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Úvodník
Vážení spoluobčané,
v první řadě bych chtěl všem popřát,
aby se Vám tento rok dařilo ještě
lépe než v roce minulém. Skončila
nám plesová sezóna, překulily se
ostatky v místních částech a blíží se
divadla, zábavy, výstavy a spoustu
dalších akcí. Máme tu pokračování
fotbalové sezóny v Koryčanech, kde
se našemu týmu daří a ze zimního
turnaje odešel bez porážky na prvním místě. Myslím, že je to oproti
posledním létům docela velká změna ve společenském životě pro nás
občany.
Dění v Koryčanech je na dobré cestě a čím dál méně slyším známou
větu: „V Koryčanech se nic neděje.“
Není to pravda, máme zde mnoho
spolků a aktivních lidí, kteří se snaží
pro naše městečko něco dělat. A
tímto bych jim všem chtěl moc poděkovat. Jsem si vědom toho, že je
to často na úkor rodiny a osobního
volna. Vždy se musí objevit nějaký „blázen“, ten, který strhne dav
a přemluví nebo ukáže lidem, že
když se chce, tak to jde. Pro mladší generace je to hozená rukavice,
abychom naše tradice a zvyky udrželi.
Zamysleme se, než tuto větu vypustíme, proč to tak je a co jsme pro to
udělali my mladší a více se zapojme.
Ještě jednou všem děkuji. Pojďme
si tento rok společně užít, vždyť ne
každý rok je 50. výročí povýšení Koryčan na město.
 Ondřej Daníček
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Fotogalerie z Mateřské školy Koryčany

(foto k článku na str. 7)

Fotogalerie ze Základní školy Koryčany

(foto k článku na str. 8)
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Informace z radnice
se sem i informační centrum s otevírací dobou
i o víkendech, zejména
v době hlavní turistické sezóny. Dvůr a část
přilehlé zahrady bude
možné využít k venkovnímu posezení pro maminky s dětmi, pro
seniory, ale i pro všechny ostatní, kterým přijde vhod posezení
v příjemném prostředí v centru
města. Budou tady, v míře omezené prostorem, umístěny i herní
prvky pro děti.
V dubnu budeme podávat žádost o dotaci na realizaci na-

Záměr vybudování centra
pro celoživotní vzdělávání
Zastupitelstvo města Koryčany
v loňském roce souhlasilo se zakoupením domu č.p. 534 na náměstí v Koryčanech. Tato nemovitost je již dnes ve vlastnictví města
Koryčany a je před námi jeho
celková kompletní rekonstrukce.
V budoucnu bude sloužit jako
centrum pro celoživotní vzdělávání. To znamená, že budeme

mít objekt, kde se budou moci
potkávat naši občané napříč celým spektrem všech věkových kategorií a zájmů. Bude tady přednáškový sál s nejmodernějším
technickým vybavením, klubovny
pro zájmovou činnost, plně vybavená kuchyňka k využití např.
pro zájemce o společné pečení
vánočních perníčků apod. Vejde

šeho záměru. Pokud budeme
úspěšní a dotaci obdržíme,
bude ve výši 90 % nákladů nejen na rekonstrukci a vybavení,
ale dostaneme zpětně i 90 %
nákladů na nákup této nemovitosti. Již proběhlo výběrové
řízení na zhotovitele projektové
dokumentace na rekonstrukci
objektu a projektant již má zadání a pracuje na něm. O dalším posunu v této věci Vás budu
opět informovat.
 Ing. Hana Jamborová,
starostka

Zachování prodejny v Lískovci – na jak dlouho?
V srpnu loňského roku bylo město osloveno ze strany COOP družstva
HB s ohledem na špatnou ekonomiku prodejny v Lískovci s žádostí
o podporu na zachování prodejny v naší místní části. Problematika složitá, na kterou je možné nahlížet z různých úhlů. Podpora či nepodpora venkovských prodejen je tématem společným pro celou republiku
a je ventilované i v Parlamentu ČR.
Spoluobčané se vyslovili na jednání s radními v Lískovci pro zachování prodejny za cenu příspěvku, jelikož obchod plní v místní části
nejenom funkci obchodu, ale také sociální při setkávání občanů,
podávání poštovních složenek atd. Svůj názor spoluobčané podpořili peticí. Úbytek obyvatel v naší místní části a skutečnost, že se
chováme všichni tržně a nakupujeme převážně mimo tento obchod,
jdou ale trvale proti smyslu této petice. Na jednání starostka toto

vysvětlovala a vyzvala nás „Lískovňáky“, abychom pro zachování
obchodu udělali to základní – v prodejně zvedli obrat svými vlastními nákupy. Žádost COOP družstva HB byla opětovně projednána
a družstvu byla poskytnuta neinvestiční dotace pro rok 2017. Je to
dotace nenároková a řeší prodejnu pro letošní rok. Podepsat petici
a do prodejny přijít 2x za rok nebo vůbec je bohužel pokrytectví,
které problému trvale nepomůže. Je nutné si uvědomit a čestně přiznat, že zachování prodejny i v roce 2018 máme hlavně ve svých
rukou. Jenom pravidelně přijít nakoupit do „našeho“ obchodu. Tržba
v prodejně ale trvale klesá. Uvědomíme si to včas?
 Lubomír Daníček,
místostarosta

Ukončení provozu pobočky
České spořitelny v Koryčanech
Máme nejširší pobočkovou síť v ČR,
přesto však nemůžeme být všude. Snažíme se přizpůsobovat našim klientům
a umisťovat naše pobočky zejména
do těch lokalit, kde je klienti využívají.
Chod poboček proto pečlivě sledujeme a podle míry jejich využití je přemísťujeme, otevíráme na nových místech,
případně uzavíráme. V této souvislosti
jsme po detailní analýze dospěli k rozhodnutí, že 27. 3. 2017 ukončíme provoz naší pobočky v Koryčanech. Bankomat zůstane i nadále v provozu.
Klienty budeme o připravovaných
změnách pochopitelně s předstihem
informovat. Čísla účtů, ani nastavení
jejich dalších produktů se jim nijak nezmění. V Koryčanech bude nadále klientům k dispozici 24 hodin denně náš
bankomat, který umožňuje vedle výbě-

ru hotovosti například zadání jednorázového i trvalého platebního příkazu,
zaplacení složenky, dobití kreditu mobilního telefonu, změnu PIN kódu nebo
zobrazení limitů karty. Dále nabízíme
řadu alternativních cest k obsluze účtu
(bankomat, elektronické bankovnictví
SERVIS 24 internet/telefon/mobil s nepřetržitým provozem), kompletní obsluhu klientských účtů a dalších bankovních produktů zajistí také kterákoli jiná
naše pobočka. Nejblíže Koryčanům
je naše pobočka v Kyjově, v okruhu
20 km máme i další tři pobočky, a to ve
Ždánicích, v Bučovicích a Buchlovicích,
které mají delší otevírací dobu a nabízejí kompletní bankovní servis.
Děkujeme za pochopení.
 Česká spořitelna
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Výpis usnesení

z 11. zasedání dne 15. prosince 2016
Zastupitelstvo města Koryčany
ZM 1/11/16 - po projednání určuje hlasováním zapisovatele 9. zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou,
DiS., ověřovateli zápisu pana Z. Šmelu a paní Mgr.
M. Klemmovou a členy návrhové komise pana Ing.
M. Budíka, pana B. Žampacha a pana M. Hušku.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 –
p. M. Horáček, p. Bc. R. Pištělák
Schváleno v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Koryčany
po projednání
ZM 2/11/16 - s c h v a l u j e doplněný program 11.
zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 –
p. M. Horáček, p. Bc. R. Pištělák
Schváleno v předloženém znění.
ZM 3/11/6 s c h v a l u j e - rozpočtové opatření
č. 10 – rok 2016 dle přílohy č. RO-2016-10, rozpočtové opatření č. 13 – rok 2016 dle přílohy č.
RO-2016-13, rozpočtové opatření č. 14 – rok 2016
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dle přílohy č. RO-2016-14, rozpočtové opatření č. 17 – rok 2016 dle
přílohy č. RO-2016-17.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. M. Horáček, p. Bc.
R. Pištělák. Schváleno v předloženém znění.
ZM 4/11/16 - s c h v a l u j e:
1. Předčasné splacení úvěrů:
- č. 0226725469 u České spořitelny se zůstatkovou částkou
ke splacení ke dni 30. 11. 2016 ve výši 728.092,90 Kč,
- č. 350842491547/0100 v Komerční bance se zůstatkovou
částkou ke splacení
ke dni 30. 11. 2016 ve výši 939.941,03 Kč,
2. Zrefinancování úvěrů:
- č. 698-382003 u České spořitelny se zůstatkovou částkou
ke splacení ke dni 30. 11. 2016 ve výši 3.426.400,20 Kč,
u kterého je poslední splátka 31. 12. 2023,
- č. 350850131517/0100 u Komerční banky se zůstatkovou
částkou ke splacení ke dni 30. 11. 2016 ve výši 7.510.118,71
Kč, u kterého je poslední splátka 25. 12. 2021,
3. Záměr přijetí úvěru na projekt Rekonstrukce, modernizace a vybavení odborných učeben v Základní škole Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 Nepřítomno: 2 – p. M. Horáček, p. Bc.
R. Pištělák. Schváleno v předloženém znění.
ZM 5/11/16 - s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 19 – rok 2016
dle přílohy č. RO-2016-19
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 Nepřítomno: 2 – p. M. Horáček, p. Bc.
R. Pištělák. Schváleno v předloženém znění.
ZM 6/11/16 - n e s c h v a l u j e navýšení odměny za výkon funkce
členům Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1 - p. L. Orel Nepřítomno: 2 – p. M. Horáček, p. Bc. R. Pištělák. Schváleno v předloženém znění.
ZM 7/11/16 - schvaluje rozpočet pro rok 2017 a jeho závazné ukazatele dle přílohy č. 1.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. M. Horáček, p. Bc.
R. Pištělák. Schváleno v předloženém znění.
ZM 8/11/16 - s c h v a l u j e Rozpočtový výhled na roky 2018 až
2022 dle přílohy č. RV-2018-2022.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. M. Horáček, p. Bc.
R. Pištělák. Schváleno v předloženém znění.
ZM 9/11/16 - s c h v a l u j e v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěření pravomocí Radě města Koryčany k provádění
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
1. vypořádaní transferů, upřesnění výše transferů (např. po rozpisu
souhrnného dotačního vztahu až po vypořádání dotace)
2. přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků
3. přesuny v rámci jednoho paragrafu (pododdílu) mezi třídou
5 (běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové výdaje) u akcí, které
byly schváleny, ale u kterých je nutné pro uskutečnění plnění výdajů provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou
skladbou
4. schválit v rámci předběžného rozpočtového opatření, že pokud
bude schváleno příslušným orgánem kdykoliv v průběhu roku
pořízení projektové dokumentace, automaticky se částka odpovídající této projektové dokumentaci převede z paragrafu 6409
na paragraf, který odpovídá účelu, na který se projektová dokumentace zpracovává
5. výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelných pohrom, výdaje ve stavu nouze
6. úhrady pokut, penále, daní a daňových doměrků, odvodů
7. výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které
nezávisí na vůli obce
8. zatřídění příjmů a výdaje daně z příjmů právnických osob, kterou
„platí“ obec sama sobě
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9. technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv
na rozpočet s tím, že Zastupitelstvo města Koryčany si vyhrazuje
právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
ve svěření pravomoci Radě města Koryčany na nejbližším zasedaní Zastupitelstva města Koryčany na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Koryčany konaném po schválení rozpočtového
opatření Radou města Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. M. Horáček, p. Bc.
R. Pištělák. Schváleno v předloženém znění.
ZM 10/11/16 - schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu pro obce Zlínského kraje na volby do zastupitelstva ZK
a Senátu Parlamentu ČR ve výši 205.000 Kč.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. M. Horáček, p. Bc.
R. Pištělák. Schváleno v předloženém znění.
ZM 11/11/16 - schvaluje přijetí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2016 číslo: D/0191/2016/SOC ve výši 292.700 Kč
pro Domov pro seniory Koryčany, příspěvková organizace a to na
následující poskytované sociální služby:
- Pečovatelská služba 112.600 Kč
- Domov pro seniory 180.100 Kč
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. M. Horáček, p. Bc.
R. Pištělák. Schváleno v předloženém znění.
ZM 12/11/16 - schvaluje přijetí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 ve výši 155.000 Kč pro Domov pro seniory
Koryčany, příspěvková organizace a to na následující poskytované
sociální služby:
- Pečovatelská služba 79.000 Kč
- Domov pro seniory 76.000 Kč.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. M. Horáček, p. Bc.
R. Pištělák. Schváleno v předloženém znění.
ZM 13/11/16 - schvaluje snížení provozního příspěvku Domovu pro
seniory Koryčany, příspěvkové organizaci o částku 700.000 Kč, zvýšení investičního příspěvku o částku 113.000 Kč v roce 2016.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. M. Horáček, p. Bc.
R. Pištělák. Schváleno v předloženém znění.
ZM 14/11/16 - s c h v a l u j e prodej pozemku parc. č. 42/1 v k.ú.
Koryčany o výměře 504 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha ve vlastnictví města Koryčany pro Milana Ráju, Náměstí 534,
768 05 Koryčany za cenu 300 Kč/m2.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. M. Horáček, p. Bc.
R. Pištělák. Schváleno v předloženém znění.
ZM 15/11/16 - s c h v a l u j e Vnitřní směrnici č. 1/2016 - Obecné
zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Koryčany s účinností od 1. 1. 2017.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. M. Horáček, p. Bc.
R. Pištělák. Schváleno v předloženém znění.
ZM 16/11/16 - s c h v a l u j e plán práce Rady města Koryčany
a plán práce Zastupitelstva města Koryčany na rok 2017.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. M. Horáček, p. Bc.
R. Pištělák. Schváleno v předloženém znění.
Z M 17/11/16 - s c h v a l u j e organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. M. Horáček, p. Bc.
R. Pištělák. Schváleno v předloženém znění.
 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka
 Lubomír Daníček, v. r.
místostarosta
 Bc. Ludmila Prokešová, DiS., v. r.
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Výpis usnesení

