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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
první jarní měsíc březen je za námi.
Podle předpovědi meteorologů již významnější ochlazení nehrozí a jaro, které
v reálu začalo někdy v polovině února,
může pokračovat. Příchod teplých dnů
umožňuje zahájit akce, které by tuhá
zima nedovolila.
18. Zastupitelstvo města Koryčany
konané 27.2.2014 schválilo základní dokument rozvoje našeho města „Finanční
rozpočet pro rok 2014“ jako vyrovnaný
ve výši 60 936 900,-Kč. Dovolte, vážení
spoluobčané, abych Vás seznámil s několika zásadními investičními akcemi: Jejich realizace bude přínosem nám všem,
občanům města.
1. Dokončení revitalizace zeleně v místní části Blišice a v Koryčanech.
2. Vybudování nového veřejného osvětlení na ul .Masarykova ve spolupráci s
E.ON.
3. Oprava chodníků v ulicích Nádražní
a Příční.
4. Dostavba Domova pro seniory včetně zateplení obvodového pláště budovy.
5. Oprava povrchu místní komunikace
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v ul. Tovární čtvrť včetně nového dopravního značení.
6. Zahájení akce „Místní informační
systém“ /bezdrátový rozhlas a protipovodňový plán/ ve spolupráci s obcemi
Mouchnice, Nemotice a Snovídky.
7. Vybudování nových přípojek plynu
a elektrické energie pro kulturní dům.
Pro realizaci převážné většiny těchto
investičních akcí bylo využito dotačních
finančních prostředků, v jejichž čerpání
bylo naše město úspěšné v celém volebním období.
Příchod jarního slunce probouzí
u většiny lidí optimistické nálady a tvořivé síly. Využijte jarních slunečních paprsků plnými doušky. Přeji všem co nejvíce
tvůrčího elánu, požehnané velikonoční
svátky, hojnost zdraví, pohody a lásky.
Zdeněk Šmela, starosta
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UPOZORNĚNÍ
V termínu od 2.6.2014 do
30.9.2014 je plánována rekonstrukce silnice II/432 v úseku Koryčany
- Jestřabice. Investorem akce je Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Po intenzivním vyjednávání mezi
městem Koryčany a investorem došlo
k dohodě na minimalizaci dopadu
dopravních opatření, zejména pro
naše občany.
Dopravní opatření: Kolem pracovních míst bude zabezpečen průjezd vozidlům do 3,5t a autobusům
veřej.hromadné přepravy pomocí
světelné signalizace.
Zdeněk Šmela, starosta
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Lyžařský kurz ZŠ

Školní ples
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Město Koryčany má novou „příspěvkovku“
Město Koryčany jako územně samosprávný celek může zřizovat příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své
působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost
vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Do konce roku 2013 mělo město 3 příspěvkové organizace a to Základní školu,
Mateřskou školu a Domov pro seniory.
Zastupitelé města Koryčany schválili na
svém 15. zasedání dne 26.9.2013 Zřizovací listinu čtvrté příspěvkové organizace Technické služby města Koryčany.
Hlavním účelem, pro který se příspěvková organizace zřídila, bylo zajištění
činností v oblasti péče o zachování a rozvoj majetku a v oblasti péče o všestranný
rozvoj města. Předchůdcem nově vzniklé příspěvkové organizace byla organizační složka Technické služby města
Koryčany. Organizační složka byla organizačně i ekonomicky závislá na Městu
Koryčany. Zřízením příspěvkové organizace se Technické služby organizačně
oddělily od Města a od 1.1.2014 vznikl
samostatný právní subjekt s vlastním vedením. Sídlem nově vzniklé příspěvkové
organizace je areál Odpadového centra
na ulici Nádražní 520 v Koryčanech. V
současné době mají Technické služby

11 kmenových zaměstnanců, 2 pracovníky na dohodu o pracovní činnosti a 7
sezónních zaměstnanců na Veřejně prospěšných pracích. Všichni tito zaměstnanci přešli v rámci delimitace z Města
Koryčany. Organizace hospodaří s majetkem Města v účetní hodnotě cca 20
mil. Kč. Hlavním předmětem činnosti je
podle Zřizovací listiny:
- Údržba zeleně a veřejného prostranství, včetně sadovnických a technických prvků
- Zajištění celoročního úklidu a údržby včetně všech místních komunikací, chodníků a veřejných zpevněných
ploch
- Údržba a úklid hřbitova v Koryčanech a Jestřabicích
- Údržba rekultivované skládky
- Silniční motorová doprava nákladní
- Provozování sběrného dvora a kompostárny
- Zajištění sběru a svozu komunálního
odpadu, tříděného odpadu, nebezpečného odpadu a nakládání se stavebním odpadem
- Zajištění sběru a svozu biologicky
rozložitelného odpadu
- Zajištění údržby a oprav dětských
hřišť, mimo hřišť v areálu jiných

-

-

městských příspěvkových organizací
Údržba nemovitého majetku města
Koryčany
Zajištění provozu plynových kotelen
v majetku města Koryčany
Údržba a oprava vlastní techniky
a údržba techniky při naplňování
hlavního účelu
Úklid a provoz veřejného WC

V rámci této činnosti nabízí Technické služby nákladní dopravu, pronájem kontejnerů a dle možností zdarma
kvalitní kompost. Služby v oblasti nakládání s odpady zůstávají stejné jako
před vznikem příspěvkové organizace
a podrobné informace včetně kontaktů,
provozní doby Odpadového centra a
ceník služeb lze nalézt na internetových
stránkách www.tskorycany.cz. Informace lze získat i na tel. čísle 571 165 455.
Naše heslo "Jsme tady pro město,
jsme tu pro vás" nás zavazuje k tomu,
abychom nezklamali důvěru zřizovatele
i občanů města Koryčany. Za podporu,
náměty, podněty i shovívavost při plnění našeho náročného poslání děkuje
kolektiv pracovníků Technických služeb
města Koryčany.
Vaněk Pavel - ředitel organizace

