Cacková, 3. třída: do družiny chodím třetí rok. Je to tam moc super. Mám tam hodně 

kamarádů třeba Káju, Zuzanu, Adélu a Jitku. 

Jirka Roušar, 3.třída: Do družiny chodím třetí rok. Vlastně chodím do třetí třídy. Sportujeme a 

hrajeme různé hry. Za kamarády z družiny považuji všechny. Baví mě chození na domečky a vybíjená. 

Vlastně mě baví skoro všechny věci, co v družině děláme. Akorát se mi nelíbí včerejšek, taky jsme 

hráli vybíjenou a holky si myslely, že týmuju s Dandou, asi proto, že jsme byli nejlepší. 

Klaudie Jarušinská, 4. třída: Družina mě baví, protože chodíme ven hrajeme si, chodíme do velkých a 

malých domečků, s paní učitelkou vymýšlíme různé hry. Baví mě to v družině, protože tam mám 

kamarády Janičku, Elišku a Nikolku. Jak to vlastně začalo? No v první třídě, když jsem šla do družiny, 

tak paní učitelka nás přivítala, ukazovala nám družinu, bylo tam tolik hraček. Líbilo se mi to. 

Vyrábíme tam spoustu hezkých věcí. V ranní družině je to kouzelné. Můj největší zážitek s družinou: 

ďáli jsme štrúdl. A myslím, kdyby nebyla družina, tak bych byla smutná.  

Jakub Klimeš, 4. třída: V první třídě jsem nechodil do družiny. Chodil jsem do družiny až ve třetí 

třídě. Jsem ve čtvrté, teď chodím do družiny jen v pondělí. S klukama hrajeme vybiku a fotbal. Moji 

kamarádi jsou Daniel, Štěpán, Vít, Jirka a Jirka. Ve družině chodíme na domečky a do kina. S paní 

učitelkou je sranda. Ve družině si hrajeme s hračkami a kreslíme. 

Ondra Mach a spolupráce Vít Zéda, 4.třída: Chodím do čtvrté třídy. A v současné době do družiny 

nechodím. Jezdili jsme na výlety, chodili na procházky, byli jsme v kině, za tři roky se nic nezměnilo. 

V zimě jsme chodili bobovat, jezdili na kárkách, chodili na domečky, občas se podíváme na pomník 

letců.  

Daniel Mužík, 3 třída: V první třídě jsem chodil do družiny. S klukama jsem hrál fotbal. Ve družině 

jsem si hrál s Kubou a Štěpánem. S družinou chodíme na procházky. Ve družině se koukáme na 

interaktivku (pozn.interaktivní tabuli). S paní učitelkou hrajeme hry. S paní učitelkou skáčeme do listí. 

S holkama si hrajeme ve družině. Nejvíc kamarádím s Jirkou, Kubou a Štěpánem. 

Adéla Hloušová, 3.třída: Chodím do družiny třetí rok. Je to tam prima. Kamarádím s Kájou, Zuzkou, 

Jitkou, Majdou, Adélkou. Ve družině si kreslíme s pastelkama a fixama kreslíme motýly. A hraju hru 

bum, bum.      

Stanislava  Vondrovicová, vychovatelka školní družiny a družinové děti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Mateřská škola  

V roce 2021-2022 navštěvovalo naši mateřskou školu 31 dětí. Ve velkém oddělení – 22 dětí v malém 9 

dětí. Do 1. třídy ZŠ odešlo 5 dětí. V mateřské škole pracují čtyři učitelky a jedna školnice.  Začátek 
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školního roku vždy věnujeme poznávání okolí Korouhve, chodíme pěšky na Kateřinky, na Jelínek, do 

Poličky na přehradu. V říjnu jsme s rodiči strávili příjemné odpoledne při pouštění draků a opékání 

buřtů. Dlouhodobě je naše školka zapojena do projektu České obce sokolské: ,,Cvičení se Sokolem“. 

V období pandemie onemocnění – COVID 19 jsme přijali přísnější hygienická a organizační opatření.  

Všechny akce pro veřejnost byly do konce roku zrušeny. O to více jsme se snažili dětem nabídnout 

různé akce v MŠ. Ve školce proběhl: „Ovocný den“,  ,,Bramboriáda“,  ,,Světýlkování“, ,,Robotika 

v MŠ“,  ,,Školka plná rytířů“, několikrát nás navštívilo Divadlo Jo-Jo se svými pohádkami. Do školky 

jsme také pozvali na besedu zdravotní sestru z RZS Poličky, Kino 3D („Tajemný svět pod hladinou“). 