z 12. zasedání dne26. ledna 2017
Zastupitelstvo města Koryčany
ZM 1/12/7 - po projednání určuje
hlasováním zapisovatele 12. zasedání
paní Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovateli zápisu pana Ing. Miroslava Máčela a pana Marka Berku a členy návrhové komise pana Ondřeje Daníčka, pana
Bc. Radka Pištěláka a paní Mgr. Martinu
Lungovou.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. L. Daníček, p. M. Huška,
p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Koryčany
po projednání
ZM 2/12/17 - s c h v a l u j e doplněný program 12. zasedání Zastupitelstva
města Koryčany.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. L. Daníček, p. M. Huška,
p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.

ZM 3/ 12 /17 - s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 01 – rok 2017 dle přílohy
č. RO-2017-01.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. L. Daníček, p. M. Huška,
p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 4/12/17 - s c h v a l u j e uzavření
smlouvy o přijetí úvěru mezi město Koryčany a Českou spořitelnou, a.s. ve
výši 35 230 000 Kč s úrokovou sazbou ve výši 0,64 % na refinancování
dvou stávajících úvěrů města Koryčany
včetně smluvních pokut a na financování Přístavby hasičské zbrojnice v Koryčanech včetně zpevněných ploch a na
Rekonstrukci, modernizaci a vybavení
odborných učeben v Základní škole
Koryčany a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. L. Daníček, p. M. Huška,
p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5/12/17 - s c h v a l u j e rozpočtové
opatření č. 02 – rok 2017 dle přílohy č.

Výpis usnesení

z 13. zasedání dne 16. února 2017
Zastupitelstvo města Koryčany
ZM 1/13/17 po projednání určuje hlasováním zapisovatele 13. zasedání paní Annu Langovou, ověřovateli zápisu pana Miroslava Horáčka a pana Lubomíra Orla a členy návrhové komise Ing. Miroslava
Budíka, Mgr. Drahomíru Čížkovou a pana Lubomíra Daníčka.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 p. Michal Huška, p. Břetislav Žampach a p. Marek Berka
Schváleno v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání
ZM 2/13/17 - s c h v a l u j e výjimku z Jednacího řádu Zastupitelstva města Koryčany při projednávání nákupu objektu č. p. 184 v k.ú.
Jestřabice, kdy diskuse občanů proběhne před hlasováním.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 p. Michal Huška, p. Břetislav Žampach a p. Marek Berka
Schváleno v předloženém znění.
ZM 3/13/17 - s c h v a l u j e doplněný program 13. zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 p. Michal Huška, p. Břetislav Žampach a p. Marek Berka
Schváleno v předloženém znění.
4. Schválení neinvestiční dotace pro FC Koryčany
ZM4/13/17 - s c h v a l u j e poskytnutí neinvestiční dotace pro FC
Koryčany, IČ 27000907 se sídlem Pivodova 782, 768 05 Koryčany,
zastoupené Jiřím Vybíralem, předsedou spolku, ve výši 230.000 Kč
pro rok 2017,
s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu města Koryčany č. 1/2017 pro rok 2017 ve výši
230.000 Kč mezi městem Koryčany, Náměstí 401, 768 05 KoryčaKORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 1/2017

RO-2017-02.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. L. Daníček, p. M. Huška,
p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 6/12/17 - s c h v a l u j e záměr
nákupu stavby č.p. 539 v Koryčanech
a pozemku parc. č. 1052/1 v k.ú. Koryčany.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. L. Daníček, p. M. Huška,
p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění
ZM 7/12/17 - s c h v a l u j e - organizační zabezpečení následujícího
zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. L. Daníček, p. M. Huška,
p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka
 Bc. Ludmila Prokešová, DiS., v. r.

ny, IČ 00287334, zastoupeným Ing. Hanou Jamborovou, starostkou města a FC Koryčany, IČ 27000907 se sídlem Pivodova 782,
768 05 Koryčany zastoupené Jiřím Vybíralem, předsedou spolku, na
činnost spolku.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 p. Michal Huška, p. Břetislav Žampach a p. Marek Berka
Schváleno v předloženém znění.
5. Schválení návrhu vzájemného bezúplatného majetkoprávního vypořádání pozemků v majetku města s ŘSZK.
ZM 5/13/17 - s c h v a l u j e bezúplatné majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě „Silnice II/432: Střílky – Lískovec“ a „Silnice
II/43221: Koryčany – Stupava“
Město Koryčany převede do vlastnictví Zlínského kraje
k.ú. Koryčany pozemky zapsané:
- p.č. 2/1 o výměře 1381 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace,
- p.č. 113/1 o výměře 18 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace,
- p.č. 171/28 o výměře 6 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace,
- p.č. 351/12 o výměře 137 m2, ostatní plocha – silnice,
- p.č. 440/38 o výměře 365 m2, ostatní plocha – silnice,
k.ú. Koryčany pozemky nezapsané dle GP 2394-68/2015:
- p.č. 2750/4 o výměře 57 m2, ostatní plocha – silnice,
- p.č. 2750/5 o výměře 175 m2, ostatní plocha – silnice,
- p.č. 2750/6 o výměře 350 m2, ostatní plocha – silnice,
- p.č. 2750/11 o výměře 3 m2, ostatní plocha – silnice,
- p.č. 2750/12 o výměře 73 m2, ostatní plocha – silnice,
- p.č. 2750/13 o výměře 217 m2, ostatní plocha – silnice,
- p.č. 2750/14 o výměře 740 m2, ostatní plocha – silnice,
- p.č. 2750/15 o výměře 53 m2, ostatní plocha – silnice.
Zlínský kraj převede do vlastnictví města Koryčany k.ú. Lískovec:
- p.č. 1801/24 o výměře 584 m2, ostatní plocha – zelený pás za
obrubou,
- p.č. 1788/1 o výměře 584 m2, ostatní plocha – zelený pás za
obrubou,
5

k.ú. Koryčany pozemky zapsané:
- p.č. 252/3 o výměře 90 m2, ostatní plocha – zelený pás za obrubou,
- p.č. 2087/11 o výměře 8 m2, trvalý travní porost – chodník,
- p.č. 2089/1 o výměře 1033 m2, ostatní plocha – místní komunikace,
k.ú. Koryčany pozemky nezapsané dle GP 2394-68/2015:
- p.č. 2079/10 o výměře 167 m2, ostatní plocha – zelený pás za
obrubou,
- p.č. 2079/11 o výměře 39 m2, ostatní plocha –pás mimo komunikaci,
- p.č. 2096/2 o výměře 773 m2, trvalý travní porost – zelený pás
za obrubou,
- p.č. 2096/3 o výměře 3267 m2, ostatní plocha – zelený pás za
obrubou,
- p.č. 2096/4 o výměře 78 m2, ostatní plocha – sjezd na místní
komunikace,
- p.č. 2096/5 o výměře 14 m2, ostatní plocha – zelený pás za
obrubou.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 p. Michal Huška, p. Břetislav Žampach a p. Marek Berka
Schváleno v předloženém znění.

10. Nákup objektu č. p. 184 v k.ú. Jestřabice.
ZM 10/13/17 - schvaluje nákup objektu č. p. 184 v k.ú. Jestřabice,
obchod – restaurace u Poppa za cenu 1 000 000 Kč.
Pro: 10, Proti: 1 Bc. Radek Pištělák, Zdržel se: 1 Mgr. Drahomíra Čížková, Nepřítomno: 3 p. Michal Huška, p. Břetislav Žampach a p. Marek Berka. Schváleno v předloženém znění.

