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Úvodník
MILÍ KORYČAŇÁCI,
v minulém čísle Koryčanského zpravodaje jsem nastínila
situaci, která se odehrála na
zasedání Zastupitelstva města
Koryčany 25. 6. 2015 ve věci
ordinace praktického lékaře,
zubní ordinace a rehabilitační
a fyzioterapeutické ambulance. V diskuzi zazněly od hostů
z řad občanů otázky směřující
k budoucnosti lékařských ordinací nacházejících se v areálu
Koryny. Stávající ambulance
jsou dlouhodobě provozovány v nepříznivých podmínkách
a jsou ve stavu nevyhovujícím
hygienickým předpisům. Nájemci se na město Koryčany obrátili
se žádostí o pomoc při řešení
této neudržitelné situace. Máme
za sebou intenzivní jednání
a hledání řešení. Byla celá řada
variant, ale bohužel vždy se vyskytly více či méně objektivní důvody pro nemožnost realizace.
V současné chvíli je situace taková, že město Koryčany pro
zmiňované ordinace a ambulance nabídlo prostory v kulturním domě. Všichni zainteresovaní si je na místě prohlédli
a souhlasili s jejich využitím pro
účely provozování ordinací
a ambulancí. Jedná se o prostory, z nichž některé využívali
např. koryčanští ochotníci, jiné
byly dlouhodobě nevyužívané.
Tomu také odpovídá jejich stav.
Co nás tedy čeká? Každopádně
jsou tady nutné stavební úpravy.

Technické služby města Koryčany již zahájily práce, je potřeba
upravit dispoziční řešení, vybudovat sociální zařízení pro pacienty a další úpravy, aby bylo
vyhověno hygienickým požadavkům. Mimo to bude nutné ještě
upravit přístupové komunikace.
To vše s sebou přinese i nemalé
výdaje z rozpočtu města, se kterými v roce 2015 nebylo a ani
nemohlo být počítáno. Nejsem
si jistá, že v letošním rozpočtu
najdeme prostředky i na úpravu
přístupové komunikace. Pokud
bude nutné z finančních důvodů
tuto úpravu odložit na rok 2016
pak vězte, že to není kvůli naší
liknavosti a nedůslednosti dotáhnout řešení do konce.
Ve stejném článku jsem ve věci
„Prodeje zdravotního středis-
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ka“ zmínila, že město nepodalo
privatizační projekt na uvedený
objekt. Tuto, dnes již vím, že neúplnou a nepřesnou informaci,
jsem měla v době psaní článku.
Dnes chci toto sdělení uvést na
pravou míru. Dotazovala jsem
se v této věci na Ministerstvo financí a ředitelka odboru právní
podpory a dispozic s majetkem
mě informovala, že bylo předloženo několik privatizačních
projektů. Základní, navrhující
bezplatný převod na Město
Koryčany, nebyl doporučen
Okresním úřadem v Kroměříži,
ani Ministerstvem zdravotnictví.
Konkurenční, na přímý prodej
fyzické osobě, rovněž nebyl doporučen. Další konkurenční, na
přímý prodej sdružení čtyř lékařů, z nichž jeden byl předkla-

datelem dalšího privatizačního
projektu, takže rovněž nebyl
doporučen. Majetek zdravotního střediska v Koryčanech byl
privatizován jako zdravotnické
zařízení kategorie B tzn. vázaně privatizovatelné s předepsáním struktury poskytovaných
zdravotních služeb ve zdravotním středisku. V roce 2010
pak byla kategorizace tohoto
zdravotnického zařízení zrušena. Tolik tedy ještě na doplnění
a upřesnění informací.
Závěrem chci poděkovat za
Váš zájem o věci veřejné a za
podporu všem, kdo nám věřili,
že nastalou nesnadnou situaci
vyřešíme.
 Ing. Hana Jamborová,
starostka
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Informace z radnice