Před Vánocemi jsme uspořádali, „Čertovský den“ a „Vánoční posezení“ u stromečku s dárky. 

Každoročně chodíme s dětmi, nadělovat“ i zvířátkům do lesa. 

V lednu jsme se vypravili podívat na betlém do kostela, na sjezdovku do Poličky a ve školce jsme 

uspořádali karneval. V zimních měsících jsme jezdili bruslit na Zimní stadion do Poličky. Na jaře jsme 

podnikli několik exkurzí v naší obci, např. do obecní knihovny, na farmu pana Michla, do truhlářské 

dílny pana Novotného, na OÚ, na pobočku České pošty v Korouhvi. Do Poličky jsme jezdili na 

plavecký výcvik, do kina, do CBM, na přehradu. S maminkami jsme strávili příjemné odpoledne při 

oslavě ke Dni matek. Děti připravily pro maminky pohoštění a popřály jim k jejich svátku pěknými 

básničkami a písničkami. 

Závěr školního roku jsme opět věnovali poznávání okolí a výletům. Vypravili jsme se na hrad 

Svojanov s prohlídkou, vlakem do Borové do lanového centra, na přehradu do Poličky a do Jimramova 

na hřiště.  

Naďa Mitášová, učitelka MŠ Korouhev 

 

Za všechny žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Korouhev přejeme hezké Vánoce a v novém roce zdraví 

pohodu a spokojenost. 

          

Obecní knihovna Korouhev 

Vážení spoluobčané, 

tento rok jsme si v knihovně zopakovali ve spolupráci se ZŠ pasování prvňáčků, které loni proběhlo 

historicky poprvé. Akce byla příjemná a děti se tak seznámily s knihovnou, kterou mohou navštěvovat. 

Opět připomínáme, že máme zajištěné tituly pro povinnou četbu, nejen pro děti ZŠ Korouhev. Je 

škoda toho nevyužít. Na dolní zastávce je zřízen koutek s různými knihami, které si tam můžete 

půjčovat, poslat dál, případně vyměnit za jiné... 

Letos nám bylo darováno pár desítek zajímavých knih a časopisů a také jsme zakoupili knihy nové. 

Výměnný fond je i nadále dvakrát do roka.  

Knihovna je otevřena každou středu od 15:30-17:30h pro všechny a zdarma. V případě zájmu můžete 

využít email knihovna.korouhev@seznam.cz nebo tel. číslo +420 739 378 363. 

Děkujeme všem čtenářům za přízeň v tomto roce a přejeme hodně zdraví a přečtených knih i v roce 

2023.  

Krásné prožití vánočních svátků 

Naděžda Novotná a Veronika Sionová 

 

Činnost TJ Sokol Korouhev z.s. v roce 2022 

Po delší pauze se činnost TJ opět začíná rozbíhat i když stále ještě není na dřívější úrovni. 

Budeme se snažit pokračovat v normálním fungování i přes zvýšené náklady na energie a provoz  

Sokolovny. 

Sport 

Stolní tenis 
Opět hrají 2 družstva 

družstvo A, které se po loňské sezóně udrželo v Krajském přeboru 

družstvo B, které hraje Okresní přebor 

Všechny příznivce zveme na domácí utkání. Více na https://stis.ping-pong.cz/htm/ 

Tradiční vánoční turnaj – pokud se bude konat, budete včas vyrozuměni. 

                                                                   za oddíl stolního tenisu Pavel Trnka 
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Badminton  
Pro zájemce o hru – scházíme se v úterý, čtvrtek a v neděli od 19 00 hodin. 

Cvičení 
Opět se bude rozjíždět cvičení mladších žen – zájemkyně se mohou obrátit na Hanu nebo Láďu 

Poulovy. 

Pokud bude zájem o jiné cvičení, obraťte se na kteréhokoliv člena výboru. 

Tancování 
Termín – středy od 19 00, zájemci se mohou informovat u Ládi Poula. 

   

Kultura 

V letošním roce proběhla velmi vydařená akce pro děti spojená s promítáním za účasti cca 60 dětí a 

mnoha rodičů. 

Ples se letos opět nekonal a zřejmě nebude ani v roce 2023. Pokusíme se vymyslet akci pro občany 

Korouhve, o které dáme včas vědět. 

Rádi bychom začátkem roku 2023 opět uspořádali oblíbené turnaje v Člověče, nezlob se a hře 

KOKOT.  

 

Zprávy TJ 

V letošním roce ukončila svou dlouholetou činnost ve výboru TJ paní Marie Hloušová. Chtěli bychom 

jí poděkovat za aktivní práci a její přístup k činnosti TJ.  