6. Prodej pozemků parc. č. 1657/ a 1657/1 v k. ú. Koryčany
ZM 6/13/17 - s c h v a l u j e prodej pozemků parc. č. 1657/5
o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, a p.č.
1657/1 o výměře 14 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
vše v k.ú. Koryčany za cenu 480 Kč/m2.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 p. Michal Huška, p. Břetislav Žampach a p. Marek Berka
Schváleno v předloženém znění.
7. Prodej pozemku parc. č. 1908/1 v k. ú. Koryčany
ZM 7/13/17 - neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1908/1 v k.ú.
Koryčany o výměře 30 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany
zemědělský půdní fond ve vlastnictví města Koryčany.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 p. Michal Huška, p. Břetislav Žampach a p. Marek Berka
Schváleno v předloženém znění.

12. Návrh nové zřizovací listiny p. o. Domova pro seniory
v Koryčanech.
ZM 12/13/17 - schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace
Domov pro seniory Koryčany ke dni 1. 1. 2017 včetně Přílohy č. 1,
zrušení Delimitačního protokolu ze dne 29. 12. 2004, zrušení Smlouvy o výpůjčce ze dne 29. 12. 2004 včetně Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o výpůjčce ze dne 1. 11. 2005 a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce
ze dne 19. 2. 2009.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 p. Michal Huška, p. Břetislav Žampach a p. Marek Berka
Schváleno v předloženém znění.

8. Nákup pozemku parc. č. 475/2 v k. ú. Koryčany.
ZM 8/13/17 - s c h v a l u j e nákup pozemku parc. č. 475/2, druh
pozemku ostatní plocha, zeleň, o výměře 161 m2, v k.ú. Koryčany od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Odbor odloučené pracoviště Kroměříž za cenu 63.500 Kč.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 p. Michal Huška, p. Břetislav Žampach a p. Marek Berka
Schváleno v předloženém znění.
9. Nákup 5/8 spoluvlastnického podílu pozemků parc.č. 2338/2 ovocný sad, parc.č. 2351/2 travní porost,
parc.č.2352/2 orná půda, parc.č. 2353/4 travní porost
a parc.č. 2391/4 orná půda, vše v k.ú. Koryčany.
ZM 9/13/17 - u k l á d á Radě města Koryčany zjistit cenu pozemků za nákup 5/8 spoluvlastnického podílu pozemků p.č. 2338/2
ovocný sad o výměře 130 m2, parc. č. 2351/2 trvalý travní porost
o výměře 6092 m2, parc. č. 2352/2 orná půda o výměře 39 m2,
parc. č. 2353/4 travní porost o výměře 102 m2, a parc. č. 2391/4
orná půda o výměře 33 m2 vše v k.ú. Koryčany a předložit dalšímu
zastupitelstvu k projednání.
Pro: 8, Proti: 4 Ing. Jamborová, Mgr. Klemmová, Mgr. Lungová a Ing.
Budík, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 p. Michal Huška, p. Břetislav Žampach a p. Marek Berka
Schváleno v protinávrhu.
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11. Směna pozemku parc.č. 2881 v k. ú. Jestřabice ve vlastnictví města Koryčany za pozemek parc.č. 5/3 v k. ú. Koryčany.
ZM 11/13/17 - schvaluje směnu pozemku parc. č. 2881 v k.ú. Jestřabice o výměře 1283 m2, druh pozemku ostatní plocha, zeleň ve vlastnictví města Koryčany za pozemek parc. č. 5/3 v k.ú. Koryčany o výměře 52 m2, druh pozemku ostatní komunikace ve vlastnictví Šlesinger
Miloslav MVDr., Jestřabice 52, 768 05 Koryčany, spoluvlastnický
podíl a Šlesingerová Romana Ing., Jestřabice 52, 768 05 Koryčany,
spoluvlastnický podíl, doplatek bude v nulové výši. Náklady spojené
se směnou se budou hradit rovným dílem, daň z nabytí nemovitých
věcí bude hrazena dle zákona.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 p. Michal Huška, p. Břetislav Žampach a p. Marek Berka
Schváleno v předloženém znění.

13. Schválení plánu činnosti Finančního výboru na období
3/2017 – 2/2018.
ZM 13/13/17 - schvaluje Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Koryčany na období 3/2017 – 2/2018.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 p. Michal Huška, p. Břetislav Žampach a p. Marek Berka
Schváleno v předloženém znění.
14. Schválení plánu činnosti Kontrolního výboru na rok 2017.
ZM 14/13/17 - schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Koryčany pro rok 2017.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 p. Michal Huška, p. Břetislav Žampach a p. Marek Berka
Schváleno v předloženém znění.
15. Schválení organizačního zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
ZM 15/13/17 - s c h v a l u j e organizační zabezpečení následujícího
zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 p. Michal Huška, p. Břetislav Žampach a p. Marek Berka
Schváleno v předloženém znění.
 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka
 Lubomír Daníček, v. r.
místostarosta
 Anna Langová, v. r.
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Názory občanů

Anketa

Otázky občanů:

Otázka: Co by se podle Vašeho názoru mělo v Koryčanech nebo v místních částech změnit?

Slyšela jsem, že se plánují v KoryčaMarta:
nech nová dětská hřiště. Ráda bych
Jsem spokojená. Koryčany se
věděla, ve kterých místech by se měla
pořád mění. Některé věci jdou
stavět. (Martina)
pomalu, ale změny jsou vidět.
Tou nejaktuálnější informací ve vztahu k dětským
Změnit by se měla ohleduplnost
hřištím je, že jsme požádali na konci roku 2016
lidí a jejich vzájemné chování.
o dotaci na výstavbu dětského hřiště v Močílkách. Bude zahrnovat velmi
elmi netradiční barevKarel:
né herní prvky, lavičky
Myslím, že v čem mají Koryčany
a oplocení. Jeho realipořád co dohánět, je společenMarcela:
zace by měla být – v záský, sportovní a kulturní život, do
Jako člověk–alergik
vislosti na schválení dokterého by se podařilo zapojit co
na bezlepkové dietě
tace – ještě v tomto roce.
nejvíce obyvatel Koryčan a místních
bych v Koryčanech
Dalším naším cílem je
částí. Je to hlavně otázka aktivních
uvítala obchod, kte
zrealizovat workoutové
a obětavých lidí. Hodně se v tom už
rý má v sortimentu
venkovní hřiště cílené pro
zlepšilo, ale určitě by aspoň trošku pomohl venkovní arei tyto potraviny, pro
dospívající mládež, uživaál, kde by se mohly pořádat dětské dny, menší koncerty
které si musím jezdit
,
ilo
těš
telem ale může být kdokotaké by mne po
a zábavy, soutěže a sportovní akce pro všechny od dětí
do větších měst. A
ň
mí
si
liv od 3 do 100 let. Tento
ování lidí, aby
až po seniory, trhy a podobně. Prostě něco, kde by se lidi
kdyby se změnilo ch
en
záměr se dočká realizace
li, víc si vážili jed
cítili dobře a měli potřebné zázemí, aby se mohli scházet,
záviděli a pomlouva
ale až v roce příštím.
di.
dělat co je baví, ale i něco udělat pro druhé a pro toto
druhého a měli se rá
město.

Ondřej:
příovat, že Koryčany pálí nedostatek solidních pracovních
Co změnit v Koryčanech? Nemá zde asi smysl opak
zde,
t
utráce
se,
vat
se odvíjí prakticky vše – chuť neodstěho
ležitostí a asi je i zbytečné připomínat, že od tohoto
e si
v horizontu do další výplaty, dávky. Za současné situac
jen
bavit se a přemýšlet o budoucnosti města – a ne
ěsta.
občanům dostatečný komfort malom
myslím, že současné Koryčany službami poskytují svým
mi
šesti lety rozhodl se svou rodinou žít, jako unikát se
před
se
Ohlížím-li se po místní části Jestřabice, kde jsem
y
desítk
již
jí
budu
zde
se
ntované silnice. Chybějící chodníky
jeví nulové zabezpečení občanů podél hlavní frekve
ě.
oprav
po
volají
let
ik
né místní komunikace také již někol
let, ovšem jen jako předvolební hesla. A výtluky zjizve
bude konečně korunoproblémy konečně řešit a věřím, že zrovna jejich snaha
tyto
města
í
veden
sného
souča
snaze
ve
ji
spatřu
Plus ale
vána výsledky. Skutečnými.

Školství

„Hola, děti, pojďte dál, dneska máme karneval!“
Letošní karnevalové dovádění proběhlo v úterý 21. února od tří hodin
odpoledne opět v kulturním domě. Děti se na svůj velký svátek vždy
moc těší. Přemýšlí o maskách, trénují taneční kroky a věnují se činnostem výtvarného charakteru, aby si mohly prostředí kulturního domu vyzdobit podle svých představ. Přísálí i sál najednou ožije dětmi a promění se v malou výstavu barevných klaunů a jiných podobných obrázků.
S přípravou karnevalu nám pomáhá mnoho ochotných a obětavých
lidí. Velmi dobře si uvědomujeme, že do každého koláčku někdo vložil
trochu tvarohu i rozinku, jiné šikovné ruce připravily voňavé věnečky či
chlebíčky, při zdobení krásných dortů se někomu večer před karnevalem únavou klížily oči. Výsledkem nezištné spolupráce a pomoci všech
zúčastněných je pak pěkně vyzdobený kulturní dům, bohatá tombola,
bufet plný dobrot i lákavý a pestrý program pro děti. Odměnou nám
je radostný úsměv spokojených dětí. Děkujeme Vám všem, kteří jste se
na přípravách, organizaci a průběhu karnevalu podíleli.
 Bc. Pavla Domanská, MŠ Koryčany
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 1/2017
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Scolarest – zařízení školního stravování
Již druhým školním rokem se děti ze ZŠ Koryčany stravují ve školní jídelně Scolarestu., který staví na dobrých základech školního
stravování.
Recepty, podle kterých vaříme, jsme vyvinuli speciálně pro školství, tedy pro dětský a dospívající organismus. Vaření pro děti
není vaření menších porcí dospělých jídel. Tento typ stravování je
neméně vhodný i pro seniory.
Zeleninové a ovocné saláty považujeme za důležitý doplněk stravy a nabízíme jich celou řadu.
Motivujeme děti formou hry * Jíme s Barvožroutem* aby se stra-

vovaly zdravěji a z nabídky jídel si dobrovolně vybíraly to, co je
pro jejich zdraví a kondici prospěšnější.
Zdravé svačinky, které nabízíme od října loňského roku, jsou
u dětí velmi oblíbené.
Bydlíte v Koryčanech a chtěli byste ochutnat naše obědy i vy dospělí? Cena poledního menu pro cizí strávníky je 63,-kč. Náš personál pro Vás rád připraví i menší cateringové akce a pohoštění
pro Vaši rodinu, přátele a kolektiv. Rádi Vás u nás uvítáme!
 Scolarest - zařízení školního stravování spol. s.r.o.