Semináře europoslankyně Olgy Sehnalové
pomáhají lidem bránit se „Šmejdům“
Europoslankyně Olga Sehnalová, která v Evropském parlamentu zasedá ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele,
již léta pořádá ve Zlínském a Olomouckém kraji školení nejen
pro seniory s cílem návštěvníkům vysvětlit, jak se bránit nekalým
obchodním praktikám a problematickým předváděcím akcím.
Jaké jsou reakce lidí? A na co se nejčastěji ptají?
Paní poslankyně, semináře pořádáte již třetím rokem, jaký
je u lidí ohlas?
Musím říci, že jsme se v uplynulých třech letech s nepříznivým ohlasem na naše semináře nesetkali. Naopak. Právě i díky
dobré odezvě jsem nikdy nezapochybovala o tom, že děláme užitečnou a prospěšnou věc.
Byla nějaká reakce, která Vás během seminářů překvapila?
Možná mne znovu a znovu překvapuje to, jak skutečně důvěřivě a bezelstně lidé přistupují k podpisům různých smluv. Často
nemají ani kopie ani žádný jiný doklad a spoléhají na to, že se jim
nemůže nic hrozného stát nebo že se věci "nějak" vyřeší. Zajímavé jsou i reakce lidí na různé příklady nekalých obchodních praktik. Je vidět, že s nimi mají své bohaté zkušenosti. Jakmile slyší, že
jejich případ není ojedinělý, je debata hned živější a otevřenější.
Na co se lidé během seminářů nejvíce ptají?
Během debat se lidé často ptají na konkrétní situace, do kte-
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rých se sami nebo jejich příbuzní a
známí dostali. Já se snažím vysvětlovat
evropskou agendu ochrany spotřebitelů, co mohu dělat a dělala jsem jako
poslankyně Evropského parlamentu.
Snažím se vysvětlit, že evropské standardy jsou v drtivé většině případů standardy minimálními a
že jednotlivým členským státům EU se nebrání, aby měly přísnější pravidla, což je třeba případ severských států. Musím proto dát lidem za pravdu, že v České republice máme v ochraně
spotřebitelů mnoho co napravovat.
Jak Vás to vlastně napadlo organizovat tyto semináře?
Nápad pořádat tyto semináře vyplynul poměrně přirozeně
z toho, že v Evropském parlamentu působím ve Výboru pro
vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Jednak se mi v té době zdálo,
že skutečně praktických informací ke každodennímu použití je
mezi lidmi obecně velmi málo a poznatků o otřesných praktikách zejména vůči seniorům přibývalo.
Myslíte si, že to bude mít nějaký efekt? Jaká je podle Vás
nejúčinnější prevence proti nepoctivým prodejcům?
Pokud jde o problematické předváděcí akce, ta nejúčinnější
rada je samozřejmě na ně prostě nejezdit a lákavé pozvánky ignorovat. Smyslem našich seminářů ale není upozorňovat pouze na předváděcí akce. Pojem nekalých obchodních praktik je
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mnohem širší. Můžete se s nimi setkat v kamenném obchodě,
stejně jako třeba při prodeji prostřednictvím internetu. Ale lidem dáváme rady a informace i pokud jde třeba o reklamaci
zboží a podobně. Myslím si, že od doby, kdy jsme se semináři
začali, je skutečně informací mezi lidmi mnohem více a problematika ochrany spotřebitele se pomalu ale jistě dostává do
centra pozornosti médií. A to je základ pro to, abychom měli
dobře informované a mnohem sebevědomější spotřebitele, kteří
si nenechají všechno líbit.

Budete v seminářích pokračovat?
V současné době probíhají přípravy na volby do Evropského
parlamentu. Dostanu-li opět důvěru občanů, budu v organizování seminářů pokračovat. Ráda bych lidem představila nový
občanský zákoník, který přinesl řadu změn.
Bližší informace o europoslankyni Olze Sehnalové a jejích aktivitách naleznete na www.sehnalova.cz.

Knihovna
Začátek roku jsme v naší knihovně
přivítali cestopisnou přednáškou GRUZIE- -KRÁLOVNA POHOSTINNOSTI
a povídat si s námi přišla Mgr. Elena Háblová.
V únoru jsme s MgA. Norbertem
Svačinou. PhD. navštívili Japonsko. Březen byl ve znamení mozku, knihovna se
připojila k celostátnímu Týdnu trénování
paměti a mozkovému joggingu.
Od 17.3. proběhne v 5 lekcích ucelený
kurz trénování paměti i v naší knihovně.
Na naší pobočce v Jestřabicích jsme
pro čtenáře uspořádaly podvečer poezie,
přestože účast byla malá, pokusíme se pro
vás zase něco zajímavého připravit.
Březen- měsíc čtenářů je u nás
opravdu měsícem čtenářů, jak jsem již
zmínila ,4.3. jsme pro čtenáře v Jestřabicích uspořádaly Podvečer poezie, 11.3.
jsme trénovali pamět 13.3.2014 jsme
v knihovně Pasovali prvňáčky na Rytíře knih, letos byla velmi hojná účast,
jak dětí tak i rodičů. Akce se zúčastnil i
starosta pan Šmela.19.3. jsem na MěÚ
v obřadní síni vyhlašovala Nejlepšího
čtenáře roku 2013 společne i s panem
starostou.
22.3.2014 jsme Otevřeli studánky a
27.3. proběhne v knihovně již 3.ročník
Recitační soutěže a tím kolotoč akcí za-

strana 4

končíme .
S přicházejícím jarním počasím už se
blíží dny akcí, které jsou pořádané mimo
prostory knihovny. Prvním z nich bylo
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK , kdy nám počasí velmi přálo a odrazilo se to opravdu
na obrovské účasti dětí a rodičů. Jsem
velmi ráda, že jsme společně vyšli do naší
přírody . Dík patří paním učitelkám
Martině Ondrušíkové a Bc. Pavle Domanské a všem vystupujícím dětem a naší
báječné Zuzce Daníčkové.
Další moc hezkou akci připravujeme
na 26.4.2014 na duben již 4.ročník SLAVNOSTI OHŇŮ BELTINE. Letos budeme
mít 3 kulturní vystoupení. Břišní taneční skupina z Mouchnic, Carolka Brno
(country tance, dětský soubor) a koncert
folkové skupiny Ořešák, jejíž členkou je
naše rodačka Elena Háblová.
Na obě uvedené akce knihovna ziskala finanční prostředky z MAS Hříběcí
hory.
Poslední
akcí
pro veřejnost s velkou tradicí bude
POHÁDKOVÝ LES
31.5.2014.
V již tradiční podobě a ve stejných
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místech a časem jako v minulých letech
ve spoluprácí s provozovatelem koupaliště p. F. Trubačíkem. Start u Zdravé vody a
cíl a zakončení na koupališti.
Když je řeč o financích, chtěla bych se
ještě zmínit o dalším finančním příspěvku, tentokrát jsem uspěla v žádosti na
MKČR v rámci VISK 3 a na všech třech
pobočkách budou internetové stanice s
počítačem a tiskárnou, čímž všem čtenářům vycházíme vstříc v přístupu k informacím, možnosti hledání volných míst
na internetu, posílání elektronické pošty
i z poboček naší knihovny.
Běhen měsíce března jsem do knihovny nakoupila větší množství nových knih,
tak si přijďte vybrat zajímavé čtení.
Na všechny čtenáře a návštěvníky
knihovny se moc těší vaše knihovnice
Ilona Vybíralová
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LÉČIVÉ ROSTLINY
Vážení čtenáři a čtenářky, dovolte mi dnes hovořit o rostlině, pro mnohé neznámé.

Stévie sladká
Stévie sladká (Stevia rebaudiana, nazývána také stévie cukrová,
sladká tráva, medové lístky) je bíle
kvetoucí světlomilná tropickárostlina z čeledi hvězdnicovité. Původní
oblast výskytu jsou tropické a subtropické oblasti Jižní a Střední Ameriky. Cení se jí kvůli jejím léčivým
účinkům a hlavně kvůli vysoké sladivosti. Stévie se používá především
jako náhražka cukru, ale ve vyšší
koncentracimůže mít poněkud lékořicovou příchuť.
Stevie jako sladidlo je na rozdíl od
cukru téměř nekalorická, nepřispívá k tvorbě zubního kazu a je vhodná i pro diabetiky. V listopadu 2011
byla stévie v Evropské unii schválena jako přídatná látka do potravin pod označením E960. Očekává se, že toto rozhodnutí bude mít výrazný dopad na trh s
cukrem a sladidly.
Po schválení použití v Evropské unii již lze sladidlo v tabletách
na bázi stévie koupit běžně v lékárnách i obchodech s potravinami. Také je možné koupit stévii v sušené formě v obchodech
se zdravou výživou nebo bylinkářstvích.
Rostlina se dá koupit v jarních měsících také jako venkovní
rostlina ve velkých květinářstvích. V obchodech s květinami
je známá pod názvem sladká tráva nebo stévie. Rostlina není
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vhodná na pěstování doma, protože pak její listy neobsahují dostatečné množství steviósy. Doporučuje se ji zasadit do mírného
stínu.
Pěstování v českých podmínkách:
v květináči, ideální je východní
parapet, popř. u okna. Stevie nepotřebujete zahrádku ani skleník.
Sladké látky se tvoří více, když
má rostlina dostatek světla a tepla. Z jedné rostliny lze získat až
0,5 kg sušených lístků. Na léto se
doporučuje ji dávat ven a na zimu
domů. Rostliny lze dobře tvarovat řezem, snadno obrážejí. Listy
lze užívat jak v čerstvém stavu tak
zmražené nebo sušené.
Používám stevii místo cukru, který způsobuje překyselení našeho
organismu a to zase způsobuje
únavu a mnoho dalších zdravotních problémů.
Zkuste sladit zdravěji 
Vše dobré přeje vaše „BABI KOŘENÁŘKA“ Ilona Vybíralová
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Zdroj textu i fotografie:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stévie_sladká
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Ochotnický
spolek
Koryčany