Vyhodnocení
dotazníkového šetření
Jistě jste si povšimli dotazníku
vloženého do minulého čísla Koryčanského zpravodaje. Šetření
bylo určeno pro všechny občany města Koryčany včetně jeho
místních částí Blišice, Jestřabice
a Lískovec ve věku od 15 let.
Jeho cílem bylo získat pohled
obyvatel na život ve městě. Dotazník měl 12 otázek, ve kterých
jste hodnotili jednotlivé oblasti
činnosti obce, zamýšlené projekty a hodnotili různé aspekty
života. Vyplněných dotazníků
se sešlo téměř 120, přičemž
nejpočetnější zastoupení měla
věková skupina 50 – 64 let.
Vzhledem k nízkému počtu
odevzdaných dotazníků (pod
10% domácností města) je vypovídací hodnota celého šetření
omezená. Přesto i z takového
vzorku dotazovaných je možné
vyvodit jisté závěry, o které bych
se s Vámi ráda podělila.
Respondenty můžeme rozdělit
do dvou nejpočetnějších skupin
– na občany, kteří se do města
přistěhovali (42,7 %) a na starousedlíky, tzn. ty, kteří žijí ve

městě od narození (47,9 %).
Na životě ve městě Koryčany si
nejvíce občanů (94 %) cení přírody a okolí města. Odpovědí
na otázku, „co se Vám na obci
nelíbí“ se sešlo velké množství
s pestrým obsahem, ovšem
z nabízeného výběru byly nejčastějšími odpověďmi nedostatek pracovních příležitostí (88
%) a nezájem občanů o město
(38,5 %). O nezájmu svědčí
i odpovědi na dotaz, zda máte
zájem se v rámci svých možností aktivně zapojit do dění ve
městě. 16,8 % účastníků dotazníkového šetření odpovědělo,
že se již zapojují, 41,1 % se
zatím nezapojuje, ale mělo by
zájem a 42,1 % nemá zájem.
Jako nejlépe hodnocenou oblast ve městě většina respondentů vybrala: nakládání s odpady
a úpravu veřejných prostranství.
Naopak nejhůře byly hodnoceny oblasti: příležitosti k podnikání, společenský a kulturní život
ve městě a bezpečnost.
Z dotazníku vyplynulo, že většina dotazovaných čerpá in-

Občany v Koryčanech
a v místních částech
chrání Tržní řád

formace o městě z městského
zpravodaje (71,6 %) a mnoho
občanů také sleduje internetové stránky města (39,7 %).
Mezi akce, které obyvatelům
chybí, patří například – divadlo, plesy, koncerty, akce pro
seniory nebo akce pro mládež.
Naopak se líbí – pouť, košt
slivovice nebo akce městské
knihovny. Součástí šetření byl
také dotaz na možnost využití
budovy Zámečku vedle kulturního domu po jeho opravě. Nejvíce byly zastoupeny odpovědi
vítající vznik lékařského domu
s rehabilitační službou. To je
jistě z velké části ovlivněno
aktuální situací kolem ordinací
a ambulance v Koryně. Druhou

nejčastější odpovědí je zřízení
muzea ohýbaného nábytku
nebo domu pro pořádání kulturních akcí společně se zázemím pro spolky, děti, mládež
a seniory.
Z navrhovaných projektových
záměrů vidí občané jako nejdůležitější rekonstrukci Zámečku
vedle kulturního domu, opravu
místních komunikací v místních
částech a vybudování parkoviště u hřbitova.
Děkuji všem, kdo jste se zapojili
do dotazníkového šetření, za
Vaše náměty a připomínky k životu v našem městě.
 Ing. Hana Jamborová,
starostka

Vandalismus
Vážení rodiče,
Víte, kde a jak Vaše děti tráví svůj volný čas? Pokud Vás zajímá
osud Vašich dětí, asi by vám nemělo být lhostejné, co ve svém volném čase dělají.Toto je výsledek jejich zábavy. Na jednu stranu
pořád slyšíme, že v Koryčanech nic nemáme… na druhou stranu
když už máme, tak takto s tím zacházíme.
 Ing. Hana Jamborová,
starostka

Budova Základní školy na náměstí v Koryčanech.