Z bytu se odstěhovali Tereza a Jakub Šikulovi – i jim bychom chtěli poděkovat za práci, kterou na 

Rychtě udělali. 

Novými nájemci jsou Jana a Jiří Hujíčkovi. Jim bychom chtěli popřát hlavně hodně spokojenosti s  

ubytováním a pobytem v Korouhvi. 

V první sbírce na uprchlíky z Ukrajiny jsme poskytli karimatky a spacáky. 

 

Údržba budovy 

Vzhledem k tomu, že dotační programy byly buď zrušeny nebo při současné situaci jsou podmínky  

příznivé spíše pro velké organizace, museli jsme investovat z peněz TJ. Využili jsme možnosti  

rekonstrukce bytu a v pauze mezi odstěhováním Šikulových a nastěhováním Hujíčkových  

jsme provedli tyto práce: 

Výměna oken ve verandě a v koupelně. 

Výměna dveří ve verandě a ve dvoře. 

Renovace podlah v kuchyni a obýváku. 

Na dalších údržbových pracích se podíleli i noví nájemníci. 

I přes relativně vysoké náklady tyto úpravy přispěly k vyšší úrovni bydlení na Rychtě. 
 

Jako každý rok bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří finančně přispěli na naši činnost. 
Největšími sponzory jsou 

    Obec Korouhev  -  příspěvek na činnost TJ 

                         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. 

O všech termínech akcí TJ Vás budeme průběžně informovat. 

                       Výbor TJ Sokol Korouhev z.s. 

              

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Korouhev 

Dovolte mi v krátkosti seznámit Vás o činnosti našeho sboru. 

Na počátku letošního roku jsme si mysleli, že už se po dvou covidových letech konečně přiblížíme 

k předcovidovému normálu. Vzhledem k nestabilní epidemiologické situaci v našem státě na začátku 
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roku 2022 jsme nemohli uskutečnit tradiční hasičský ples. Bohužel se rozbouřil válečný konflikt na 

Ukrajině a to nemalou měrou zasáhlo do činnosti celého hasičstva. V naší obci proběhla také 

humanitární sbírka na pomoc Ukrajině. Tu jsme převezli do humanitárního skladu v České Třebové.  

V dubnu jsme uspořádali pálení čarodějnic za hasičskou zbrojnicí.  

Také jsme provedli údržbu techniky. Dále proběhlo školení velitelů, strojníků a členů výjezdové 

jednotky. Na školení velitelů jsme byli seznámeni s problematikou hašení fotovoltaických panelů a 

elektromobilů.  

Jako každým rokem jsme se zúčastnili námětového cvičení s dálkovou dopravou vody v Pusté Rybné 

v oblasti Damašek. V září proběhlo druhé námětové cvičení – hašení lesa s leteckou a spojovací 

technikou, v Širokém Dole. Tohoto námětového cvičení se zúčastnili hasiči ze tří okrsků (Bystré, 

Polička a Borová). Z dotačního programu jsme obdrželi hasící D systém na hašení lesních a obytných 

požárů, který funguje s větší účinností, bezpečností a potřebuje méně vody. 

Hodnocení roku 2022 proběhne 10. 12. 2022 na výroční valné hromadě v hasičské zbrojnici.  

Tímto přejeme všem občanům obce hodně zdraví a spokojenosti. Pěkné prožití svátku vánočních a 

hodně štěstí a zdraví do roku 2023. Přejí hasiči Korouhev. 

Starosta SDH Korouhev Milan Štěpánek 

         

Klub žen Korouhev 

Mnoho let zpět vždy na konci ledna pořádáme Dětský karneval. Letos tomu tak již druhým rokem 

nebylo. Jaké jsou příčiny této situace všichni dobře víme. Nezbývá nám než vyčkávat. Pokud snad 

nastane příznivější doba, mohl by se Dětský karneval začátkem roku 2023 uskutečnit. 

Po několika letech jsme se na jaře sešli na členské schůzi. Tentokrát jsme dali přednost posezení 

v hospodě Pod kostelem. Objednali jsme si dobré jídlo a všeho ostatního bylo dost. Bylo to pěkné 

setkání, a hlavně bez starostí s přípravou. Je pravdou, že nám členská základna stárne a mladé ženy až 

na výjimky nějak nejeví zájem o zapojení do společenských aktivit. Pravda je, že dělat něco navíc 

vždy zabere nějaký volný čas. 

Druhého dubna letošního roku se konalo již 13. setkání harmonikářů v Korouhvi. Mezi harmonikáři se 

o našem setkání ví a je kladně hodnoceno, proto se přihlásilo i několik nových zájemců o vystoupení. 