Na letošní sezónu jsme si pro vás,
naše věrné diváky, připravili opět komedii.
Tentokrát šlo o anglickou autorku
opět s břitkým humorem. Vražda sexem
od Joan Shirley i v našem amatérském
podání stačila už pobavit publikum ve
Zdounkách 27.12.2013, tak v Koryčanech 8.2.2014 i ve Střílkách 15.3.2014.
Jako loni jsme se i letos přihlásili
na soutěžní přehlídku do Kojetína, ale
bohužel letos nám pomyslná brána zůstala zavřená, pro obrovský zájem museli některé soubory odříct, a náš byl
bohužel mezi nimi, ale na Hanáckém
divadelním máji v Němčicích nad Hanou to letos zkusíme poprvé, tak nám
držte palce.
Hru letos nebudeme vícekrát reprízovat, bohužel jsou příliš drahá autorská práva.
Placení těchto poplatků nemine ani

nás, ochotnické spolky, a je to vždy největší finanční zátěž v roce.
Ale koncem roku náš soubor uspěl
se svou žádostí o finanční prostředky
vyhlášené MAS Hříběcí hory, takže
nám tyto peníze pomohly při realizaci
těchto představení.
Od loňského roku se musíme pochlubit novými herečkami a členkami.
Veronika Janůšová je i mou pomocnící v administrativních záležitostech
a druhou posilou je Alžběta Vybíralová.
Obě si už zkusily zahrát, protože společně nastudovaly roli Polly a střídají se
v hraní.
Děkujeme všem našim divákům
a fanouškům za účast na našich představeních.
V Koryčanech letos byla opravdu
rekordní účast a měli jsem velkou radost z vašeho potlesku. Děkujeme.
Za soubor Ilona Vybíralová

Úpravna vody v Koryčanech oslavila kulaté jubileum
Ačkoli je slovo „úpravna“ rodu ženského a neslušelo by se tedy prozrazovat
jakého věku dosáhla, dovolím si učinit výjimku a s určitou mírnou nostalgie připomenout, že na přelomu loňského a letošního roku tomu bylo právě padesát let od
jejího uvedení do života, slovy provozovatele tedy od ukončení kolaudačního řízení
a uvedení do trvalého provozu v prosinci
roku 1962.
Nemám v úmyslu bilancovat na matematické či ekonomické rovině a předkládat
informace o vyrobeném množství vody,
spotřebované energii, chemikáliích, ani
podrobnému popisu technologie, tyto informace si pravděpodobně najdou místo v
některém z dalších výtisků Zpravodaje, ale
spíše bych Vám, čtenářům, dopřál alespoň
malé poohlédnutí do historie této dnes už
„dámy ve středních letech“.
Myšlenka na vybudování přehrady na
říčce Stupávce (dnes Kyjovce) s úpravnou
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vody a hlavním přiváděcím řadem do
Kyjova a Ždánic se zrodila v poválečném
období, na začátku padesátých let minulého století. Úpravna povrchové vody z přehradní nádrže byla součástí komplexního
projektu v celkové hodnotě cca 74 miliony
korun, řešícího zachycení vody a zásobení
pitnou vodou velké části bývalého okresu
Kyjov. V té době byla počítaná spotřeba
vody vodovodní skupiny Kyjov cca 87 l/s,
z čehož bylo pokryto místními zdroji jen
cca 16 l/s, proto se původně počítalo v projektu se zatížením a výrobou až 75 l/s pitné
vody.
Stavba tohoto díla, která započala v
roce 1951, byla rozdělena na celkem 11
dílčích částí, které byly samostatně vodoprávně povolovány a kolaudovány. Kromě
samotné přehrady, úpravny vody a přivaděčů, byly součástí stavby a i další navazující vodohospodářská díla, např. dvě
podzemní štoly, vodojemy, kalové hospo-
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dářství, atd., ale nezapomnělo se ani na
osm bytových jednotek v Koryčanech pro
budoucí zaměstnance úpravny vody.
Technický projekt na výstavbu úpravny byl zpracován podnikem Hydroprojekt
Brno v roce 1954, dodavatelem stavebních
prací byl Ingstav Brno a dodavateli technologické části Sigma Hranice a ZÚV Praha.
Provozovatelem celého díla byl v té době
historický předchůdce naší společnosti
Okresní vodohospodářská správa Hodonín.
Místo pro úpravnu vody bylo vybráno
asi 1,2 km pod přehradní hrází, voda do
úpravny přitékala a stále přitéká původním
gravitačním potrubím z odběrné věže se
čtyřmi odběrovými horizonty. Dle projektovaného výkonu měla dodávat úpravna
55 l/s upravené pitné vody a samospádem
dopravit vodu k dělicí komoře u Haluzic,
kde se rozdělovala směrem do Kyjova a
Ždánic. V trase byly raženy dvě štoly, a to
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štola I. u Mouchnic a štola II. u Haluzic,
kterými dodnes prochází vodovodní řad.
Pro akumulaci vody byly postaveny vodojemy v Bohuslavicích, Ždánicích, Koryčanech a v Kyjově (Kohútek). Celkem bylo
položeno cca 30 km hlavního přiváděcího
řadu, kterým mělo být zásobeno více než
30 tisíc obyvatel.
Komplex budov úpravny má půdorys
dvojitého kříže, vznikl účelných seřazením budov určených k jednotlivým fázím
úpravy vody a její akumulaci. Technologie úpravy byla řešena kaskádovitě jako
4 stupňová, na svou dobu velmi pokrokově
řešená. Z důvodu posílení kapacity gravitačního přivaděče byla později dobudována samostatná zrychlovací stanice.

Až do konce 90. let fungovala úpravna
s menšími změnami v původním uspořádání technologické linky. Poté již mnohá
zařízení dosahovala zenitu své fyzické i
morální životnosti. Proto byla postupnými dílčími kroky, trvajícími více než 15 let,
nejprve modernizována samotná technologie od čiření vody, úpravu pH, přes filtraci, až po hygienické zabezpečení (jedna
z prvních úpraven vod v ČR, ve které byl
zaveden chlordioxid). V celém objektu
úpravny proběhla i rozsáhlá modernizace
elektrozařízení včetně zavedení automatického řídicího systému, který dnes dovoluje provozovat úpravnu vody v částečně
bezobslužném provozu. Ve finální části
pak byly provedeny i opravy stavebního

charakteru, včetně zateplení a nové fasády,
jejíž barevné provedení zvýraznilo i citlivé začlenění celého komplexu budov do
okolní krajiny.
I když úpravna vody patří svým současným výkonem cca 30 l/s mezi menší
úpravny, zaujímá nadále své oprávněné
místo po boku svých výkonnějších a mladších „kolegyň“ – úpraven vod v Moravské
Nové Vsi a Bzenci - Přívoze.
Popřejme jí proto společně nejen pevné základy do dalších let, ale i nadále patřičnou a odpovědnou péči od nás, majitelů
a provozovatelů…
RNDr. Stanislav Vaněk
Ved.provozu výroby vody
VaK Hodonín, a.s.