Rada města Koryčany schválila 26. května 2015 nařízení města
Koryčany č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád. Znamená to
zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území města Koryčany a jeho místních částí s účinností od 18. června 2015. Toto
nařízení reaguje především na klamání a obtěžování občanů pod
záminkou podomního prodeje. Za každé porušení zákazu hrozí fyzickým i právnickým osobám pokuta. Setkáte-li se i přes platný Tržní
řád s těmito praktikami, volejte neprodleně na tel. č. 974 675 761.
Pokud tam právě nebude nikdo k zastižení, tak na linku 158 a informujte strážníky policie ČR, kteří na místě zdokumentují porušení
nařízení města.
 Ing. Hana Jamborová, starostka
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Okno ve škole druhý den po umytí.
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Úhrada poplatků za likvidaci
komunálního odpadu
Jak všichni z životní zkušenosti víme, každý
rok je jiný – pozměněn okolnostmi, které někdy lze, někdy nelze ovlivnit. Tento rok 2015
z hlediska odpadové problematiky ve městě
Koryčany je tedy také jiný, bohužel ve smyslu nárůstu negativního trendu neuhrazování
poplatků za likvidaci komunálního odpadu.
Oproti minulým rokům narostl počet občanů, kteří k dnešnímu dni dosud neuhradili
poplatek za likvidaci komunálního odpadu.
Je skutečností, že tento poplatek nikdy nebyl
v jednotlivých letech uhrazen všemi občany, žijí zde chroničtí neplatiči, od kterých
bohužel z důvodu jejich momentální nulové
majetkové solventnosti nelze dluh vymoci.
Někteří občané využijí nabídky městského
úřadu splácet svůj dluh pomocí splátkového
kalendáře po částkách, které jsou pro ně
z hlediska jejich finančních možností příznivější. Jiní dlužníci se svými dluhy nijak netrápí, nepovažují za nutné své dluhy za odpady
uhradit a zjevně podporují svou spotřebou
jiné resorty průmyslu – hlavně tabákový
a lihových nápojů. Toto není moralizování,
je to holá skutečnost. Je však zarážející, že
za komunální odpad letos dluží občané,
kteří dosud bez problémů platili. Celková
dlužná částka za rok 2015 je oproti minulosti dvojnásobná. Je logické, že likvidace
komunálního odpadu jako poskytovaná služba má své nutné provozní náklady, které je
pro její řádné fungování třeba finančně pokrýt. Všichni víme, že pracovních příležitostí
v Koryčanech dramaticky ubylo, a že tento
negativní trend nadále pokračuje. Pokles finančního příjmu u rodiny, kde jeden či oba
živitelé přišli o práci, se samozřejmě v rodinném rozpočtu zásadním způsobem projeví,
produkce odpadů i těmito sociálně slabšími
občany se však nezastaví. Vzniká zde trend
zbavit se komunálního odpadu jiným, než
standardním způsobem – tedy např. odložit jej do nádoby někoho jiného, opatřené
nálepkou dokladující zaplacení poplatku
s číslem popisným domu, kde příslušní občané mají trvalé bydliště. Toto se děje většinou
u bytových domů, kde občané svůj odpad
tajně předávají svým sousedům do jejich
nádob. Někteří svůj komunální odpad zase
shromažďují v igelitových pytlích, které po setmění odloží k nádobám jiných občanů, přichystaných ke dni svozu. Doufají, že se tímto
způsobem domohou služby, kterou nezaplatili. V Koryčanech je systém likvidace komunálního odpadu dle OZV města Koryčany
č. 3/2012 nastaven na jeho odkládání do
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nádob (kovových, plastových) opatřených
známkou jako dokladem o zaplacení této
služby. Jakýkoliv jiný způsob – tedy např.
plastové pytle či krabice postavené vedle
popelnic nebude realizován, tzn. vyvezeny
budou pouze nádoby. V tomto smyslu obdrželi instrukce jak pracovníci Technických služeb Koryčany, tak i pracovníci svozové firmy
Biopas. Tomuto negativnímu trendu podlehli
i někteří podnikatelé, kteří dříve z úsporných
důvodů zredukovali počet svých odpadových nádob a posléze zbylé množství svého
komunálního odpadu začali dávat do igelitových pytlů vedle svých nádob vystavených
ke svozu. Důvod je jasný – úspora své kapse, bohužel odpad je tak odvezen a uložen
na skládku vlastně zadarmo. S tímto je tedy
konec a tito dotyční budou muset přehodnotit své dosavadní počínání, tzn. vrátit se ke
svému původnímu počtu nádob nebo více
třídit. Je třeba připomenout, že poplatek za
vývoz komunálního odpadu od podnikatelů
se udržuje již dlouho ve stejné výši a není nikde napsáno, že nemůže být podle potřeby
navýšen. Bohužel by tímto utrpěla většina
slušných podnikatelů, kteří nakládají se svým
odpadem předepsaným způsobem. Dluhy
za poplatky v odpadové oblasti je celorepublikový problém. U podnikatelů je v Koryčanech prakticky nulový, neboť po stránce
vymahatelnosti je u této skupiny poplatníků
snadnější cesta vymáhání, u fyzických osob-občanů je to obtížnější, ale legislativa postupně tyto ,,páky“ umožňuje aplikovat s větší účinností. Propojenost jednotlivých složek
sociálního systému i bankovních institucí prostřednictvím počítačových systémů umožňuje postupné vymáhání dluhů vniklých i více
než před 10 lety. Dlužník, který se dožije
důchodového věku a je mu přiznána částka
starobního důchodu, může tak být přinucen
svůj dluh začít splácet třeba postupně po malých částkách. Navíc dluh, který je vymáhán
exekuční cestou, se navýší o správní poplatek, je tedy dobré zvážit nabízenou možnost
splátkového kalendáře a po únosných částkách začít svůj dluh splácet. Žádný dluh tedy
neupadne v zapomnění a bude dle příslušné
legislativy vymáhán.
Odbor životního prostředí zaznamenal také
v poslední době nárůst vzniku ,,černých
skládek“, které zakládají většinou neplatiči
komunálního odpadu. Je samozřejmé, že
toto počínání lze jen těžko provést nepozorovaně a vždy se najde všímavý občan, který není lhostejný ke znečišťování svého okolí