Pravidelně zvu vystupující z minulého ročníku. Je i několik takových, kteří u nás hráli již 13×. Setkání 

má i svoji diváckou základnu. Někteří přespolní u nás bývají pravidelně. Věřím, že v příštích letech 

přibude mezi diváky i více korouhevských občanů. Nicméně celé setkání dopadlo dobře. Hrálo se již 

od 13 hodin s malou přestávkou až do samého večera. Společné odpoledne bylo opět zakončeno 

harmonikářskou hymnou, tj. písničkou Ta naše písnička česká, kterou si zahráli na jevišti všichni 

harmonikáři společně. Byla to největší akce, kterou pořádáme. Díky všem vystupujícím a těm, kteří 

pomohli s jejím zajištěním. 

Svým malým podílem jsme se také připojili k uspořádání letošního Dětského dne. 

Závěrem ještě jednou děkuji všem, kteří podporují dění v obci svým přispěním nebo alespoň účastí na 

akcích.  

Přeji příjemné prožití svátků vánočních v kruhu rodiny, a hlavně pevné zdraví do roku příštího. 

                       Marie Petrásová 

Klub seniorů 

Letošní setkávání seniorů bylo takové jiné, stále ještě poznamenané epidemií. Dříve za námi 

několikrát za rok přišly děti z družiny. Letos to bylo poprvé až v dubnu před Velikonocemi. Společně 

jsme s dětmi, za pomoci dědečků, pletli pomlázky, což bylo přínosné hlavně pro děti. Mohly se naučit 

jiné techniky pletení, nejenom tu klasiku. Jednu návštěvu dětí máme domluvenou ještě na prosinec. 

Také se ještě těšíme na slíbenou návštěvu paní Růženky Tomanové. Letos to také nějak nevyšlo. 

Od září se zase pravidelně scházíme v kulturním domě každé druhé úterý v měsíci. Něco dobrého 

připravíme na talíř, dáme si kávu se zákuskem a potom ještě skleničku vína. Posedíme, pobavíme se a 

dlouhé odpoledne nám lépe uteče. 

Nezbývá mi nic jiného než pozvat další zájemce o setkávání. Rozšiřte naše řady a přijďte mezi nás. 

Všem přeji hezké Vánoce a pevné zdraví do nastávajícího roku. 

                Marie Petrásová 
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Myslivecké spolek Korouhev 

Vážení spoluobčané,  

rádi bychom vám tímto přiblížili činnost mysliveckého spolku Korouhev -z.s. v roce 2022. Tradičně 

na začátku ledna jsme uspořádali naháňku na lišku a černou zvěř.  Sešlo se více než 40 myslivců 

z Korouhve a okolí. Uloveny byly dvě lišky. Během měsíců května a června jsme společně s místními 

zemědělci prováděli vyhánění srnčat z luk před sečením. I když úsilí z obou stran bylo velké, došlo 

k vysečení více než 10 srnčat.  

Během jara se členové spolku zúčastnili uklízení okolo silnic v katastru obce a pomoci při organizaci 

dětského dne.  

Negativně hodnotíme, že se nepodařilo uspořádat tradiční Posvícenskou zábavu. V tomto období 

vrcholily přípravy na pronájem honitby pro další období a obě akce nešlo kapacitně zvládnout ve 

stejném termínu dohromady. 

Na závěr připomenu jednu smutnou událost. Na začátku léta nás opustil náš dlouholetý člen p. Josef 

Dvořák. Čest jeho památce! 

Přeji Vám za korouhevské myslivce krásné prožití vánočních svátků, a hlavně pevné zdraví v roce 

2023. 

     Za Myslivecký spolek Korouhev Zdeněk Dvořák 

 

Římskokatolická farnost Korouhev 

Drahý čtenáři, 

rok se blíží ke svému konci, mnozí se ohlížíme zpět a rozpomínáme se, jaký ten rok byl. To, co se 

reviduje dobře, jsou věci počitatelné: děti, peníze, domy, auta, televize, mobilní telefony a jiné. Co 

však je neméně důležité je revize vztahů. Jak se jim dařilo v tomto roce? Jistě byly zkoušeny mnohými 

podněty a bylo proč se rozčilovat. Avšak doby neklidu působí podobně jako vítr a bouře na stromy a to 

tak, že ti, kdo mají solidní kořeny, si tyto kořeny upevňují a razí je více do hloubky. My, co máme rádi 

hory, bychom se mohli rozpomenout na kleče, které jsou nízkého vzrůstu, avšak jejich kořenový 

systém je dosti spletitý na to, aby jim dal možnost překonat mnohé trýzně a nečasy. Stejně tak člověk 

v dobách chmur, neporozumění a zmatení je zván k tomu, aby zapustil své kořeny více.  