Zprávičky ze školy….
Nový rok 2017 předznamenal spoustu nového… V lednu a únoru bylo nejvíce práce s dokončením a podáním projektu „Rozvoj
přírodovědného a technického – praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany“.
Do prázdnin – snad – budeme vědět, zda náš projekt získá finanční
podporu. Státní prostředky financují převážně mzdy zaměstnanců,
prostředky města pak provoz školy. Zásadní investice – například
zmíněný projekt – lze bez dotací realizovat velmi těžko. Věřme, že
bude úspěšný projekt rozvoje naší školy pro region Koryčanska.
Hodnotitelé a vládní politika územního rozvoje by měli posuzovat
skutečné potřeby a možný přínos takových projektů v regionu…
V lednu byl dokončen audit informačních technologií školy. V této
oblasti musíme udělat zásadní změny. Změna webových stránek je
v procesu, nemáme však dořešen server a síť školy. Pro tyto změny
potřebujeme značné finanční prostředky – výše uvedený projekt řeší
i tyto věci. Pro přechodné období budeme řešit nejnutnější chod,
zabezpečení a doplnění IT vybavení.
Od ledna pracuje ve škole na částečný úvazek nová mzdová
ekonomka paní Lišková. Tato agenda byla v minulosti řešena externě. Vnímám tuto změnu k lepšímu a přeji paní kolegyni, aby se jí
dařilo… Od ledna jsme upravili provoz sportovního centra. Správci
haly se věnují dohledu nad aktivitami sportovců a úklid řešíme pracovnicemi úseku úklidu školy.
K personální situaci ve škole. Vzhledem k další nemocnosti
paní zástupkyně budeme nadále řešit její zástup. Do budoucna ale
musíme počítat s větší změnou… Nově – akutně – řešíme kompletní
úvazek do konce školního roku po úrazu paní kolegyně M. Selucké,
které přeji plné a pokud možno brzké uzdravení. Na první stupeň
přijmeme učitele/učitelku, nejlépe s AJ nebo IT zaměřením.
17. 2. …„když je někomu – něčemu 10, má ještě kus cesty k dokonalosti. Důležitá je ale vzájemná pomoc a tolerance… i proto jsme
se na plese sešli. Vítejte školou povinní – minulí i současní, z města
i obcí okolních, správci statků duchovních, uměleckých, hmotných…
Vítejte rodiče a přátelé školy, vítejte spolupracovníci školy, neboť
i učitelé mají rádi školu /ponejvíce o víkendech a prázdninách/. Děkuji všem, co ruku k plesu přiložili, více pak těm, kdo obě… A těším
se na naše společné vzájemné pobytí – zdůrazňuji s tvrdým „y“…
s přípitkem na dobré časy jsme takto s K. Hajkrovou – předsedkyní
klubu rodičů – zahájili první kulatiny plesu školy, zhlédli polonézu
a další vystoupení našich žáků /velmi pěkně nachystala paní kolegyně Šmelová/.
Jak nám plavou třeťáci – čtvrťáci…? Plavecký výcvik zajišťuje paní kolegyně Fochrová za první stupeň.
Zatím v tom plavou všichni… a to dobře… Plavání patří nejen ke
zdravému pohybu, k potřebné životní aktivitě, ale i pro krizové situace – nevíme, kdy budeme tuto znalost potřebovat…
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19. 4. 2017 proběhne zápis žáků do první třídy. Zápis má
v gesci vedoucí prvního stupně – paní kolegyně Jana Marková. Informace najdete na stránkách školy nebo u zmíněné paní kolegyně.
Krakonoš – děd Praděd – a lyžníci…
Lyžování patří rovněž mezi pohybové aktivity, které člověk v životě
upotřebí. Spojení tohoto umění s pobytem – pohybem na horách
prověří i dovednosti často již zapomenuté. Přirozené přežití v přírodě člověk nahradil technologiemi k přežití a mnohdy si bez těchto
technologií neumí poradit ani v běžných situacích. Lyžařské výcvikové kurzy by proto měly cílit i na další dovednosti, které „umělá“
civilizace potlačuje. Velmi důležité je i utváření společenství, vzájemné tolerance a důvěry, pomoci a kamarádství… Ve společnosti tyto
hodnoty nahrazujeme výkonností za každou cenu, mnohdy bezohledností – tvrdě si jít za svým… Lyžníky na horách učím především
spolunažívání s druhými, dále pobytu a pohybu v horské přírodě
a jejími živly a lyžování je pak přirozeným propojením všeho…

Na hřebenu Jeseníků v blízkosti Pradědu se nachází na běžecké
stopě jedna z nejstarších chat v našich horách. Nadmořská výška
více než 1300 metrů nad mořem, vichřicemi ošlehaná, s minimem
civilizačních berliček… Před lety s minimem signálu na mobil… dnes
kvůli EET s plným Wi-Fi připojením… Švýcárna. Právě tuto chatu jsem
vybral pro pobyt lyžníků naší školy na horách. U chaty je 300m
vlek, možnost her na sněhových pláních s řídkým smrčím a rozhledy
po krajině. 24 lyžníků s instruktory zde strávilo týden na horách,
kilometry daleko od nejbližší civilizace. Vyšlápli jsme i na vrchol –
Praděd, závodili ve psích spřeženích, stavěli jsme sněžné sochy, na
chatě hráli spoustu her a na svahu předváděli akrobatické kousky.
Lyžníkům předvedl děd Praděd, jak se lyžovalo za časů jejich pradědů, také zažili vichřici a vánici, modré nebe s nádhernými rozhledy…
Za celou lyžnickou expedici… vrchní lyžník V. Jansa
S přáním dobrých časů lidem regionu Koryčan…
 Mgr. Vlastimil Jansa, ředitel školy
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Základní umělecká škola
Milí rodiče, vážení čtenáři,
Jaro už nám pomalu, ale jistě klepe na dveře, tak dovolte, abych i já přispěl krátkou
zprávou do Koryčanského zpravodaje.
V době, kdy píši tento článek, už naplno
probíhají okresní a krajská kola Národní
soutěže ZUŠ. V letošním roce se nás týká
v hudebním oboru hra na klavír, kytaru,
dechové orchestry a výtvarný obor. V
okresním kole, které se konalo v Kroměříži
23. a 24. února získala Sára Gašicová 1.
místo a Nikol Gotfrid 2. místo. Srdečně jim
oběma gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci školy. Okresní kolo ve hře na kytaru
proběhne 16. března 2017 také v Kroměříži, ale tentokrát na soukromé ZUŠ D-music.
Koryčanskou pobočku budou reprezentovat Elenka Vrbová a Eliška Drdová a všichni jim budeme držet palce! Jak jsem již avizoval v minulém vydání zpravodaje, byla
ZUŠ Zdounky pověřena MŠMT organizací
krajského kola mládežnických orchestrů,
které se bude konat na Domu kultury ve

Zdounkách dne 7. dubna 2017 od 10:00.
Tato soutěž je veřejnosti přístupná a co nejsrdečněji vás na ni zvu. Během soutěžního
dne postupně vystoupí dechové orchestry
z Kroměříže, Hulína, Bystřice pod Hostýnem, Zlína, Valašských Klobouků a samozřejmě Zdounek.
Postupně se nám také blíží další termíny
vystoupení, např. koncert ke dni maminek,
Absolventský koncert, vystoupení ve Zlíně
v rámci 4. ročníku festivalu ZUŠKA?ZUŠKA! a velký koncert pro školy a veřejnost
v rámci nového projektu ZUŠopen. Všechny termíny budou včas uvedeny v našem
ZUŠkovém zpravodaji a webových stránkách.
Dále bych rád veřejnost tak jako každý
rok upozornil na výuku našich nejmladších
dětí, kterým se aktivně věnuje naše paní zástupkyně Marie Drkulová a tím jsou „hrátky
s hudbou“.
Hrátky s hudbou jsou určeny pro děti ve
věku 2–6 let a jejich rodiče bez ohledu na

to, zda již nyní uvažují o budoucím studiu
dětí v ZUŠ. Cílem není výuka hudebních
znalostí a dovedností, hudba je využívána
spíše jako prostředek práce na sobě samém.
Dětem a jejich rodičům či prarodičům je
díky této výuce umožněn co nejhezčí vstup
do nádherného světa hudby.
Společně rozvíjíme: koordinaci pohybu,
pravo – levou orientaci, paměť, motorické
schopnosti – jemnou motoriku, práci s hlasem a dechem, rytmus.
Součástí jsou: spontánní vytváření zvuků
pomocí nástrojů, zpěvu a hry na vlastní
tělo, využití prvků muzikoterapie, podpora
naslouchání a vnímavosti, základy práce
v kolektivu /každý má své místo a úkol/,
relaxace, hudebně-pohybové hry, kreativní
činnost.
Na setkání s vámi se těší a všechny čtenáře
zdraví
 MgA. Norbert Svačina, Ph.D.,
ředitel

Kultura

Městská knihovna v Koryčanech
V novém roce nový elán, říkala jsem si, a proto jsem si i naplánovala
pár dnů na horách na čerstvém vzduchu. Bohužel jsem si způsobila
zranění a tím i delší pracovní neschopnost.
Naštěstí mne zastoupila vám všem známá paní Svobodová
a knihovna zavřená nebyla.
Teď už jsem znovu v pracovním procesu, spíš bych řekla kolotoči,
ale tak to má být. Během dvou týdnů jsem pro Vás nakoupila a za
pomoci paní Svobodové zpracovala víc jak 160 nových knih. Nabídka je pro všechny čtenáře od nejmenších po náročné dospělé
čtenáře.
Spousta knih pro nejmenší a malé čtenáře naštěstí znovu láká rodiče
a děti k nám do naší knihovny do hezkého prostředí dětského oddělení, kde je i možnost zahrát si stolní hry.
Nabídka programů pro čtenáře nebo jen návštěvníky je stále široká. V nejbližší době nás čeká již 7. ročník Slavnosti ohňů Beltine, kte-

II. ples města Koryčany
Milí Koryčaňáci,
v sobotu 21. ledna 2017 se
v Kulturním domě Koryčany
uskutečnil II. ples města Koryčany a důstojně zahájil plesovou
sezónu. Byl první z celé série
kulturně-společenských
akcí
roku 2017 zahrnutých do pro-

gramu oslav 50. výročí povýšení Koryčan na město.
U vchodu do sálu vítaly hosty
bezchybné živé čokoládové sochy. Stylově – čokoládou a čokoládovým likérem. Potkávali
jsme je po celý večer a každý
měl možnost se s nimi vyfotit ve

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 1/2017

ré proběhnou ve stejném duchu jako loni a na stejném místě. Můžete
se těšit na doprovodný program, malý jarmark, kulturní vystoupení,
soutěže a ohňovou show skupiny Nadrakka.
Pro seniory bych letos chtěla na závěr letošního roku uspořádat výlet
do Prahy do Galerie Cesty ke světlu, ale uvidíme, jaký bude zájem.
V březnu proběhlo pasování prvňáčků na Rytíře knih za účasti naší
paní starostky a ředitele školy.
Děti naštěstí stále vnímají knihovnu jako místo, kde je jim příjemně
a cítí se v bezpečí a mohou si zde jen tak pobýt nebo si číst a hrát.
Pro děti mám velmi dobrou zprávu. V dotačním programu VISK 3
naše knihovna získala finanční prostředky na nákup nových počítačů
do dětského oddělení včetně programového vybavení.
Na společné setkání se těší Vaše knihovnice
 Ilona Vybíralová.