Koryčanský košt pálenek
Letos již po šesté přivítali pořadatelé návštěvníky na koštu pálenek, pořádaném v kulturním domě Koryčany v
sobotu 22.února. Sešlo se přes sedm set
vzorků ovocných pálenek, nejvíce jako
vždy modrého ovoce, celkem 327. Výrazně oproti jiným rokům byly zastoupeny meruňkovice v počtu 123, méně
destilátů bylo z jablek a hrušek.Milovníci specialit mohli ochutnat mimo jiné
aronii, čirok, bezinku, kdoule, mišpule,
mrkev,šípek či ratafii. O něco k zakousnutí se postarala firma Masprom, hudební doprovod byl letos z Kroměřížska
- cimbálka „Dubina“.
Celkem bylo pro úplnost evidováno
714 vzorků pálenek, které dodali pěstitelé z devadesáti obcí. Nejdelší cestu
urazily do Koryčan destiláty z Hronova,
samotné Koryčany,Blišice, Lískovec a
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Jestřabice jich dodaly 283.
Hodnocení předložených vzorků
proběhlo 7.února. Ve dvaceti třech komisích zasedlo 75 degustátorů. Šampiona košttu vybírala třináctičlenná komise
z 24 vzorků,které nominovaly jednotlivé
degustační komise. Pomyslnou palmu
vítězství a titul šampion Koryčanského
koštu 2014 si odnesl Vladimír Němec z
Koryčan za durancie 2013.Dva vítězové
kategorií jsou z Lískovce : Jakub Silný za
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jablko 2013 a Michal Zabloudil za mirabelky 2013.Blišice mají vítěze v kategorii směsi -Alenu Škrabalovou za vzorek
meruňka + špendlík 2013.Další vítězové
jsou ze Zdounek, Sobůlek a Mikulčic.
Tolik k letošnímu koštu. Nezbývá
než doufat v dobrou úrodu ovoce a pomalu zahájit přípravy na sedmý ročník
koštu, který se bude konat opět poslední
sobotu v únoru, což bude 28.2.2015.
Za Koryčanský Kalíšek Josef Sedlák
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Společenská kronika II. pololetí 2013
NAROZENÍ

SŇATEK

Červenec
Palmeová Denisa, Lískovec
Tulej Pavel, Koryčany

Červenec
Brázdová Andrea-Rohleder Jan

Srpen
Marejková Julie, Koryčany
Vrba Tomáš, Koryčany

Srpen
Hrubá Martina-Johanes Jaroslav
Váňová Jana-David Tomáš
Trpíková Věra-Kutálek Jakub

Září
Majerich Stanislav, Koryčany

Září
Kovářová Dagmar-Pěnčík Václav

Říjen
Vykoupilová Nikol, Koryčany
Medek Tomáš, Koryčany
Arendáč Marko, Blišice

Říjen
Turková Hana-Pecha Martin
Šťastná Jitka-Arendáč Martin
Borovičková Petra-Ondroušek Michal

Listopad
Vojta Jan, Koryčany
Machálková Denisa, Koryčany
Musil Milan, Koryčany

Prosinec
Plisková Marcela-Štěpánek Stanislav

Prosinec
Bieberová Zuzana, Koryčany
Pokorný Tomáš, Blišice
Šrámková Diana, Koryčanyy

ÚMRTÍ
Červenec

Budíková Růžena, 1920, Koryčany
Vojta Jiří, 1948, Koryčany

Srpen

Běhávková Bronislava, 1955, Koryčany
Vaňková Marie, 1927, Koryčany
Malíková Bohumila, 1945, Koryčany
Fila Jaroslav, 1954, Koryčany
Kopecký Hynek, 1971, Koryčany
Kočířová Amálie, 1923, Koryčany
Reiningerová Marta, 1934, Koryčany

Září

Šlampa Karel, 1943, Koryčany

Říjen

Bocián Zdeněk , 1934, Blišice
Zálešáková Anděla, 1931, Jestřabice
Formánková Blahoslava, 1932, Koryčany
Průšová Marie, 1918, Jestřabice
Bičanová Stanislava, 1954, Blišice
Vrána Josef, 1947, Koryčany

Listopad

Pavlík Zdeněk, 1940, Koryčany
Dítětová Jarmila, 1946, Jestřabice

Prosinec

Sládeček Milan, 1950, Koryčany

JUBILEA
A
Červenec 80 lett
85 let
90 let
91 let

Hradská
Hrrad
adsk
skk Věra, Ko
ská
Koryčany
Štěpánová
Štěp
Št
ě ánová Božena,
Bož
Koryčany
Lusková
usková Zd
Zdeňka, Koryčany
Stupňánková
ňá
Františka, Koryčany
Sládečková Božena, Koryčany

Srpen

85 let
91 let

Hajkrová Božena, Jestřabice
Šimečková Eliška, Koryčany

Září

80 let

Chmelařová Susane, Koryčany
Tomeček Jindřich, Koryčany
Koudela Jan, Koryčany

90 let
Říjen

80 let
92 let

Listopad

Prosinec
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80 let

Šmelová Františka, Blišice
Klemm Milan, Blišice
Lorenzini Josefa, Koryčany

85 let

Novotná Vlasta, Koryčany
Mertová Alžběta, Koryčany
Basista Robert, Lískove

92 let
93 let
96 let

Berka Jindřich, Blišice
Tarabová Olga, Koryčany
Ševčíková Marie, Lískovec

Koryčanský zpravodaj
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Pohyb obyvatelstva v letech 1994 -2013
Rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Celkem Z toho
ženy
2923
1553
2896
1535
2885
1537
2895
1545
2888
1527
2866
1513
2872
1510
2878
1512
2884
1510
2925
1525
2959
1530
2952
1525
2939
1417
2923
1522
2913
1514
2892
1503
2858
1512
2847
1486
2853
1478
2816
1449

Koryčany Blišice

Lískovec

2090
2073
2052
2063
2071
2059
2071
2072
2058
2012
2100
2105
2085
2075
2064
2070
2054
2039
2056
2036

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

215
213
220
215
215
211
212
213
209
209
230
227
233
233
236
226
211
214
206
213

Jestřabice Přistěhovalo
se
295
44
297
72
293
52
291
60
277
71
271
44
262
59
267
80
301
67
303
87
307
89
300
72
295
55
291
52
287
51
280
51
277
53
268
58
274
59
257
61

Odstěhovalo se
47
67
46
47
27
55
37
59
40
40
53
61
64
53
64
50
64
53
35
77

Narodilo
se
24
22
21
33
24
35
19
23
17
25
22
15
27
25
40
20
21
29
21
23

Zemřelo Přírus./
úbytek
40
-19
53
-26
30
-3
39
7
40
28
46
-22
35
6
38
6
38
6
31
41
24
34
33
-7
31
-13
40
-16
37
-10
42
-21
44
-34
45
-11
39
6
44
-37

Sňatky

Rozvody

19
25
23
28
19
17
18
15
21
15
9
17
18
15
13
9
8
16
24
13

6
6
13
6
11
3
1
8
5
4
12
14
6
12
16
11
5
13
11
7

Průměrný věk v jednotlivých místních částech
2009

muži ženy

Blišice

celk.