Třeba se rozpomenul na to, v čem byl zakořeněn v dětství, co mu dělalo radost až tak, že zapomněl na 

čas i svět. Možná bychom se k tomu mohli vrátit, neboť je dokázáno, že právě tento stav zaujetí je pro 

člověka velmi blahodárný. Někdo se zápalem podnikal toulky po okolí, druhý hrál na hudební nástroj, 

další zpíval, stavěl své hrady, staral se o zvířata, četl knihy nebo s neuvěřitelným zaujetím koukal na 

filmy o Vinnetouovi. Člověk však potřebuje ještě mnohé další kořeny. Z těch nejdůležitějších jsou 

vztahy mezi nejbližšími, vztahy manželské, vztahy k rodičům a dětem, vztahy sourozenecké či vztahy 

v širší rodinně. A co asi dělají naši nejlepší přátelé ze základní školy, střední a vysoké? Jaký je důvod, 

že jsme na ně zapomněli? Bývali jsme si tak blízcí! A třeba i teď bychom nalezli společnou řeč. 

Jakákoliv krize odhaluje to, co je v životě důležité a co je jen jakousi pěnou dní. K tomu nám i tento 

rok výtečně posloužil, zvláště si to mohli uvědomit ti, kterým v rodině zemřel někdo blízký. Z kostela 

v Korouhvi jsme tento rok na věčnost vyprovodili pět lidí. Každý z nich měl své kořeny, které 

objímaly druhé a tvořily pevnost rodin. Lidé odešli, my jsme je se zkroušeným srdcem doprovodili a 

ti, co věří v život věčný, mají naději, že spolu najdeme „zemi“, kde ve věčnosti budeme zrát, společně 

si hrát a již to bude napořád. S velkou radostí jsem v místním kostele pokřtil osm dětí a svěřil je 

Božímu milosrdenství. Kéž Amálie, Šárka, Eliška, Karolína, Matyáš, Kateřina, Jakub a Alice žijí 

pokojné životy a setkají se skrze nás s láskou, která tvoří radost. 

A jak je na tom můj život? Nemám rozbité vztahy kvůli své pýše, nadutosti či majetkovým 

záležitostem? Budovat zdravé vztahy znamená, nechat druhé vyrůstat, být pro ně oporou, tvořit stín, 

aby si mohli odpočinout. Činíme to, nebo se ženeme za tím, co nám za padesát let už k ničemu 

nebude? A to, jaké vztahy mezi sebou žijeme, ukazuje i na náš vztah k celku stvoření, potažmo ke 

Stvořiteli. Písmo svaté to říká poměrně jednoduše: „Řekne-li někdo: Já miluji Boha, a přitom nenávidí 

svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí“ 

(1 Jan 4,20). A tak nerevidujme pouze věci počitatelné, ale i záležitosti vztahové, abychom mohli 

vstoupit k jesličkám s Ježíškem a ve společenství Svaté rodiny zazpívat se svojí nesvatou rodinou 
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chválu za stvoření a život, abychom nejen děkovali za život, ale i za to, že můžeme milovat, a tím 

poznávat samotného Boha. 

Požehnané svátky vánoční a krásný nový rok vám z hloubi kněžského srdce přeje 

Ondřej Špinler, váš kněz 

 

Komise pro kulturní a občanské záležitosti obce Korouhev 

V našich domácnostech voní cukroví, hrají se a zpívají koledy, děti se těší na dárky od Ježíška, a to 

znamená jediné – Vánoce jsou za dveřmi a další rok se schyluje ke svému konci. Vzpomínám, jak 

jsme loni v prosinci doufali, že pandemie koronaviru začne ustupovat a pokud se nyní ohlédneme zpět, 

máme za sebou, co se týče kulturního života, zdařilý rok.  

Během ledna a února platila ještě různá proticovidová opatření, takže se sice nemohly konat plesy a 

Dětský karneval, ale měli jsme možnost dvakrát využít Bruslení s obcí Korouhev na stadionu 

v Poličce. Díky zlepšující se situaci jsme v březnu mohli oslavit křesťanské Velikonoce v celé své 

kráse. V dubnu proběhlo vyhlášené Setkání harmonikářů a u hasičské zbrojnice jsme společně pálili 

čarodějnice.  