a neváhá tyto původce nahlásit. Někteří
z nich již v minulosti na své počínání doplatili a zákonným způsobem se z něj museli
zpovídat, především finančně. Další věc, na
kterou je třeba upozornit, je špatné třídění
odpadu. U stanovišť kontejnerů na tříděný
odpad se tak objeví odložený televizor či
jiná elektronika, zde je to však spíše neochota či lenost zanést tuto věc na sběrný dvůr.
Dále někteří občané zřejmě nečtou nápisy
na některých kontejnerech a odkládají tak
např. elektrické zářivky do červeného kontejneru Asekol na drobné elektro spotřebiče,
což přináší problémy při jejich předávání
zpracovatelským firmám. Stálý problém je
na stanovišti kontejnerů v chatařské oblasti
Zdravá voda, kde se opakovaně v kontejnerech na komunální odpad objevují věci,
které mají své místo jinde – listí, tráva, zbytky
zeleného živého plotu (souhrnně biologicky
rozložitelný odpad), který lze odložit na
místo vzdálené pouze několik metrů. Nepochopitelné!? Dále zde chalupáři odkládají
objemný odpad – koberce, textil, PVC nebo
stavební suť. Tedy sortiment odpadů, které
mají v odpadovém systému města Koryčany
své místo odložení a jen ignorace dotyčných
původců způsobuje, že toto jejich počínání
nedovoluje snížit finanční zátěž způsobenou nutností uhradit poplatek za uložení na
skládku za odpad, který měl být vytříděn
a popř. finančně využit.
Jakkoliv výše uvedené argumenty vyznívají
kriticky, jsou tu i pozitivní zprávy. OŽP ve
spolupráci s vedením města Koryčany chystá navrhnout slevy z poplatku za komunální
odpad pro vybrané skupiny obyvatel, samozřejmě v rámci zachování mobility systému
nakládání s odpady ve městě Koryčany.
Snahou je tyto slevy zavést s platností od
1. ledna roku 2016 v upravené obecně závazné vyhlášce města Koryčany.
 Josef Prokeš,
odbor životního prostředí

Výzva –
hledáme
kronikáře
Město Koryčany hledá vhodného kandidáta na obsazení postu kronikáře obce.
Předpokladem je zájem, znalost místního
prostředí a dobrá znalost českého jazyka.
Přihlášky můžete podat na Městském úřadě v Koryčanech.
3

Názory občanů

Anketa:

Dotazy

Navštívil/a jste
„Hudební den“
v Blišicích? Jak hodnotíte
vystoupení skupiny
Sekvence?