2010

muži ženy

42,57 48,31 45,53

Blišice

Jestřabice

41,53 45,63 43,67

Lískovec

celk.

2011

muži ženy

celk.

2012

muži ženy

42,95 49,08 46,07

Blišice

44,20 47,99 46,15

Jestřabice

41,48 47,35 44,48

42,79 43,61 43,21

Lískovec

Blišice

45,17 49,25 47,25

Jestřabice 42,11 47,93 45,18

Jestřabice

42,25 48,63 45,51

43,05 44,18 43,61

Lískovec

Lískovec

43,60 44,31 43,97

Koryčany

40,07 43,85 42,04

Koryčany

40,19 44,04 42,21

Koryčany 40,01 44,10 42,16

Koryčany

40,34 44,31 42,40

Celkem

40,72 44,34 42,60

Celkem

40,86 44,73 42,87

Celkem

Celkem

41,25 45,07 43,22

43,16 43,91 43,54
40,90 44,73 42,90

ženy

celk.

2013

muži

celk.

Blišice

44,50 48,60 46,58

Jestřabice 42,40 48,02 45,20
Lískovec 44,15 45,72 44,94
Koryčany 40,28 44,37 42,40
Celkem
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41,24 45,15 43,25
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Přehled dešťových srážek v jednotlivých měsících
Rok
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Součet

1997
18,00
17,00
20,00
31,00
78,00
70,00
295,00
53,00
53,00
28,00
80,00
54,00
797,00

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 Průměr

12,00 15,00 48,00 45,00 16,00 52,00 64,00 27,00 45,00 61,00 22,00 44,00 80,00 33,00 47,00 39,00
3,00
9,00 26,00 12,00 43,00
4,00 51,00 90,00 42,00 30,00 14,00 77,00 35,00
5,00 27,00 93,00
20,00 33,00 73,00 78,00 19,00
8,00 65,00 17,00 75,00 91,00 57,00 97,00 23,00 52,00
4,00 70,00
51,00 68,00 16,00 67,00 29,00 48,00 24,00 65,00 77,00 12,00 46,00
3,00 70,00 54,00 39,00 22,00
30,00 47,00 45,00 39,00 41,00 56,00 30,00 75,00 99,00 54,00 64,00 79,00 218,00 70,00 20,00 121,00
157,00 144,00 56,00 51,00 86,00 54,00 135,00 58,00 96,00 104,00 32,00 135,00 106,00 51,00 185,00 130,00
81,00 71,00 149,00 116,00 73,00 98,00 36,00 143,00 14,00 68,00 100,00 153,00 106,00 114,00 63,00 12,00
67,00 40,00 58,00 39,00 106,00 24,00 28,00 94,00 167,00 83,00 58,00 44,00 100,00 39,00 28,00 118,00
134,00 41,00 53,00 173,00 61,00 51,00 49,00 26,00 27,00 152,00 80,00 29,00 80,00 29,00 72,00 92,00
152,00 17,00 37,00 10,00 100,00 60,00 48,00
7,00 14,00 37,00 33,00 39,00 17,00 42,00 85,00 40,00
29,00 61,00 100,00 28,00 56,00 43,00 72,00 58,00 30,00 44,00 23,00 71,00 59,00
1,00 26,00 46,00
12,00 52,00 51,00 49,00 44,00 48,00 27,00 96,00 17,00 36,00 45,00 65,00 49,00 34,00 48,00 14,00
748,00 598,00 712,00 707,00 674,00 546,00 629,00 756,00 703,00 772,00 574,00 836,00 943,00 524,00 644,00 797,00

39,29
34,00
47,18
42,47
68,59
97,06
99,53
67,41
70,71
45,06
48,65
43,59
703,53

Srovnání měs. srážek roku 2013
s průměrem 1997 - 2013
Řada1 - měsíce roku 2013
Řada2 - měsíční průměr 1997-2013

Roční srážky v letech 1997 - 2013
1 - 1997, . . . . , 16 - 2012, 17 - 2013

Řada1: Koryčany, Lhotka
Řada2: Lískovec
Stanoviště: Koryčany, Lhotka
Autor: Antonín Hunča
Stanoviště: Lískovec
Autor: Stanislav Binek
Bouřky: první 19.5.2013, poslední 10.8.2013, celkem 10 bouřek
Sníh: poslední 3.4.2013, první 25.11.2013
Mráz: poslední 8.4.2013, první 14.11.2013

Koryčany
Lískovec
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leden
42,7
39,0

únor
81,2
93,0

březen
42,8
70,0

duben
48,0
22,0

květen
112,5
121,0

červen
130,1
130,0

červenec srpen
10,9
91,3
12,0
119,0

Koryčanský zpravodaj

září
82,1
92,0

říjen
38,2
40,0

listopad
49,6
46,0

prosinec Roč. souč.
11,3
740,7
14,0
798,0
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Mateřská škola

Maškarní karneval v kulturním domě
Díky zastupitelům našeho města jsme mohli letos opět připravit
dětem tradiční maškarní karneval v místním kulturním domě.
Veselé karnevalové dovádění bylo zahájeno v úterý 18.2. 2014
v 15.00 hodin.
Krátce po zahájení děti přivítal i náš pan starosta. Děti tančily,
zpívaly, soutěžily a dováděly pod taktovkou hodné paní „Berušky“ asi do pěti hodin. Kdyby nemusely domů na večerníček
a pak „na kutě“, běhaly by mezi balónky ještě dlouho do noci.
Děkujeme všem rodičům, kteří štědře přispěli do karnevalové
tomboly.

A já také vyřizuji poděkování od rodičů všem kolegyním, které
se na přípravách, organizaci a průběhu karnevalu podílely.
Kdybyste se ve středu 19. 2. ráno zeptali dětí, jaký byl karneval,
dozvěděli byste se toto:
Teodorek:“Bomba“
Prokůpek:“To bylo včera hustýýý!“
Pro starší spoluobčany se raději pokusím o volný překlad: „Děti
byly s letošním karnevalem velmi spokojeny.“
Bc. Pavla Domanská (foto na str. 19)

Jak si děti z mateřské školy užily výlet
Zaměstnanci muzea v Kroměříži tentokrát připravili dětem naučný a zábavný program plný pohádkových postav.
Naše děti výklad pozorně sledovaly a tak dnes již bezpečně ví,
že marioneta je loutka zavěšená na drátku, vedená rukou pomocí nití. Maňásek je obvykle vyrobený z textilie a navléká se
na ruku. Javajku můžete vodit pomocí tyče upevněné zespodu.
Loutky, které nabízí muzeum dětem ve své expozici, jsou perfektně řemeslně vypracované a umělecky zdařilé. Uhodnout, ke

které pohádce patří jednotlivé postavy, nebyl pro naše školáčky
žádný problém. A jak si děti poradily s úkolem zahrát si pohádku o Červené Karkulce můžete vidět na fotografiích. A že byly
moc šikovné, zaměstnanci muzea je pozvali na další program,
který pro ně připraví v červnu. Budou si hrát v princeznovských
toaletách a královských šatech na to, jak se k sobě chovají opravdoví princové a princezny podle správné etikety.
Bc. Pavla Domanská (foto na str. 20)