Květen byl ve znamení besídek pro maminky, které připravili žáci základní školy a děti z mateřské 

školy se svými pedagogy. Na konci měsíce již mohla proběhla tradiční pohádková cesta u příležitosti 

Mezinárodního dne dětí. Děkuji všem, kteří se na organizaci pohádkové cesty a dětského dne podílejí. 

Ve spolupráci se ZŠ Korouhev a místní knihovnou proběhlo v červnu další pasování prvňáčků na 

čtenáře. Celý ceremoniál proběhl za přítomnosti rodičů v místní knihovně.  

Na začátku července se slavila korouhevskou pouť včetně pouťové zábavy, pouťových atrakcí a 

slavnostní mše svaté. A srpnová pouť v Lačnově byla tradičně spojena s posezením u pana Střílka.  

Moc děkuji TJ Sokol Korouhev za uspořádání sportovního odpoledne pro děti i dospělé v sokolovně 

na konci prázdnin a pevně doufám, že se tato akce stane další tradiční akcí v naší obci. 

První říjnovou neděli uspořádala Římskokatolická farnost Korouhev Drakiádu. Počasí nám dopřálo 

krásné 3 hodinky mírného větříku bez deště. Draci si zalétali, rodiče pobesedovali a děti si stihly opéct 

buřty. Chci poděkovat všem organizátorům Drakiády a maminkám, které dětem napekly buchty. 

Po třech letech se opět konala široko daleko vyhlášená Adventní výstava. Ta sklízí velký úspěch mezi 

vystavovateli i návštěvníky. Za její pořádání vděčíme Martině Machové a jejímu organizačnímu týmu.  

Další akcí, ke které jsme se zase mohli navrátit, je rozsvěcení vánočního stromu. To slavnostně 

proběhlo v podvečer ve čtvrtek 1. 12. a bylo doprovázeno zpěvem a hrou na hudební nástroje 

současných, ale i bývalých žáků ZŠ a MŠ Korouhev. Děkuji všem pracovníkům základní a mateřské 

školy za jejich čas, trpělivost a energii, se kterou se našim dětem věnují. 

Teď ještě pár pozvánek na nejbližší akce: 24. 12. ve 22:30 h Půlnoční mše svatá v kostele, 25. 12. ve 

20 h Štěpánská zábava v kulturním domě a 30. 12. v 17:15 – 18:15 h Bruslení s obcí Korouhev na 

Zimním stadionu v Poličce, 7. 1. 2023 od 9 h Tříkrálová sbírka. 

Přehled kulturních akcí v Korouhvi na období prosinec 2022 – prosinec 2023 najdete na konci 

Zpravodaje.  Informace o plánovaných akcích také vždy naleznete na našich webových stránkách  

www.obeckorouhev.cz v záložce Kalendář akcí a samozřejmě také v obecních vývěskách.  

Občas slýchávám, že se v naší obci nic neděje. Pokud máte návrh na nějakou zajímavou akci, přijďte 

na obecní úřad nebo na zasedání zastupitelstva obce a můžeme jej prodiskutovat. Dovolím si 

parafrázovat známý citát amerického prezidenta J. F. Kennedyho: „Neptej se, co může udělat tvá obec 

pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji obec.“ Všem organizátorům a pořadatelům bych chtěla 

poděkovat za jejich čas, nasazení a obětavou práci při pořádání jakýchkoli kulturních akcí v naší obci.  

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. 2022 bylo v naší obci trvale přihlášeno 785 obyvatel. V průběhu roku se 13 obyvatel odhlásilo 

z trvalého pobytu, 11 obyvatel se k trvalému pobytu přihlásilo, 8 obyvatel naší obce zemřelo a narodili 

se 4 noví občánci. 

http://www.obeckorouhev.cz/
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K 31. 11. 2022 má Korouhev 779 trvale hlášených obyvatel. 

 

Noví občánci obce Korouhev: 

Děti narozené v roce 2021:  

Letý Martin, Roušar Hynek, Houdek Daniel, Potměšilová Anna, Pazderová Nikola, Lipenská Amálie, 

Andrle Šimon, Soukalová Karolína, Hrnčíř Jakub, Soukalová Šárka 

 

Děti narozené v roce 2022: 

Bobková Eliška, Soukalová Kateřina, Sionová Laura 

 

Všem těmto dětem, které byly v obci Korouhev slavnostně uvítány, přejeme, aby v naší obci našly 

takový domov, kam se vždy budou rády vracet. 

 

RODÁCI 2023 

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že v roce 2023 již konečně uspořádáme několikrát odložené Setkání 

rodáků, obyvatel a přátel obce Korouhev. Setkání by mělo probíhat od pátku 30. června do neděle 2. 