Otázka:
Slyšel jsem, že budova sportovní haly
u Základní školy Koryčany byla ve špatném stavu, který si vyžádal rozsáhlé opravy. Rád bych věděl, o co se konkrétně
jednalo, tedy co bylo nutné opravit? Mohl
by mi dále někdo vysvětlit, jak je možné,
že budovu, která je postavená jen pár let,
je tedy pomalu nejnovější v Koryčanech,
bylo nutné již opravovat?

Otázka:
Pane Horáčku, byl jsem na ustavujícím zastupitelstvu a velmi mne udivilo, když jsem
viděl reakci členů zastupitelstva z ČSSD
a KSČM, kteří při schvalování Vaší osoby do Rady města Koryčany byli všichni
proti, kromě paní Mgr. Čížkové, která se
zdržela hlasování. Čím si takovou reakci
vysvětlujete?
 (Martin)

 (Antonín)
Odpověď:
V letošním roce byla konkrétně provedena oprava ploché střechy nad přední
částí objektu „Sportovní centrum Koryčany“. Folie střešního pláště byla v minulosti
opakovaně poškozena pyrotechnikou
a rozbitou sklenicí a z důvodu dlouhodobého zatékání došlo k sesednutí minerální
vaty a ztrátě spádování v ploše.
Provedená oprava v roce 2015 sestávala
ze:
 snížení výšek střešních vpustí, které byly
z důvodu sednutí vaty nejvyššími body
ve střeše a tudíž dešťová voda stála
zhruba na 1/3 plochy;
 doplnění spádových klínů z polystyrénu
v poškozených plochách;
 vytvoření spádového kanálku na lepší
odvod vody od čelní atiky;
 přelepení novou folií v poškozených plochách;
 přidání pojistné lemovací lišty podél budovy školy.
Důvody opravy jsou prosté. Ze strany školy byla zanedbaná běžná údržba, plocha
střechy na své polovině měla nános mechu
výšky 2 – 3 cm. Pokud dojde k mechanickému poškození krytiny a zatékání do
budovy, musí dojít k poškození konstrukce.
U stavby už uplynula záruční doba. Bohužel stavba vykazuje následující vady:
vlhkost zdiva v sauně, sednuté podlahy
v šatnách, obrácené spády podlah ve
sprchách, praskliny, zatečené sádrokartonové podhledy. Na městě ale nejsou
k dispozici žádné písemné reklamace ze
strany školy nebo města v rámci záruční
doby. V rámci přípravy rozpočtu města na
rok 2016 provedeme kontrolu všech budov příspěvkových organizací města.
 Lubomír Daníček,
místostarosta
4

Odpověď:
Vážený pane Martine,
myslím, že tento dotaz by měl směřovat
spíše k zastupitelům ČSSD a KSČM, kteří
hlasovali proti mému zvolení do Rady města Koryčany, protože já se mohu pouze
domnívat o důvodech, které je k tomu vedly, přesto se Vám pokusím dát odpověď.
Podle mého názoru může být těch příčin
hned několik. Jednou z nich by mohly být
nepříjemné otázky, které jsem jim kladl na
jednání jednotlivých zastupitelstev, kde
jsem se snažil poukázat na problémy města, které bylo nutné řešit. Považuji za velkou
škodu, že bývalé vedení města si tuto moji
aktivitu bralo příliš osobně a nechápalo to
jako podnět k zamyšlení nebo k případné
změně. Rozhodně jsem neměl v úmyslu
hledat problémy, kde nebyly nebo na
někoho z nich útočit. Dalším důvodem by
mohl být jejich výsledek v posledních komunálních volbách, který pravděpodobně
připisují mé aktivitě v předvolební kampani. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že
mne samotného tento postoj mrzí. I když
nepocházím z Koryčan, jsem tady doma
a rád bych, aby Koryčany byly město, kde
žijí spokojení lidé, k tomu vždy směřovalo
a stále směřuje moje veškeré úsilí.
 Miroslav Horáček,
radní
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Zdena:
Byla jsem tam
i s manželem.
Skupina Sekvence
byla výborná.
I když dlouho
nevystupovali, tak
ukázali, že pořád
hrát a zpívat umí perfe
ktně. Bylo vidět i slyšet, že i muzik
anti si vystoupení užívali. Byla by ve
lká škoda,
kdyby už nevystupova
li. Těším se,
že je zase brzy uslyší
me.