Nejkrásnější vánoční stromeček...
Výstaviště Floria Kroměříž pořádala ve
dnech 7. – 15. 12. 2013 výstavu betlémů a
dekorací vánočních stromků. Součástí této
výstavy byla i Soutěž o nejkrásnější stromeček MŠ a ZŠ.
Celá myšlenka se nám velmi líbila , takže
jsme se do soutěže zapojili. Bylo potřeba
vyrobit dostatečné množství ozdob. A že
máme děti manuálně zručné a tvořivé,
začali na třídách přibývat andílci, řetězy či
sněhové vločky z podmanivé bílé papírové
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krajky.
Paní učitelky poté nazdobily přidělený
strom a vše ostatní již bylo ,,v rukách“
návštěvníků výstavy, kteří měli možnost
hodnotit jednotlivé vystavené vánoční
stromky pomocí hlasovacích lístků.
S dětmi jsme si udělali výlet do Kroměříže,
aby viděly ,,náš“ stromeček. Děti si užily
vánoční atmosféru provoněnou jehličím,
perníky a dřevem. Vyfotily se u největšího
betlému v Evropě, zhlédly spoustu dalších

Koryčanský zpravodaj

nádherných betlémů a vánočních ozdob z
různých materiálů.
Také jsme se společně zastavili u ,,Stromu
přání “. Děti diktovaly a paní učitelka psala:
,,Milý Ježíšku, přejeme si, aby všechny děti
byly šťastné a smály se! A ty taky!“
A výsledek ?
1. místo obsadila Mateřská škola Koryčany
a cenou byl poukaz do hračkářství v hodnotě 3000,- Kč.
Bc. Pavla Domanská
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Základní škola

Školní ples
V pátek 14. února 2014 se uskutečnil již po sedmé v řadě
reprezentační ples Základní školy Koryčany. Poprvé se však
uskutečnil v kulturním domě města Koryčan. Změna vlastníka objektu zásadním způsobem ovlivnila organizaci této kulturně společenské akce. Přestože hlavní díl práce na organizaci
odvedli především rodiče žáků organizovaní v Klubu rodičů a
přátel, pomoc města a pracovníků městského úřadu byla rovněž pro uspořádání této akce zásadní. Všem, kteří se na zdárné
organizaci nějakým způsobem podíleli, patří zasloužené poděkování.
Ačkoliv se v letošním roce nepodařilo uspořádat vystoupení žáků školy ve formě polonézy, byla i tak součástí plesového
veselí řada dalších akcí. Pro zájemce byla připravena večeře ve
formě guláše, všichni přítomní také mohli zhlédnout taneční
vystoupení členů taneční školy z Hodonína. V baru bylo připravené pohoštění a v předsálí stánek s degustační výstavkou vín. Z
82 lahví různých vzorků takřka polovinou přispěli téměř všichni známí profesionální vinaři z jižního okolí Koryčan. Druhou
část pak tvořila vína z Mikulovské a Velkopavlovické vinařské

podoblasti a také vína amatérských vinařů. Do tomboly se letos
podařilo získat více jak 130 menších, ale i velkých a hodnotných
cen. Losování těch nejhodnotnějších bývá tradičním vrcholem
plesu. Také všem sponzorům děkujeme za jejich příspěvky.
Všechna místa k sezení byla již dávno před zahájením plesu
zadána, a tak nahodilí příchozí hledali místa k sezení jen obtížně – o to více se mohli věnovat tanci na parketu, kde hudební
produkci obstarávala skupina Trip z Kroměříže. Plesu se podle
našich odhadů zúčastnilo přibližně 250 hostů, část z nich tvořili
také bývalí žáci naší školy, z nichž mnozí zde v předchozích letech tancovali polonézu.
Školní ples patří mezi významné akce školy, jehož organizováním se snažíme přispět k rozšíření kulturního života ve městě.
Protože cítíme jistý závazek z vytvořené tradice, rádi bychom
pokračovali v organizaci plesu i nadále. A protože už dnes máme
nápady na další zatraktivnění akce, přijměte již nyní pozvání na
příští ročník plesu naší základní školy.
Za organizační tým RNDr.Vlastimil Válka, ředitel školy
(foto na str. 2)

Lyžařský kurz
Lyžařského kurzu naší školy, který
se konal 24. - 28. února, se v letošním
roce zúčastnilo celkem 21 žáků školy,
15 absolvovalo kurz jako základní a
zbytek jako kurz rozšiřující.
Kurz se uskutečnil pobytovým způsobem v lyžařském středisku Bílá. Žáci
byli po čtyři noci ubytovaní na internátu SOŠ Frýdek-Místek v blízkosti
sjezdovek. Přestože byla letošní zima
hodně teplá a velmi skoupá na sněhovou nadílku, bylo lyžování na místních
svazích velmi hezké. Celý lyžařský areál byl vysněžen umělým sněhem a pravidelně upravován. Přesto byli žáci neustále nabádáni k opatrnosti, protože

těžký sníh bývá častou příčinou úrazů
při lyžování.
Lyžařský kurz není jenom o samotném lyžování. Pro žáky byl každý
večer připraven program – ať už naučný nebo zábavný. Kromě přednášek
o technice lyžování, historii lyžování
a olympijských lyžařských sportech
se žáci také zúčastnili vědomostních
soutěží, turnaje v šipkách nebo závěrečného karnevalu. A tak i ti, kteří s lyžováním na svahu bojovali, měli šanci
dosáhnout na to své vítězství.
Snahou školy při organizaci kurzu
je, aby byla jeho cena co možná nejnižší a kurz byl tak přístupný pro co

nejširší okruh žáků. Abychom snížili
náklady na dopravu, využilo dopravy autobusem i 15 žáků ze ZŠ Ježov
a 5 dalších osob. Žákům, kteří jedou na
kurz poprvé a absolvují tedy základní
kurz, přispívá KRPŠ částkou 300,-Kč.
Po odečtení tohoto příspěvku činila
cena 2.273,-Kč (doprava, ubytování
a plná penze na 4 dny, permanentka na
lanovku).
Pokud bude zájem ze strany žáků
a rodičů, budeme lyžařské pobytové
kurzy organizovat i nadále.
RNDr. Vlastimil Válka, ředitel školy
(foto na str. 2)