fotokoutku a odnést si tak pěknou vzpomínku na letošní ples
města. Průvodcem celého večera byl, stejně jako v loňském
roce, vtipný a galantní moderátor Láďa Šimeček z Kyjova, který přispěl ke slavnostní atmosféře celého večera.
Po úvodních slovech a slavnostním přivítání přišla ke slovu
hudba, tanec a zábava. Na

parketu v hlavním sále provázela tanečníky hudební skupina HIT-MAKERS z Brna, která
nejednou roztančila celý sál.
Parket se rychle zaplnil a zábava běžela plným proudem.
Ve vstupní hale se pak nesly
tóny cimbálové muziky Dubina
z Kroměříže. I zde se tančilo a o
dobrou zábavu nebyla nouze.
Byl připravený rozmanitý dopro9

vodný program, který nikoho
nenechal sedět na židli. Mimo
již zmíněné všudypřítomné čokoládové sochy a fotokoutek
plesovou zábavu zpestřila svým
stepařským vystoupením taneční
skupina Black & White z Hodonína. V průběhu večera předvedl své umění Lukáš Handrych
z Koryčan, student maturitního
ročníku konzervatoře v Kroměříži, který do večera vnesl chvilku

komornějšího ducha. V jeho podání zazněly 3 sólové kytarové
skladby.
Na plese se ale nejen tančilo.
Pořadatelé připravili pro milovníky dobrého vína po celý večer
degustaci vín v hojně navštěvované oblíbené vinotéce. Je zvykem, že součástí každého správného plesu je tombola. Zájem
o lístky byl veliký a s blížící se
půlnocí pak nastal ten správný

čas na vyvrcholení plesového
večera a na vylosování výherců
bohaté tomboly s hodnotnými
cenami od štědrých sponzorů.
Všem za jejich dary děkuji. Nechyběla ani vtipná tombola, která pobavila nejen samotné výherce, ale i ostatní hosty plesu.
II. ples města Koryčany je již
minulostí. Děkuji všem, kteří
se podíleli na jeho přípravě,
organizaci a na příjemném

prostředí s elegantní a vkusnou
výzdobou. Nezbývá už než se
těšit na příští rok. III. ples města
Koryčany bude 20. ledna 2018
a již nyní Vás na něj všechny zvu
s příslibem dobré zábavy.
Fotografie a krátký video sestřih
z večera si můžete prohlédnout
na webových stránkách města.
 Ing. Hana Jamborová,
starostka

Výstava sběratelských panenek
Město Koryčany pořádalo ve dnech od 10. 3. do 14. 3. 2017
v kulturním domě Výstavu sběratelských panenek. Vystavovalo se
na 400 kusů panenek ze sbírky Moniky Chmelařové z Polešovic,
která vlastní 1300 kusů panenek, medvídků a 70 kočárků. Výstavu
navštívilo asi 950 návštěvníků z Koryčan, ale i Čejkovic, Morkovic
a okolí. Výstava se líbila i dětem z MŠ a ZŠ Koryčany. Paní Chmelařová navštívila s ukázkou panenek i Domov pro seniory, kteří si
je mohli pochovat. Velkou část sbírky tvoří rebornované panenky,
které vypadají jako živá miminka. Výstava se líbila jak dětem, tak
dospělým a odcházeli s hezkým zážitkem.
 Iveta Holásková
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Literární okénko

Láska a štěstí chodí spolu
Před mnoha lety žil v Koryčanech pod kopcem, na kterém
stojí kaple sv. Floriána, sedlák,
který hospodařil na mnoha
polnostech. Práce se mu dařila, měl pěkný statek a hospodářství se stále rozrůstalo. Za
několik let se mu podařilo našetřit dost velké jmění. Každý
večer, až manželka i děti ulehly
ke spánku, sedal na zápraží
a kochal se pohledem na své
našetřené stříbrňáky, kterých
bylo stále víc a víc, až zaplnily všechny hliněné hrnce, které
doma měl.
Jednou večer za úplňku, kdy
se ve světle měsíce stříbrné peníze krásně leskly, ho při počítání začaly napadat nepěkné
myšlenky. Co kdyby mu někdo
chtěl jeho penízky ukrást? Při
představě, že přijde a hliněné
hrnce budou prázdné, málem
přišel o rozum. Začal pobíhat
jako šílený kolem domu a hledal místo, kde by svůj poklad
ukryl. Pak si v měsíčním svitu všiml jabloně, která rostla

uprostřed zahrady. Pod takovým krásným mladým stromem
bude nejlepší úkryt pro jeho
penízky. Rychle se rozhodl, sesypal peníze do velké dřevěné
truhly, počkal, až měsíc zajde
za mrak, a začal kopat hlubokou jámu. Když se mu zdálo,
že je už v dostatečné hloubce,
začal stěhovat do jámy truhlu.
Dřevěná truhla však byla velmi
těžká. Když ji konečně chtěl
spustit do jámy, v tu chvíli na
kostelní věži začala odbíjet
půlnoc a měsíc vykoukl zpoza mraků. Když měsíční světlo
zalilo celou zahradu, sedlák
se polekal, že by ho někdo
mohl vidět. Stále se rozhlížel,
a když byl všude klid, truhlu
spustil do jámy a důkladně ji
zahrabal.
Od toho večera se však sedlák
změnil. Stále ho ve snu strašila
představa, že mu někdo jeho
peníze odnese. V noci se budil hrůzou, pokaždé vyskočil
a kontroloval z okna místo pod
jabloní. Hospodářství začalo

Básně

Čekali jsme na mráz
co do tváří pálí?
V stejnou chvíli objevil se
vůbec nezahálí.

Příchod zimy
Čekali jsme zimu?
Měli jsme ji tady,
bílým sněhem posypala,
zahrádky a sady.

A tak měsíc leden,
obhájil své jméno,
v plné síle projevil se,
letos potvrzeno.
Zdeněk Horenský

chátrat, prodali zvířata i některá pole, ale utržené peníze
se vždy rozkutálely. Rodině se
přestalo dařit, děti i žena trpěly
mnohokrát hlady, přestože pod
jabloní byla truhla plná stříbrňáků.
Přiblížila se zima a sedlák se
se svou rodinou vydal do lesa
pro dříví. Při kácení stromů ho
však nešťastnou náhodou zasáhl padající kmen. Sedlák byl
na místě mrtev. Jeho žena i děti
upadly ještě do větší bídy. Jestliže za života manžela trpěly
hladem, po jeho smrti se vše
ještě zhoršilo. Mladá selka si
mnohokrát zoufala, když viděla své děti plakat hladem.
V sousední chalupě bydlel mla-

dý muž, kterému se pěkná vdova už dávno líbila. Když viděl,
jak se těžce s dětmi protlouká,
rozhodl se, že jí nabídne svoji
pomoc. Sám sice nebyl bohatý,
ale ruce měl zdravé a uměl vzít
za práci. Slovo dalo slovo a po
čase byla svatba. Začalo se
jim žít lépe, ale i přes všechnu
snahu a poctivou práci obou
manželů se jim stále nedařilo,
aby hospodářství prosperovalo
tak dobře jako dřív.
Jednou v létě se přihnala velká
bouře, blesk střídal blesk doprovázený vydatným hromobitím. Náhle z oblohy sjel jeden
přímo do jabloně uprostřed
zahrady a ozvala se ohlušující
rána, až se celá země zatřásla.
Blesk strom rozpůlil a v důsledku toho jabloň po čase úplně
uschla. Manželé se rozhodli,
že ji pokácí a na její místo vysadí nový stromek. Sotva však
začali hloubit jámu pro mladou
jabloňku, rýč narazil na něco
tvrdého. Po chvíli hrabání se objevilo dřevěné víko truhly. Když
ji vytáhli a otevřeli, vysypaly se
na ně stříbrňáky. Radost neměla konce. Nakoupili domácí zvířata, další pole, a protože byli
oba pracovití, začalo se jim
dobře dařit. Mnoho stříbrných
penízků jim zůstalo, a proto
z vděčnosti za pomoc od Pána
Boha nechali na zahradě, kde
stávala jabloň, postavit malý
křížek. Každý rok v den, kdy
přišla ta bouře, zapálili u křížku
svíčku a věnovali tichou modlitbu za Boží pomoc, protože jenom tam kde je láska, přichází
i štěstí.
zapsal a nakreslil
 Mojmír Stupňánek
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Osobnosti

Hudba – jeden z klenotů lidského života
Pan Norbert Svačina je ředitelem Základní umělecké školy
Zdounky, která má své odloučené pracoviště v Koryčanech na
Masarykově ulici, kde pan ředitel se svou rodinou bydlí. Norbert Svačina je velmi dobrý muzikant, jeho hudebním nástrojem
je trombón. Každý rok se účastní mnoha koncertů v různých
státech světa, a přestože na cestách stráví mnoho dnů a hodin,
vždy mu zůstává čas na to, aby
vedl děti k lásce k hudbě a muzicírování. Nepochází z Koryčan,
narodil se v Přerově. Co vedlo
tohoto sympatického mladého
muže do Koryčan? Jaké to byly
cesty, které ho sem přivedly?
Narodil se v roce 1977 jako
předvánoční dítě. V Přerově
však dlouho nepobyl. Když mu
byl jeden rok, přestěhoval se
s rodiči a starším bratrem do
Zdounek. Na Základní školu
ve Zdounkách moc rád vzpomíná. Usmívá se, když říká, že
už od svého vstupu do školy měl
obrovské štěstí na velmi dobré
učitele. Od první třídy ho vedla
paní učitelka Jarmila Skopalíková, kterou měl tak rád, že se každý den do školy skutečně těšil.
Jeho kladný vztah ke škole posílil i pan učitel Jiří Pánek, který ho
provázel jako třídní až do ukončení povinné školní docházky.
Rodiče u malého Bertíka brzy
rozpoznali hudební nadání,
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a tak svoji muzikální kariéru
začal již jako šestiletý. Byl přijat
do tehdejší Lidové školy umění
Zdounky, kde hrál na zobcovou
flétnu. Po pár letech mu však flétna přestávala stačit. Rozhodl se
pro velkou změnu a jako další
hudební nástroj si vybral trombón. Tehdy ještě nikdo netušil,
jak zásadní to byl krok pro jeho
další směřování k hudbě. Stejně
jako na základní škole, tak i v
Lidové škole umění Zdounky,
mladého Norberta provázeli
vynikající učitelé. Pan profesor
Rudolf Beran a Lazáro Cruz,
kubánský trumpetista, který studoval na Akademii múzických
umění v Praze.
S ukončením základní školy
odešlo i bezstarostné dětství.
Norbert začal studovat na hudební konzervatoři v Kroměříži.
Přestože jeho talent byl stále
zřetelnější, vůbec neuvažoval,
že by se mohl stát profesionálním hudebníkem. Mezi jeho
velké zájmy patřila historie
a létání. Chtěl se stát archeologem a odkrývat tajemství
našich dávných předků skrytá
hluboko pod povrchem země,
ale zároveň se toužil vznášet
vysoko v oblacích a vidět to lidské hemžení z ptačí perspektivy.
Studium na konzervatoři však
dalo prostor pro rozvoj jeho hudebního talentu, a to jeho mladé snění zatlačilo do pozadí.