Iveta:
V Blišicích jsem
nebyla, ale slyšela
jsem, že šlo o výjimečné vystoupení.
U nás v práci
je hodně lidí,
kteří v Blišicích byli
a moc to chválili, především je zaujal
výkon zpěváka pana Olina Berky.

Dana:
Byla jsem tam i s přáteli. Akce byla velm
i zdařilá. V Koryčanech
už dlouho nic podobného nebylo, prot
o se všichni na vystoupení skupiny Sekvence těšili. Moc se mi
líbilo, že se bavili všichni
bez rozdílu věku. Pořadatelé měli „Hu
dební den“ perfektně připravený, nic nechybělo. Nálada byla
velmi veselá, ale všechno
probíhalo v pohodě. Pořadatelé nemusel
i řešit žádnou agresivní hádku nebo rvačku a to také přisp
ělo ke kvalitě večera.
Hudební skupina Sekvence rozhodně
nezklamala.
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Školství

Pouťové zahájení školního roku
v Mateřské škole v Koryčanech
Začátek školního roku je zejména v mateřské škole provázen silnými city. Obavy a úzkost z odloučení mají nejen děti, ale také
jejich rodiče. My učitelky rodiče
pravdivě informujeme o stavu
„přivykání“ jejich dítěte a dětem
se snažíme situaci ulehčit trpělivým a citlivým jednáním nebo
zajímavou nabídkou činností. Letos nám v této zahajovací nabídce pomohlo také vedení MěÚ
v Koryčanech. V pátek 4. 9.
v deset hodin dopoledne jsme
přijali pozvání na vyzkoušení
pouťových atrakcí na náměstí
v Koryčanech. Všechny děti, i ty
nejmenší, statečne došlapaly na
náměstí a vyzkoušely si vláček,
kolotoč i malou houpací loď.

Tím však jejich pouťové „hodování“ nebylo u konce.
V pondělí jim velkou radost udělal marcipánový dort, který dětem do školky poslal pan Ondrušík. Vydražil jej na na pouťové
zábavě v masně v Kyjovské ulici. Potěšil tak nejen naše děti,
ale i ty, kterým náležel charitativní příspěvek z dražby. Za
spokojené, „pouťově“ umazané
školáčky od marcipánu a čokolády dodatečně moc děkujeme
panu Ondrušíkovi i vedení MěÚ
v Koryčanech.
 Bc. Pavla Domanská,
MŠ Koryčany
(fotografie z pouti na obálce)

Základní škola informuje
Začal nový školní rok

Projekt Edison

Prázdniny uběhly rychle a 1. 9.
se opět všichni „školou povinní“
sešli, aby zahájili nový školní rok
2015/2016. Škola po dvou měsících odpočinku opět ožila svými obyvateli. Na prvním stupni
školy jsme letos přivítali 24 prvňáčků. Naši nejmladší žáci přišli
první den v doprovodu svých
rodičů, aby se seznámili se svou
paní učitelkou a školním prostředím. Prvňáky také přišla pozdravit v doprovodu ředitele školy
paní starostka, která žáčkům
předala malý dárek.

Na celé škole vyučujeme v letošním školním roce 235 žáků,
135 žáků je na prvním stupni,
100 žáků na druhém stupni.
Vyučování je organizované
v 11 třídách, na řadu vyučovacích předmětů se ale žáci rozdělují nebo naopak spojují. Do
dvou oddělení školní družiny
je zapsáno 52 žáků. Na škole
působí celkem 16 učitelů, 3 asistentky pedagoga a 2 vychovatelky. Někteří z pedagogických
pracovníků pracují na zkrácený
pracovní úvazek.