července 2023, s tím, že hlavní program bude v sobotu 1. července 2023. 

Navážeme na program, který jsme připravovali na Setkání rodáků v roce 2020. Těšit se můžeme na 

divadelní představení, hudební vystoupení, malý jarmark, výstavy a také prodej propagačních 

předmětů. Každé Setkání rodáků je nejen důležitou a nutnou prezentací obce, ale i akcí krásného 

vzájemného setkávání a vzpomínání. Je naším velkým přáním, aby akce byla co nejzdařilejší, ale není 

možné akci takového rozsahu pořádat bez pomoci vás, našich spoluobčanů.  

Děkuji všem složkám, spolkům a organizacím v obci, které nám přislíbili svoji pomoc. Abychom však 

pokryli veškeré pořadatelské činnosti, je zapotřebí několika desítek dobrovolníků. Budeme rádi, když 

nám s různými činnostmi a aktivitami vypomůžete. V případě, že byste se rádi zapojili a pomohli nám 

s pořádáním, kontaktujte prosím někoho ze zastupitelů obce nebo z pracovníků Obecního úřadu 

Korouhev. 

Pevně doufám, že Setkání rodáků, obyvatel a přátel obce Korouhev v roce 2023 už proběhne a těším 

se s vámi se všemi na této akci na viděnou. 

  za organizační tým Veronika Jílková 

 

 

 

********************************************************************************** 

Hezké a radostné Vánoce 2022, pevné zdraví a osobní i pracovní pohodu v roce 2023 

přejí obyvatelům Korouhve, Lačnova, Maksiček a Kateřinek  

Ladislav Filipi, starosta obce                         Radek Novotný, místostarosta obce 
 

členové zastupitelstva obce Korouhev 

 Tomáš Cacek, Marie Cacková, Veronika Jílková, Roman Lipenský, Pavel Mach, Miroslav Přívětivý, 

Justin Soukal 

   

Ludmila Uhliariková, účetní 
 

Vydala: obec Korouhev, 12/2022       Sestavila: Veronika Jílková 
 

 

www.obeckorouhev.cz                          tel. 461 728 128                       e-mail: obec.korouhev@email.cz 

adresa: Obecní úřad Korouhev, 569 93 Korouhev 234 

http://www.obeckorouhev.cz/
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SVOZ ODPADŮ A SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN V ROCE  2023  
 

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 11. 1. 2023 
 

-   termíny svozu plastů v pytlích:    

27. 1., 24. 2., 24. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6., 14. 7., 11. 8., 8. 9.,6. 10., 16. 11., 15. 12. 2023    
 

- termíny mobilních svozů nebezpečných odpadů:   17. 4. 2023 a 8. 9. 2023 
 

- termín mobilního svozu velkoobjemových odpadů: 17. 4. 2023 
 

Sběr jedlých olejů a tuků – černý  kontejner u Obecního úřadu Korouhev a v Lačnově u kapličky  

 

Sběr oblečení, bot – bílý kontejner pod kostelem a u OÚ Korouhev 
 

Elektroodpad (kromě monitorů, žárovek, zářivek …) – červený kontejner u OÚ Korouhev 
 

Sběr kovů:  

a) Recycling a.s., středisko Polička, Střítežská ul.  

  pondělí až pátek 7:30 - 16:00         sobota  7:30 - 11:00 

b) Šedý kontejner u OÚ Korouhev – nápojové a ostatní plechovky, kovová víčka, drobný 

kov 

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (tráva, listí atd.) 

- duben až říjen označený kontejner „Biologický odpad“  na stanovištích: horní konec proti 

autobusové zastávce, parkoviště Zevas, parkoviště pod kostelem, Lačnov proti pile 

  
 

Další možnosti ukládání odpadů - Liko a.s., středisko Polička: 

Střítežská 399, 572 01 Polička, 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 – 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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PRO DĚTI 

Pro mladší děti: Vybarvi si obrázek 

jesliček s Ježíškem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro starší děti: Zjistěte z informací z obrázku, kolik váží všechna zvířátka dohromady 
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Další užitečná oznámení a informace 

Kontaktní telefony pro hlášení poruch: 

Poruchy vody VHOS a.s.: (je lépe volat přímo na tato čísla než na Obecní úřad Korouhev)     

        pohotovost tel. č. 602 356 479   

    tel. č. 722 659 171 

Poruchy el. energie ČEZ Distribuce, a.s.: tel. č. 800 850 860 

Poruchy plynu: tel. č. 1239 

 

 

Tříkrálová sbírka 2023 

Začněte s námi nový rok dobrým skutkem. 