Po třech letech studia na církevní
konzervatoři přestoupil na státní
Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského. Stále studoval hru
na trombón, ale protože se chtěl
mnohem více věnovat skladbám
z vážné i populární hudby, složil
rozdílové zkoušky na státní konzervatoř. Opět se potvrdilo, že
mladému hudebníkovi do cesty
vstupují významné osobnosti,
které mu pomáhají rozvíjet jeho
mimořádný talent. Na státní
konzervatoři a poté ještě řadu
dalších let ho vedl pan profesor
Jaroslav Kummer. V té době se
začaly dostavovat první velké
úspěchy. V roce 1996 se konala v Praze celostátní přehlídka
konzervatoří České republiky,
ze které si Norbert přivezl 3.
místo. O rok později v Ostravě byl ještě úspěšnější a bylo
z toho krásné 2. místo. V dalším
roce 1998 si přivezl z Brna opět
3. místo. Šestiletou konzervatoř

skončil v roce 1998 složením
absolutoria. Součástí této zkoušky je i veřejné vystoupení, které
bylo pořádáno v secesním sále
psychiatrické léčebny v Kroměříži. Tento sál byl vybrán záměrně, má vynikající akustiku, zvuk
hudebních nástrojů se krásně
nese prostorem, což umocňuje
zážitek posluchačů.
Po skončení konzervatoře nastávají mladému Norbertovi
zlatá léta. Je přijatý na JAMU
(Janáčkova akademie múzických umění) v Brně. Studuje
hudební umění se specifikací
hra na nástroj, kterým je stále
trombón. V té době se jednalo
o 4leté magisterské studium, ze
kterého téměř dva roky Norbert
strávil v zahraničí na studijních
pobytech. Nejraději vzpomíná
na několikaměsíční pobyt v roce
2000 v krásném historickém
městě Utrecht v Nizozemí. Poté
následoval New York v USA
a japonské Sapporo. I když
Norbert Svačina ukončil svá
studia na vysoké škole v Brně,
zahraniční cesty stále pokračovaly. Do letošního roku navštívil
52 států světa, naposled letos
v listopadu hrál s orchestrem ve
Skandinávii. I když se pro lásku
k hudbě vzdal svého snu z dětství stát se archeologem, radost
z létání mu zůstala. Sám sice
není pilotem, ale při cestách na
koncerty se nad zemí vznáší několikrát do roka.
Nezapomenutelnou část jeho
života tvoří vzpomínky na vojenská léta. Základní vojenskou
službu nastoupil v roce 2002.
Ač se to mnohým z nás bude
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zdát neuvěřitelné, on sám chtěl
na vojnu. Hudba ho však provázela i tady. Stal se členem
Fanfárového orchestru hradní
stráže. Tento orchestr hraje při
střídání stráží na Pražském hradě, při jmenování velvyslanců, je
doprovodem při všech zahraničních státních návštěvách apod.
Po roční vojně se vrátil na studia
na Univerzitu Palackého v Olomouci. V roce 2004 zahájil
doktorské studium. Mnohem
více než vědecký výzkum v hudbě ho to táhlo ke skutečnému
hraní, proto po dvou letech přešel na JAMU do Brna, kde za
3 roky získal titul Ph.D. V této
souvislosti mu patří opět jedno
prvenství – je jediným doktorem
v tomto oboru v České republice. Dveře k další kariéře se mu
otevřely dokořán. V roce 2005
se stal sólistou orchestru Národního divadla v Brně. Nabídky
na koncerty v České republice
i v zahraničí se jen hrnuly. Náhle však nastal zlom. Po dvou
letech účinkování v orchestru
ND v Brně pan Norbert Svačina začal vážně uvažovat o radikální změně svého dosavadního
života. Jako by tomu osud chtěl
napomoci, zcela náhodou se
mu dostává do rukou oznámení
o vypsání výběrového řízení na
pedagoga pověřeného vedením Základní umělecké školy
v Koryčanech. Bez dlouhého
rozmýšlení se přihlásil a byl
komisí vybrán. Stal se učitelem
na ZUŠ v Koryčanech. Čekalo ho však nemilé překvapení,
protože budova, která byla

k výuce i k bydlení určena, se
nacházela ve velmi neutěšeném
stavu. Byla nutná kompletní rekonstrukce celého domu a jeho
okolí. V této svízelné situaci novému panu učiteli velmi pomohl
tehdejší pan starosta Miroslav
Máčel. Ze své pozice zajistil,
aby proběhla výměna oken,
oprava podlah nebo oprava
střechy. Také pan Milan Klemm
nebo pan Bohuslav Tijc byli nápomocni při všech prováděných
opravách a odvozu obrovského
množství nepořádku, který se
v okolí domu nacházel. I když
stále není vše hotovo, je dnes
dům zcela jiný, než tomu bylo
téměř před deseti lety, kdy pan
Norbert Svačina v Koryčanech
začínal. Plno práce a část
oprav ještě trvá a bude pokračovat. Jako velkou škodu vidí
pan Svačina i to, že když se provádělo zateplení budovy, bylo
to provedeno jen z ulice a ne ze
dvora, kde to bylo daleko důležitější, protože odtud především
fouká severák a celý dům se
prochlazuje.
V loňském roce nastala pro
ZUŠ Zdounky velmi těžká situ-

Sdružení a spolky

Kulturní akce na hradě
Cimburku v květnu
a červnu 2017
20. 5. Cimburský turnaj
V rámci prvního ročníku této akce vystoupí skupina historického šermu In Taberna z Brna, skupina historického šermu Khaern M‘orhen
z Brna a skupina historického šermu Cerveza z Brna. Návštěvníci
budou moci zhlédnout šermířský a lukostřelecký turnaj. Připraveny
budou ukázky dobových zbrojí a zbraní s možností si vše vyzkoušet.
Jako hudební doprovod vystoupí kapela Metanoon. K vidění bude
jako obvykle dobové ležení.
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ace, neboť náhle zemřel pan
ředitel Nauč. Bylo vypsáno
výběrové řízení, do kterého se
přihlásil pan Norbert Svačina,
a to především na žádost svých
kolegů učitelů. Opět byl úspěšný a od 1. 12. 2015 se stal
ředitelem ZUŠ Zdounky. Práce je to náročná, protože úterý a čtvrtek učí v Koryčanech
a pondělí, středa a pátek plní
ředitelské povinnosti ve Zdounkách. O tom, že svoji práci
vykonává dobře, svědčí nejen
spokojenost jeho zaměstnanců – učitelů, kteří vedou děti
k hudbě a výtvarnému umění,
ale především samotných dětí,
které do této školy chodí. V
současnosti je ZUŠ plná dětí,
celkem 190. V Koryčanech se
počáteční stav 17 dětí rozrostl
až na 60 a další zájemci by se
rádi přihlásili, jenomže úřednický šiml je neúprosný. Stanovená kapacita školy je naplněna
a ani o jedno dítě navíc nelze
přijmout. Děti z Koryčan a okolí
slaví úspěchy – jak pan ředitel
Svačina říká – hudební a výtvarný potěr začíná sbírat ocenění. Honzík Valenta – tenor

– 1. místo v okresním kole, 2.
místo v krajském kole, Bětuška
Selucká – zobcová flétna – 2.
místo v okresním kole, Tomáš
Binek – trumpeta – 3. místo
v okresním kole. A co víc, ve výtvarné soutěži jako hvězdička
na nebi zazářila sedmiletá Věrka Machálková, která se svým
výkresem „Ježek na podzim“
získala 1. místo v mezinárodní
soutěži ZUŠ evropských států
v makedonské Skopji.
Jaké jsou plány pana ředitele
Svačiny do budoucna? Udržet
a rozvíjet ZUŠ Zdounky i její
odloučené pracoviště v Koryčanech, dál vést děti k lásce k hudbě a výtvarnému umění. Mnohým se mohou zdát tyto plány
skromné, ale kdo pracuje ve
školství tak ví, že udržet kvalitu
školy a stále ji rozvíjet, přinášet
nové nápady, podchytit nejen
mimořádně talentované děti, ale
získat i zájem a důvěru veřejnosti není vůbec jednoduché. Panu
řediteli přejeme mnoho elánu
a radosti z práce, aby se jeho
dílo stále dařilo.
Ing. Marie Horáčková, Ph.D.

27. 5. VII. cimburský košt vín
Letos již sedmý ročník tradičního koštu vín. Návštěvníci mohou ochutnat vzorky vín z jižní Moravy. K tanci a poslechu zahraje cimbálka
z Vacenovic.
10. 6. Setkání malých pivovarů
Návštěvníci mohou ochutnat vzorky piv z malých pivovarů. Jako
hudební doprovod vystoupí Duo Juyos Complet (ostravský bigbeat)
a Nšoči (Bigbeat Kroměříž).
24. 6. Šermířský a divadelní den
Vystoupí skupiny historického šermu. Ochotníci z Koryčan zahrají
divadelní zpracování některé z cimburských pověstí.
Akce se konají za každého počasí a začátek je vždy ve 14 hodin.
 Pavel Kudlička, kastelán
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Koryčanský košt nabídl osm šampionů
V pátek 10. února se v Kulturním domě
Koryčany sešlo 75 degustátorů, aby
z 634 vzorků pálenek, které dodali vystavovatelé z 95 obcí Čech, Moravy a Slovenska, vyhodnotili ty nejlepší. Jestliže
v předchozích ročnících vítězily pálenky
ze švestek nebo durancií, letos byl nejlépe oceněn vzorek špendlík 2011
pana Michala Hlavinky z Ježova.
Úspěšní domácí reprezentanti byli
pan Milan Miklík z Blišic, který
zvítězil v kategorii modré ovoce se
vzorkem trnka 2015 a pan Bedřich
Daníček z Koryčan, vítěz kategorie
směsi ovoce se vzorkem trnka +
broskev 2015. Další ocenění získali Jan Konečný z Čejče (meruňka
2016), pan Moravčík z Tvarožné
Lhoty (hruška 2013), Ctibor Šperka ze Zástřizel (kalvádos 2016),
Pavel Bohunský z Čejče (grappa
sud 2013) a Roman Šeda ze Svatobořic (malinový likér 2016).