WelLness
Vážené dámy a pánové,
v dnešní poradně bych ráda Vaši pozornost směřovala k překyselení organismu.
Je stále podceňované, i když je známo, že
90% lidí je překyseleno a většina z nich o
tom přitom ani neví! Překyselení organismu se dá přirovnat ke kyselým dešťům.
Všimněte si ,jak se daří přírodě. Co na
kyselé deště říkají naše lesy a naše úroda
na zahrádce. Kyselé prostředí není příznivé pro život. Už Hippokrates 400 let před
našim letopočtem řekl: „Ze všech slože-
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nin našeho těla se kyseliny projevují jako
ty nejškodlivější.“ Proto je důležité mít v
organismu rovnováhu mezi kyselinami a
zásadami, kterou vyjadřuje tzv. PH faktor. Ten nemůže překročit hodnotu 7,35
směrem ke kyselosti a hodnotu od 7,4 k
zásaditosti. Hodnoty mimo tyto hranice
přivodí smrt. To znamená, že tělo musí
bezpodmínečně neutralizovat přebývající
kyseliny nebo zásady. Pokud to není možné prostřednictvím přijímané potravy, je
tělo nuceno čerpat potřebné minerály z
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vlastních zdrojů, tedy z cév, kloubů a v
neposlední řadě i orgánů – -ovšem má to
pro nás pustošící následky.
Proč je překyselení těla tak nebezpečné?
1) Vlivem překyselení organismu ztrácejí červené krvinky pružnost, tuhnou a nemohou protékat tenkými
kapilárami. Postižená tkáň není dostatečně zásobena kyslíkem a živinami, což může přivodit infarkt nebo
mrtvici.
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2) Naše buňky jsou závislé na neutrální
tělesné tekutině, protože si samy nedokážou obstarat výživu ani odstranit odpadní látky.
3) Následkem překyselení je snížená
hladina minerálů v těle a to způsobuje zvýšenou lomivost kostí a praskání
cév.
4) V návaznosti na překyselení organismu ztrácíme přirozenou obranyschopnost vůči infekčním nemocem.
5) Zadržované toxické látky vytvářejí
dobré podmínky pro plísňové onemocnění a jedovaté zplodiny látkové
výměny nám poškozují játra a mozek.
6) Zvýšené překyselení způsobuje, že se
člověk rychle unaví, vyčerpá a klesá
výkonnost.
Kde se ty kyseliny berou? Prostě je buď
sníme, anebo vznikají při chemických
procesech v těle. Cesta ke zdraví je přes
zásadité minerály jako jsou vápník, sodík,
hořčík, draslík – tyto si tělo ale neumí
samo vytvářet a proto je musíme dodávat
ve stravě. Problém je v tom, že jídlo neobsahuje dostatek živin. Studie prokázaly, že
ovoce i zelenina obsahují až o 87% méně
živin, než tomu bylo v roce 1985. Je to
způsobeno vlivem kyselých dešťů, půda
je vyluhovaná, ovoce i zelenina se sklízí
nezralé, dlouho se skladují.

Stravu můžeme rozdělit na zásaditou a
kyselinotvornou - chuť potravin s tím ale
nemá nic společného. Např. citron. Přesto, že je v chuti kyselý, je zásaditý.
Kyselinotvorná strava je taková, při které se vlivem chemických procesů v těle
spotřebovávají zásadité minerály. Dalo
by se říci, že nadbytečný přísun kyselinotvorných potravin tělo velice zaměstnává a zároveň vyčerpává. Naše orgány
(ledviny, játra, plíce, kůže) jsou přetěžovány. Potřebujeme zásadité látky.
Všímejte si těchto projevů, které jsou
příznaky překyselení organismu:
• nedostatek energie a neustálá únava,
apatie a snížena výkonnost
• těžké končetiny nebo bolesti ve svalech
• náhlá únava po jídle
• citlivost na chlad a nepříjemný pocit
chladu v těle
• zřetelná změna váhy (zhubnutí nebo
ztloustnutí)
• snížená odolnost a zvýšená náchylnost k infekčním nemocem
• zhoršená schopnost regenerace a
zpomalení hojení ran
• špatné prokrvování, stále studené
končetiny
Pokud u sebe některý z těchto příznaků
zjistíte, nechejte si raději změřit Vaše
PH.

K příčinám překyselení našeho organismu patří:
• špatná výživa, nevhodné nebo žádné
potravinové doplňky
• nedostatečné žvýkání potravy
• jedovaté látky v životním prostředí,
elektrosmog, chemické léky a chemické doplňky
• zloba a agrese, stres a nahromaděná
duševní zátěž
• nikotin, cukr a alkohol
Kyseliny mají ničivý účinek. Dokážou
rozrušit dokonce i kámen nebo kov. Pokud setrvávají v našem těle, aniž by se
neutralizovaly, způsobují bezpochyby ty
nejrůznější choroby a potíže.
Na závěr se nezapomenu zmínit o velikonočních svátcích, které jsou před
námi. Jsou vnímány jako symbol jara,
probouzení se života v přírodě. Všem
vám přeji, abyste je prožili v radosti, pohodě a také v duchu wellness. Nezůstávejte zavření doma u televize, počítače, u
stolů plných jídla. Běžte ven, do přírody,
na kolo, hýbejte se. Jen tak po nich nebudete mít výčitky, až si stoupnete na váhu.
Váš wellness poradce
Ing. Hana Jamborová
kontaktní email: zdravystyl@email.cz

Čert na Ocásku
Bylo období, kdy tady v krajích i na Chřibech řádil hlad, mor a
války. Trpěla tady celá země, všichni lidé.
Vojska Tatarů pálila, drancovala, také vraždila a tak řemesla
hynula, pustla pole a vesničané si nebyli jisti majetkem, ani životem.
A také loupeží začalo mnoho a byli noví loupežníci. V noci
kradli noví lupiči majetek, dobytek a také ostatní obyčejné věci.
Všichni se museli schovávat, protože nejen vojáci, ale i lupiči
vykrádali, také místní lidi často
ztloukli anebo zavraždili.
Říkalo se, že na kopcích v okolí
Stupavy, Koryčan a Osvětiman
si dělali skrýše a místa pro okradené věci.
Doba byla plná nových událostí
a změn a toto byl příběh, který
lidé zažili.
Jeden starší syn z Koryčan měl
právo na rodinný statek, byl
ale odveden na vojnu. Prý jeho
otec, aby neměl problémy s
pány, se rozhodl, že vydá staršího syna, aby ho vzali na vojnu.
Mladší syn zůstal doma a otec
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tak neměl problémy.
Tento syn se vrátil domů až po 14 letech a navíc byl po zranění
částečně zmrzačený.
Po návratu domů čekal pěkné vztahy a žádal tedy po bratrovi
podíl statku, co zůstal po rodičích.
Mezi bratry ale nastaly hádky a mladší hospodář se chtěl bratra
zbavit- získal pro sebe přízeň pánů i sousedy a bratra s nimi
vyhnal ze statku i z Koryčan.
Zmrzačený voják jménem Ondra byl jako poustevník a místo
pro sebe si našel na kopci Ocásku, kde se povídalo, že čert na
těchto místech lidem dělal jenom neplechy.
A tak se mu osud změnil, že
musel žít jak žebrák. Začal ale
při svém živoření nacházet
na dalších kopcích nejrůznější
ukradené věci, kde zjistil, že patří místním lidem.
Dostal nápad.
Vzal tedy něco málo předmětů
a chtěl se vrátit s dary ke svému
bratru. Když ale přišel ke Koryčanům, uviděl zrovna, že jejich
statek vyhořel. A jak se potkal
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na polích s lidmi, tak od nich slyšel, že on je ten, kdo se bratrovi pomstil, že on zapálil jejich dům a stal se z něho loupežník.
Nikdo z nich nechtěl slyšet, že to udělali jiní loupežníci, co
tady řádí.
A tak Ondra utíkal a byl zděšený, co z něho lidi udělali, třebaže
je zmrzačený vojnou.
Dlouho se schovával v lesích, nevěděl, co má dělat a nakonec
se vrátil na kopec Ocásek, kde měl největší klid a taky již věděl
o loupežnících. A tam prý mu začal pomáhat čert.
Protože se schovával po různých kopcích, nacházel spoustu
poschovávaných věcí a napadla ho jiná myšlenka než ta co lidem způsobovala hrůzu.
Začal chodit taky po dědinách a domech
To co kradli loupežníci, to co nacházel, to po nocích nosil a
vracel lidem – jen ne do Koryčan.
To bylo pro něj místo hrůzy a lží, naplněné nespravedlností a
místem, kde z něho udělali darebáka
Řada lidí v ostatních dědinách, když ráno našli svoje věci, byla
překvapena, že v noci se nestávají jenom zlodějny. A tak se také
stávalo na Stupavě, že někteří lidé ho vidívali častěji, že mu
děkovali a chystali mu jídlo před domem
Taky občas volali: „ Kdopak jsi, že nám pomáháš?.“
A protože již nechtěl, aby ho lidi poznali, tak vždycky volal „
Jsem čert z Ocásku“