Tříkrálová sbírka začíná už 1. ledna 2023 a 

potrvá do 15. ledna 2023.  

Oblastní charita Polička pomáhá po celém 

poličském a svitavském regionu. Tvoříme 

komplexní a pevnou síť podporující péče. 

Dary z Tříkrálové sbírky každoročně 

pomáhají skrze naše služby tam, kde je to 

potřeba.  

Letošní Tříkrálová sbírka pomůže lidem 

v posledních chvílích života skrze služby 

Domácího hospice sv. Michaela. Zdravotní 

sestry jsou dostupné nepřetržitě, podporu 

pečující rodině a lidem v posledních chvílích života poskytuje celý tým (lékaři, zdravotníci, ale i 

sociální pracovník, psychoterapeut nebo kaplan). Domácí hospic sv. Michaela se postupně rozvíjí a 

rozšiřuje svoje služby.  

Další část Tříkrálové sbírky podpoří lidi s duševním onemocněním skrze Centrum duševního zdraví. 

Centrum duševního zdraví sídlí ve Svitavách, je nejmladším střediskem poličské Charity a v celém 

regionu se stará o lidi s vážným duševním onemocněním. Poličská Charita podporuje lidi s duševním 

onemocněním dlouhodobě v Otevřených dveřích a postupně svoji péči rozšiřuje. Centrum duševního 

zdraví pomáhá v celém regionu. Významně snižuje riziko hospitalizace a pomáhá tak lidem se 

zapojením do života na cestě k zotavení. Čerstvý zimní vzduch, slavnostní nálada a koruna k tomu. Se 

Třemi králi společně můžete zaklepat na dobro v nás i ve vaší obci.  

Poslechnout si také můžete Tříkrálový koncert, který bude v neděli 8. ledna 2023 od 18 hodin vysílat 

ČT1 v přímém přenosu. Vystoupí Hana Holišová, Kateřina Anna Marie Tichá, Adam Mišík a Like it. 

Děkujeme za podporu a přejeme vám klidné vánoční svátky a radostný rok 2023.  

 

Oblastní charita Polička  

policka.charita.cz 

trikralovasbirka.cz 

  

 

Tříkrálová sbírka v Korouhvi proběhne v sobotu 7. ledna 2023 v dopoledních hodinách a to tak, 

jak jsme byli v předcovidové době zvyklí – obchůzkou tříkrálových koledníků.  

Všem dárcům předem děkujeme. 
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Akce v Korouhvi v roce 2023 
 

PROSINEC 2022       24. 12. Půlnoční mše svatá ve 22:30h v kostele 

25. 12. Štěpánská zábava, od 20h v kulturním domě, hraje Rotoped 

30. 12. Bruslení s obcí Korouhev, 17:15 – 18:15h na Zimním stadionu v Poličce 

LEDEN  7. 1. Tříkrálová sbírka 

   14. 1. Tančírna  

   28. 1. Netradiční posezení s hudbou v sokolovně, hrají Starci na chmelu 

ÚNOR     4. 2. Dětský karneval 

18. 2. Hasičský ples     

BŘEZEN  11. 3. Turnaj ve hře Člověče, nezlob se, odpoledne v sokolovně na Rychtě 

25. 3. Setkání harmonikářů 

DUBEN   7. 4. Netradiční křížová cesta 

   15. 4. Turnaj ve hře COCOT 

    30. 4.  Pálení čarodějnic u hasičské zbrojnice, opékání buřtů  

KVĚTEN   Besídka ZŠ ke Dni matek 

    Besídka MS ke Dni matek 

   28. 5. Dětský den s pohádkovou cestou 

ČERVEN  2. 6. Noc kostelů 

ČERVENEC  30. 6. - 2. 7. Setkání rodáků    

SRPEN  13. 8. Pouť v Lačnově u kapličky 

ZÁŘÍ   2. 9. Rozloučení s prázdninami – sportovní odpoledne v sokolovně   

ŘÍJEN   21. 10. Posvícenská veselice 

LISTOPAD            25. -  26. 11. Adventní výstava 

PROSINEC  Mikuláš v kostele, Rozsvícení vánočního stromu, Bruslení, Štěpánská zábava 

     

Další akce, které bychom rádi uspořádali, ale zatím nemají přesné termíny 
Bruslení, Tančírna, Divadlo (ochotníci z Víru a ochotníci z Bystrého), Uspávání broučků, Vánoční 

nebo adventní koncert v kostele 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. 