Návštěvníci samotného koštu, který se uskutečnil v sobotu 25. února, mohli vše ochutnat. Kromě vzorků, které zvítězily v jednotlivých kategoriích, si mohli vybrat především
z 271 vzorků pálenek z modrého ovoce.
Druhou nejvíce zastoupenou kategorií byly
letos jablka (84). Nechyběly ani méně

obvyklé pálenky, například pálenka z banánů, citrusů, jahod, černého bezu, dýní,
kdoulí či mrkve. Mezi likéry bylo zajímavé
ochutnat rakytníkový likér slazený medem,
ořechový fernet s medem, jahodový likér
anebo likér černý bez.
O příjemnou atmosféru v sále provoněném vůní pálenek se postarala
cimbálová hudba Dubina, nezapomenutelné byly opět zabíjačkové
speciality, které připravili pracovníci
firmy Maspro.
Takže nezbývá než poděkovat všem,
kteří košt navštívili, stejně jako všem
sponzorům a těm, kteří jakkoliv pomohli zdárnému průběhu akce.
Jubilejní X. ročník koštu ovocných pálenek Koryčany, na který jste všichni
zváni, se uskuteční v sobotu 24. února 2018 ve 14.00.
Za Koryčanský kalíšek
 Josef Sedlák

Ochotnický spolek Koryčany
děkuje všem, kteří nás při naší strastiplné cestě k premiéře podporují, pomáhají nám a vychází nám vstříc. Pokud se představení povede, o což se snažíme vždycky, tak nám vše připadá jako
legrace. Bohužel všichni členové mají své povolání nebo studium,
někdo dokonce obojí.
Vše musíme skloubit tak, abychom zvládali obojí, protože ochotnické divadlo je náročný koníček.
Proto děkuji všem členům našeho malého souboru za to, jakou
energii vkládají do každého představení a jen my víme, kolik nervů
to každého z nás stojí. Vše je však vykoupené vaším potleskem, za
nějž Vám, naši milí diváci, děkujeme.
Děkujeme vedení našeho města, které nám umožňuje zkoušet, uvolnilo nám prostory pro uložení rekvizit, kostýmů a máme i pěknou
klubovnu v suterénních prostorách kulturního domu. Vážíme si této
možnosti, je to již důstojné zázemí pro náš soubor.
Děkujeme i technickým službám našeho města, které nám jsou vždy
nápomocny, letos při stěhování z provizorních prostor ZŠ do KD.
V tomto roce naše úsilí provázela docela velká absence členů
14

z důvodů dlouhodobých nemocí, ale je premiéra, tak si užijte představení.
 Za soubor Ilona Vybíralová
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Milí koryčanští ochotníci, s nadšením
vyjadřuji mé pocit y po shlédnutí divadelního představení Holka odjinud. Konstatuji, že jste úžasní, když se zvládnete
naučit tolik textu a ještě k tomu choreografii, převleky atd. Pan Horák svou roli
nehrál, ten jí žil, režisér a scénárista Troška neví, že mu v Koryčanech dorůstá
nová Kelišová, Lida Sobotková ale ví, že
se to týká jí. Slečnu Tylšarovou známe

z akcí v knihovně jako skvělou přednášející, pan Žíla nás už nemá čím překvapit,
protože je stále stejně dobr ý. Překvapil
ale Pepan Haluška, nový člen ochotnického souboru Tomáš Papež, jen tak dále
ať se máme na co těšit. Máňa zvládne
všechno, i to studium, Iloně Vybíralové
tedy přeji hodně sil a šťastnou ruku při
výběru další hry pro příští rok. Člověk by
nevěřil, že se do takové drobné postavič-

Ostatky v Jestřabicích
Sobota 18. února byla v Jestřabicích ve znamení masopustu,
tedy ostatků, jak tomuto lidovému zvyku místní obyvatelé
říkají.
A i když se sluníčko schovávalo
za mraky a občas spadla nějaká ta kapka, v 11 hodin vyšel průvod čítající více jak 40
maškar na tradiční obchůzku
vesnice za účasti hudebního

a tanečního doprovodu ze
Ždánic. Medvěd vedený zkušeným medvědářem a Kača
s kasou v čele průvodu a v patách za nimi rej nejroztodivnější
masek. Snad v každém stavení
nás již hospodář s hospodyní
vyhlíželi a měli pro nás připravené pohoštění, ať už koblihy
či jiné laskominy na zakousnutí,
štamprličku slivovice či likéru

Ostatky v Lískovci
V sobotu 5. března proběhly v Lískovci ostatky. Krásné jarní počasí
přilákalo spoustu zvědavců, kteří se přišli podívat na průvod masek.
Kromě tradičních medvědů mohli v průvodu spatřit kominíka, husara,
princezny, kačery, indiány, klauny, námořníky a spoustu dalších masek, jejichž výčet by zabral velkou část tohoto článku. Ozdobou byly
nádherné masky pohádkových bratří Slunečníka, Větrníka a Měsíčníka. Kouzelní byli Fiona se Shrekem, motýl Emanuel s Makovou
panenkou, také rádcové z pohádky o Šíleně smutné princezně.
Náročnou přípravu masek i jejich složitý pohyb, natož tanec, nikdo
nezáviděl partě Mimoňů. Všechny maškary se nedaly ani spočítat,
jak neustále pobíhaly, křepčily a tancovaly. Na společné fotografii
před vyjitím průvodu jsem napočítal 60 zamaskovaných a po cestě
se připojovali další, takže celkový počet dosahoval k rekordním 70

Blišice v roce 2016
Když se vrátíme o pár let zpátky, můžeme
říct, že Blišice byly nezajímavou vesničkou,
kde – jak se říká – „lišky dávají dobrou
noc“. To se ovšem změnilo, když v roce
2015 došlo k znovuobnovení hasičského
sboru v Blišicích.
Začátkem loňského roku se blišičtí hasiči
svépomocí pustili do oprav hasičské zbrojnice v Blišicích. Místnost v prvním patře
byla kompletně zrekonstruovaná a nyní se
používá pro schůze hasičů. V přízemí byly
vybudovány nové elektrické rozvody.
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ky Alžbětky Vybíralové vejde tolik elánu
a nadšení, se kterým se opět ukázala na
jevišti, i při starosti o malou Jasmínku.V
neposlední řadě Markéta Valentová
a Ondřej Švejda zapadli do souboru
jako zkušení herci a že se jim dařilo to
jsme všichni viděli. Tak jen tak dál a příští
rok v kulturním domě nashledanou
 Helena Šímová

na zahřátí a nějaké ty drobné
do kasy. Průvod masek zakončil svou obchůzku v místním pohostinství.
Večer jsme se pak všichni sešli
na ostatkové zábavě. Hospoda
u Poppů praskala ve švech, taneční parket byl neustále plný.
Odměnou snad pro všechny
zúčastněné byla nějaká ta výhra z tomboly.
A protože letošní ostatková zábava byla plně v naší režii, děkujeme městu Koryčany a hasi-

čům z Blišic za zapůjčení stolů
a židlí, manželům Poppovým
za poskytnutí prostor, Pekařství
Hapek Kyjov a Sportovnímu
rybářství Jestřabice za občerstvení a všem Jestřabňákům za
pomoc s přípravami a organizací této akce.
Poděkování patří také maskám
a Jestřabňákům, všem, kteří se
podíleli na této tradici. Tak za
rok naviděnou…
 Marcela Peclová

maskám. Jsem rád, že toto číslo rok od roku stoupá a připojují se
stále noví příznivci této lidové zábavy.
K dobré náladě všech zúčastněných tradičně přispěla vynikající dechová hudba Boršičanka. Dobré jídlo a pití nabízené v každé chalupě zvyšovalo bujaré veselí. Každá hospodyňka se chtěla pochlubit,
jaké umí nasmažit koblihy nebo jiné laskominy. Každý hospodář se
zase chválil dobrou slivovičkou. Přispět něco do kasičky bylo pro
každého samozřejmostí.
Jsem rád, že tradice ostatků v Lískovci je stále živá. K nám starším
se postupně připojují mladší, získávají zkušenosti a snad jednou
převezmou pomyslné žezlo a budou pokračovat v této tradici. Chci
poděkovat všem, kdo naše snažení podporují a fandí nám. Se všemi
se těšíme na příští rok, kdy zase vyrazíme do průvodu „řádit jako za
mlada“.
 Ing. Miroslav Budík

První akce, do které se blišičtí občané pustili, byla Ukliďme svět, ukliďme
Česko, která se konala v půli dubna. Do
akce se zapojilo celkem 17 malých i velkých dobrovolníků, kteří společnými silami
vyčistili mez, která vede podél blišického
kopce. Hned následující den se uskutečnil
již II. ročník Blišického guláše. Počasí bylo
krásné a akce se zúčastnilo více návštěvníků než v předloňském roce. Po stopách
kuchtíka Blišíka se vydalo téměř 80 dětí. V
loňském roce byl program obohacen také
o živou hudbu, kdy pan Vrána zahrál na
harmoniku.

V květnu se blišičtí občané věnovali sběru
železného odpadu. Až k neuvěření bylo,
co všechno se dá v Blišicích najít. Výtěžek
z této akce putoval na renovaci hasičky.
Bylo také zakoupeno nové posezení.
Zcela novou akcí Blišice překvapily v červenci, kdy se uskutečnil Turnaj v malé kopané. Blišičtí fotbalisté si k této příležitosti
pořídili zbrusu nové dresy v červených
barvách. Kopané se zúčastnilo 8 týmů, které mezi sebou sváděly boj nejen o pohár
z prvního, druhého a třetího místa, ale také
o putovní pohár. Vítězem prvního Turnaje
v malé kopané Blišice a majitelem putovní15

ho poháru se stal tým Rotter. Domácí tým SDH Blišice
skončil na 5. místě.
Nejvíce očekávanou akcí byl samozřejmě srpnový
II. ročník Blišického hudebního dne. Program zahájila
kapela Boršičanka, která hrála k poslechu i tanci. Dále
jako předkapela vystoupila skupina DneskaNe z Kroměříže. Hvězdou večera byla legendární skupina
Sekvence, která hrála až do ranních hodin. Posedět,
zatančit si nebo si jen poslechnout hudbu přišlo téměř
400 návštěvníků.
Konec září patřil dětem, které strávily společně s ostatními příjemné odpoledne při II. ročníku podzimního
odpoledne. Pouštět draky, vyřezávat dýně, opékat
špekáčky nebo jen tak si užít poslední záchvěvy léta
přišlo mnoho malých i velkých návštěvníků.
Týden před Vánoci nám adventní čas zpříjemnilo již
tradiční zpívání u vánočního stromečku. Koledy zazpívala a zahrála dechová kapela Boršičanka a krátké
vystoupení si také připravily místní děti. Vánoční atmosféru si přišlo užít jako i v minulých letech spousta místních i přespolních návštěvníků. Na Štědrý den
odpoledne se Blišičáci sešli před hasičskou zbrojnicí,
kde si společně za doprovodu kytary zazpívali koledy
a zvonečky přivolali Ježíška.
Dovolte mi touto cestou za celé Blišice poděkovat
za přízeň v roce 2016 a těšíme se na Vás na akcích
v roce 2017. Těšit se můžete na tradiční Blišický guláš,
Turnaj v malé kopané, Blišický hudební den, podzimní
drakiádu a vánoční zpívání. Aktuální informace můžete sledovat na internetových stránkách www.blisice.
webnode.cz nebo facebookové stránce Blišice.
 Edita Dlouhá