Ale po čase přišlo nové období, páni pozvali nové vojáky na
loupežníky a podařilo se jim asi deset chytit.
A naráz pro lidi i z dalších vesnic a také z Osvětiman i Vřesovic
přišlo, že již nikdo jim nic nenosil a tak se ptali a ptali - kde
zmizel Čert z Ocásku, kde je ten kdo nám pořád pomáhal a
nosil i to co jim loupežníci ukradli.
Nebyly žádné odpovědi, nebyl nikdo, kdo by ho potkával jako
dřív.
Až po čase se lidé dověděli, že mezi potrestanými loupežníky
byl chycen i zmrzačený člověk, který se hájil tím, že k loupežníkům nepatří.
Ale nikdo z pánů soudců mu prý nevěřil a tak byl potrestán
jako ostatní loupežníci.
Přesto, že se lidé špatnou zprávu dověděli, pořád se v dědinách
říkalo, že možná zítra, nebo za týden přijde čert z Ocásku a
přinese nám naše ukradené věci, nebo snad něco jiného.
To byl náš hodný čert.
Tuto pověst mému bratru Víťovi vyprávěla stařenka Šustalíková a ona říkala, že jí to prý povídali rádi její stařečci, když byla
malá.
Zapsal a ilustrací doplnil Mojmír Stupňánek

LÍSKOVSKÉ OSTATKY 2014
Zas se rok s rokem sešel a čas ostatkového průvodu v Lískovci přišel. Čas
je nenápadný a utíká tiše, při přemýšlení nad krátkým článkem do Zpravodaje jsem si uvědomil, že to byl letos již
jubilejní 25. ročník obnovené tradice.
Účast ostatkových masek byla do poslední chvíle očekávána s otazníkem s
ohledem na pracovní a rodinné povinnosti některých tradičních protagonistů.
Zaskočily ale nové tváře a hlavně dětské
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masky, které jsou příslibem pro roky
příští. Obavy o osud obnovené tradice
s uzavřením „Hanzlíčkovy hospody“ a
zrušením neodmyslitelné ostatkové zábavy se nevyplnily. Ostatkový průvod již
podruhé podpořil prodej zabijačkových
specialit od Hanky Peškové ze společnosti Maspro. Počasí průvodu a sousedskému veselí přálo, osvědčené hudební
těleso okolo Rosti Škrabala opět nezklamalo a vypjalo se k heroickému výkonu.

Koryčanský zpravodaj

Sousedé se předvedli s čerstvou i starší
slivovicí a klasickými koblihami. Průvod
se setkal s tradičním zájmem ze strany
spoluobčanů Lískovce, Koryčan, Blišic i
Jestřabic. Masky průvod zakončily ostatkovým gulášem a konzumací uzenin z
šavle obecního policajta.
V průvodu řádila Lískovská banda
a za Mirka Budíka
zapsal výjimečně Danda.
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Hasiči
Vážení občané,
s novým rokem přicházejí také nové plány a předsevzetí.
Není tomu jinak ani v našem sboru. Po hodnocení uplynulého roku, který se nám podařil naplnit a splnit tak, abychom
mohli konstatovat, že jsme celkem obstáli a plány, které jsme
si vytyčili ,jsme splnili. Ne vše se podařilo splnit na 100 %.
Když ale k tomu připočteme, že odvedenou činnost odváděli
naši členové až po zaměstnání ,tak jim patří velké poděkování. Nejinak tomu bude i letos, kdy náš sbor slaví 140 let
svého vzniku.
140 let této činnosti bylo vykoupeno velkou obětavostí
členů sboru, ve kterém se vystřídalo velké množství občanů,
kteří měli vřelý vztah k hasičině a snažili se tento sbor nejen
udržet, ale i postavit na vyšší úroveň kulturní činnosti. Tento
sbor byl ochráncem životů a majetku v našem městě, ale
také sousedních obcí a měst. A v neposlední řadě je nositelem kultury našeho města. Proto také mimo svou běžnou
činnost bychom rádi napomohli ke kulturnímu vyžití na akcích, které budeme pořádat v rámci našich oslav ve spolupráci s krajským úřadem, s Okresním sdružením hasičů, s
Městským úřadem a všemi složkami, které působí v našem
regionu a budou ochotny v této činnosti nám poskytnout pomoc.
V měsíci březnu nebo začátkem měsíce dubna provedeme
brigádu na sběr kovového odpadu. Tato akce bude včas zveřejněna v hlášení MěÚ. V sobotu 26.4.2014 se již po 21. koná
na sv. Hostýně hasičská pouť. Na hřišti fotbalového klubu
Koryčany proběhne 10. května odpoledne okrskové cvičení
v požárním sportu společně s okrskem Střílky. Na tento den
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Vás srdečně zveme. Koncem května nebo začátkem června
budeme pořádat“ DĚTSKÝ DEN S HASIČI“ a odpoledně pak
besedu o požárech v našem regionu. Seznámíme Vás s činností zásahové jednotky. Koncem června se uskuteční první část oslav založení sboru. Podrobnější program pak bude
upřesněn v podobě pozvánek a plakátů při druhé části, která
proběhne 2.srpna 2014. Tato druhá část oslav se soustředí
na činnost zásahových jednotek od počátků nejstarší techniky až po ukázky nejmodernější techniky se kterou disponují složky IZS . Bude také probíhat doprovodný program.
Vyvrcholením těchto oslav proběhne večer taneční zábava s
kapelou“ VONIČKA V- BAND“ . V měsíci září ,kdy se uskuteční Koryčanská poutˇ,vypomáhá zásahová jednotka při organizaci umístění stánkařů a dodržení určených pravidel.
Netradiční branný závod pro mladé hasiče se uskuteční v
měsíci říjnu a to v prostorách fotbalového hřiště a v lokalitě
Zdravá voda. Upřesnění některých termínů bude včas oznámeno. Ke konci roku pak patří neodmyslitelně „Mikulášská
nadílka“, kterou taktéž ve spolupráci s místními složkami
budeme organizovat. Toto jsou ve stručnosti akce ,které bychom v tomto jubilejním roce chtěli uskutečnit ve spolupráci
s Vámi. Je těch akcí připraveno dost a už se pohlížíme do
příštího roku, který nebude o nic menší v pořádání různých
kulturních a společenských akcí. Jednu už dopředu avizujeme , a to konání hasičského plesu, který by se měl uskutečnit
v sobotu 7. února 2015 ve 20.00 hodin v kulturním domě.
Na závěr děkujeme všem příznivcům za podporu při pořádání kulturních a společenských akcí v našem městě.
Starosta SDH Koryčany – Ketler J.
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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

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme

1000,- Kč

Ceník inzerce
Koryčanský zpravodaj zveřejňuje inzeráty
za následující ceny:
-

formát 26 x 18 cm (celá strana A4) ................ 1210,- Kč
formát 13 x 18 cm (půl strany A4) ................... 726,- Kč
formát 13 x 9 cm (čtvrtina strany A4) ............ 436,- Kč
formát 6,5 x 9 cm (osmina strany A4) ............ 218,- Kč

Více informací získáte na čísle 573 500 996 nebo 573 376
031.
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Maškarní karneval v kulturním domě

Číslo 1/2014

Koryčanský zpravodaj

strana 19

Jak si děti z mateřské školy užily výlet
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Periodický tisk územního samosprávného celku, povoleno OÚ Kroměříž pod č. MK ČR E 12062.
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