Léčivé bylinky

Zdraví
Dovolte mi, abych vám připomněla rostlinku hojně užívanou a známou, jde o
Medvědí česnek
Medvědí česnek (správně česnek medvědí) je jedním z prvních poslů jara,
který nám stejně jako třeba sněženka
podsněžník může po zimě výrazně pomoci nabrat novou vitalitu. Jedná se totiž
o velmi účinný prostředek detoxikace organismu. Pamatujte ale, že svou účinnost
ztrácí se sušením, takže byste jej měli
konzumovat pouze čerstvý. Pokud tedy
chcete jaro odstartovat opravdu pročiš-

16

těni, medvědí česnek si určitě sežeňte, případně sami vypěstujte.
Medvědí česnek působí pozitivně i na krevní tlak a hladinu cukru a cholesterolu v krvi.
Navíc krev čistí a má kladný vliv rovněž na
srdce. Zároveň představuje výtečnou prevenci proti kardiovaskulárním chorobám.
Kromě toho si umí poradit s plísněmi, mykózami či bakteriemi, stejně jako s parazity
ve střevech. Využíván je rovněž při potížích
se zažíváním včetně průjmů. Doporučován
bývá i při chřipce a nachlazení, ale také
při problémech horních cest dýchacích.
Navíc působí močopudně, antibioticky

a antioxidačně. Někdy je dokonce dáván
do souvislosti s pomocí při nádorových
onemocněních.
Recept na salát s medvědím česnekem:
listy rostliny omyjte a nakrájejte. To samé
potom udělejte i s rajčaty a smíchejte. Pak
už jen stačí přidat olivový olej, sůl a pepř.
Zdroj: www.bylinkovo.cz
obrázek: spektrumzdravi.cz
Krásné jarní dny všem čtenářům zpravodaje přeje „Babi kořenářka“
 Ilona Vybíralová
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Dětský ráj u Zdravé vody
V období krátce po druhé světové
válce vznikl postupně v Koryčanech
u Zdravé vody menší zábavní park
pro děti. Největší zásluhu na jeho
vzniku a na tvorbě dřevěných atrakcí
pro dětskou zábavu měl pan Elšíček
z Tyršovy ulice, kterému děti v té době
neřekly jinak než „děda“ Elšíček a on
se stal jejich opravdovým hodným
a vlídným dědou. Vytvořil několik dřevěných houpaček, kolotočů a také
lanovku. Všechny tyto atrakce byly
dětmi hojně využívány a děti buďto
v doprovodu rodičů, nebo i svých
starších sourozenců a kamarádů místo hojně navštěvovaly. Nejednou se
zde také sesedly v blízkosti dědy El-

šíčka a se zaujetím poslouchaly jeho
vyprávění. Pan Elšíček měl děti velmi
rád a zábavní park vybudoval pro
jejich radost a dovádění. Trávil tam
s nimi snad veškerý svůj čas a děti
byly jeho největším potěšením v době
stáří. Po smrti pana Elšíčka už nebyl
nikdo, kdo by dřevěné atrakce udržoval a opravoval, během dalších let
postupně došlo k jejich zániku. Tento
malý dětský ráj byl doplněním hojně
využívaného volnočasového prostoru
koryčanských i přespolních v krásném prostředí u Zdravé vody.
 Zdeněk Horenský
 fotografie Alois Horenský

Společenská kronika

Společenská kronika - II . pololetí 2016
Září
92 let
93 let

NAROZENÍ

JUBILEA

Červenec Tvrdý Šimon, Koryčany
Lorenzini Iveta, Koryčany
Srpen
Šišáková Nikola, Koryčany
Září
Žampach Petr, Koryčany
Horák Josef, Koryčany
Chmelařová Denisa, Koryčany
Říjen
Králová Veronika, Blišice
Helešicová Eliška, Koryčany
Listopad Tiefenbacher Miroslav, Koryčany
Prosinec Přibyl Patrik, Koryčany
Kopecká Vanessa Catherine, Koryčany
Polnická Adéla, Blišice
Marek Matyáš, Koryčany
Formánková Nikola, Koryčany

Červenec
80 let Černotová Miloslava, Koryčany
Váňa Jaroslav, Koryčany
85 let Kouřilová Květoslava, Koryčany
Čížková Ludmila, Koryčany
90 let Zahnaš Roman, Koryčany
91 let Kostihová Eliška, Jestřabice
94 let Sládečková Božena, Koryčany
Srpen
80 let
85 let
92 let
94 let

ÚMRTÍ
Červenec Ondrušíková Anne-Marie, 1943, Koryčany
Hubrová Jindřiška, 1928, Lískovec
Chválová Božena, 1932, Koryčany
Srpen
Orel Vítězslav, 1932, Blišice
Kučerová Věra, 1929, Koryčany
Haramia Miroslav, 1957, Koryčany
Září
Szinai Ján, 1964, Blišice
Rangelová Jana, 1969, Koryčany
Basista Josef, 1955, Lískovec
Říjen
Jurčička Jiří, 1947, Koryčany
Michalíková Květoslava, 1929, Koryčany
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Říjen
80 let
90 let

Sladký Alois,
is, Koryčany
Koudela Jan, Koryčany

Kocourková Lujza, Koryčany
Šebeček Jan, Koryčany
Lorenzini Vlasta, Lískovec
Mrázková Růžena, Koryčany
Pešlová Marie, Koryčany

Listopad
80 let Lužová Drahomíra, Jestřabice
Kapalková Danuše, Koryčany
Kubánková Anna, Koryčany
Reniersová Zdeňka, Lískovec
Juricová Naděžda, Koryčany
Šimečková Eliška, Koryčany

Listopad
Prosinec

Prosinec
85 let Staňková Eva, Koryčany
90 let Galandrová Eliška, Koryčany
99 let Ševčíková Marie, Lískovec

Průša Miroslav, 1943, Koryčany
Zelinková Vlasta, 1925, Koryčany
Vašek František, 1957, Jestřabice
Zámoravec Ladislav, 1936, Koryčany
Dohnalová Eliška, 1946, Koryčany
Vránová Anna, 1927, Koryčany

Paní Marta Jelínková
Nar. 1.9.1923
Zemřela 4.1.2017
V Domově klidného stáří Svatava okres Sokolov
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Inzerce
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice

NABÍZÍM PRÁCI
Z DOMOVA
NA PC/NET,
NA VČ 7-10 TIS MĚS,
NA HČ-OD 25 TIS
MĚS.
VÍCE INFO NA

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme

www.podnikejzdomova.cz/
urbankova1

až 1500 Kč

20
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Statistika

Pohyb obyvatelstva v letech 1994 -2016
Rok :

Celkem

Z toho Koryčany
ženy
1994 2923
1553
2090
1995 2896
1535
2073
1996 2885
1537
2052
1997 2895
1545
2063
1998 2888
1527
2071
1999 2866
1513
2059
2000 2872
1510
2071
2001 2878
1512
2072
2002 2884
1510
2058
2003 2925
1525
2012
2004 2959
1530
2100
2005 2952
1525
2105
2006 2939
1417
2085
2007 2923
1522
2075
2008 2913
1514
2064
2009 2892
1503
2070
2010 2858
1512
2054
2011 2847
1486
2039
2012 2853
1478
2056
2013 2816
1449
2036
2014 2825
1445
2060
2015 2801
1432
2049
2016 2789
1419
2033
Počet registrovaných cizinců : 23

Blišice Lískovec
215
213
220
215
215
211
212
213
209
209
230
227
233
233
236
226
211
214
206
213
198
191
194

323
316
320
325
324
325
327
326
312
331
322
320
326
324
326
316
316
326
318
310
306
297
292

Jestřabice Přistěho-va- Odstěho- Narodi- Zemřelo
lo se
valo se lo se
295
44
47
24
40
297
72
67
22
53
293
52
46
21
30
291
60
47
33
39
277
71
27
24
40
271
44
55
35
46
262
59
37
19
35
267
80
59
23
38
301
67
40
17
38
303
87
40
25
31
307
89
53
22
24
300
72
61
15
33
295
55
64
27
31
291
52
53
25
40
287
51
64
40
37
280
51
50
20
42
277
53
64
21
44
268
58
53
29
45
274
59
35
21
39
257
61
77
23
44
261
67
56
31
33
264
33
43
33
40
279
68
73
30
37

Přírus./ Sňatky Rozvody
úbytek
-19
19
6
-26
25
6
-3
23
13
7
28
6
28
19
11
-22
17
3
6
18
1
6
15
8
6
21
5
41
15
4
34
9
12
-7
17
14
-13
18
6
-16
15
12
-10
13
16
-21
9
11
-34
8
5
-11
16
13
6
24
11
-37
13
7
9
*
*
-17
*
*
-12
*
*
* - údaje nejsou k dispozici

Průměrný věk v jednotlivých místních částech
2009
Blišice
Jestřabice
Lískovec
Koryčany
Celkem

muži
42,57
41,53
42,79
40,07
40,72

ženy
48,31
45,63
43,61
43,85
44,34

celkem
45,53
43,67
43,21
42,04
42,60

2012
Blišice
Jestřabice
Lískovec
Koryčany
Celkem

muži
45,17
42,25
43,60
40,34
41,25

ženy
49,25
48,63
44,31
44,31
45,07

celkem
47,25
45,51
43,97
42,40
43,22

2015
Blišice
Jestřabice
Lískovec
Koryčany
Celkem

muži
42,93
42,47
45,24
40,74
41,54

ženy
47,76
47,29
47,68
44,72
45,47

celkem
45,30
44,90
46,49
42,79
43,55

2010
Blišice
Jestřabice
Lískovec
Koryčany
Celkem

muži
42,95
41,48
43,05
40,19
40,86

ženy
49,08
47,35
44,18
44,04
44,73

celkem
46,07
44,48
43,61
42,21
42,87

2013
Blišice
Jestřabice
Lískovec
Koryčany
Celkem

muži
44,50
42,40
44,15
40,28
41,24

ženy
48,60
48,02
45,72
44,37
45,15

celkem
46,58
45,20
44,94
42,40
43,25

2016
Blišice
Jestřabice
Lískovec
Koryčany
Celkem

muži
43,21
42,60
45,85
40,99
41,72

ženy
49,10
46,95
47,35
45,07
45,76

celkem
46,06
44,83
46,63
43,02
43,78

2011
Blišice
Jestřabice
Lískovec
Koryčany
Celkem

muži
44,20
42,11
43,16
40,01
40,90

ženy
47,99
47,93
43,91
44,10
44,73

celkem
46,15
45,18
43,54
42,16
42,90

2014
Blišice
Jestřabice
Lískovec
Koryčany
Celkem

muži
43,39
43,03
45,09
40,35
41,35

ženy
47,23
47,54
46,94
44,24
45,03

celkem
45,33
45,27
46,01
42,36
43,23
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 Zpracoval Ing. Jaroslav Kočí
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Ostatky v Jestřabicích

(foto k článku na str. 15)

Ostatky v Lískovci

(foto k článku na str. 15)
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