Ve spolupráci se společností Aiesec Zlín proběhl na naší škole
ve dnech 14. – 18. září projekt s názvem Edison. V rámci tohoto projektu, podobně jako v loňském roce, na škole celý týden
působili zahraniční studenti. Letos to byly studentky z Vietnamu,
Rumunska a Gruzie a jeden student z Indie. Smyslem tohoto projektu je podnícení zájmu žáků o anglický jazyk a zlepšení komunikativních schopností žáků právě v tomto cizím jazyce.

V ostatních třídách si žáci povídali se svými třídními učiteli
o zážitcích, které prožili během
prázdnin. Žáci byli také, stejně
jako každý rok, seznámeni se
školním řádem a převzali klíčky
od šatních skříněk nebo si našli
své místo v šatně.

Nezbývá než popřát všem – žákům i pedagogickým pracovníkům, aby se jim práce v tomto
novém školním roce dařila.
 RNDr. Vlastimil Válka,
ředitel školy

Během týdne studenti po dvojicích navštěvovali hodiny anglického jazyka a prezentovali v angličtině informace o svých zemích,
o sobě samých i svých zájmech. Prezentace byly uzpůsobené
věku žáků. U mladších žáků se studenti více zaměřili na pohybové a jiné akční aktivity.
V odpoledních hodinách žáci doprovázeli studenty na jejich
cestách po Koryčanech a okolí. Možná právě v této době se
mnozí žáci naučili nejvíc, byli totiž nuceni se dorozumět sami
bez pomoci učitele.
Pokud bude projekt vyhodnocen pozitivně, budeme se ho snažit
opakovat i příští rok.
 RNDr. Vlastimil Válka,
ředitel školy

(fotografie na str. 11)
(fotografie na str. 10)
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Zapojení školy do projektů vyhlašovaných MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy se na konci období snaží vyčerpat ještě nějaké
peníze z fondů EU, které příslušely na programové období
2009 až 2013. Proto byly vypsány dvě výzvy.
Na výzvu č. 56 škola reagovala ještě před koncem minulého
školního roku svým projektem
„Motivace a příležitosti“. Projekt byl schválen a škola již
může čerpat přidělené finanční prostředky. Jedná se o celkovou částku 559.004 Kč.
Projekt má několik částí. V první části budou pedagogové
vytvářet metodiky pro vedení
tzv. čtenářských dílen. Škola
musí mimo jiné z projektových

peněz zakoupit velké množství
knih, které budou žáci používat
v hodinách českého jazyka.
Tento požadavek odpovídá
i dlouhodobé vizi školy v oblasti zlepšování čtenářské gramotnosti žáků. Druhá část projektu
je zaměřena na vzdělávání
pedagogických pracovníků přírodovědných a jazykových
předmětů. Škola bude pro tyto
pracovníky organizovat zahraniční stáže. Poslední část projektu je určena na organizování zahraničního poznávacího
a výukového kurzu. V rámci tohoto projektu vyšleme 20 žáků
školy na pobyt do Londýna.
Zájezd by se měl uskutečnit na
přelomu listopadu a prosince.

Na výzvu č. 57, která byla vyhlášena v průběhu prázdnin,
škola rovněž zareagovala a podala projekt s názvem „Angličtina on-line“. Na základě avíza z MŠMT byl i tento projekt
schválen a bude zafinancován
částkou 336.552 Kč. I v tomto
projektu jsou tři oblasti. První
dvě oblasti se týkají výuky angličtiny. Žáci, ale i učitelé, kteří se
do projektu přihlásili, dostanou
možnost zvýšit své především
komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Projekt bude
postihovat období školního roku
a bude z hlediska žáků především šancí, jak se v angličtině
zdokonalit. Třetí oblast projektu
přímo s výukou angličtiny nesou-

visí, přesto je pro školu hodně
významná. V rámci třetí oblasti
bude škola moci vybavit učebnu
dílen novým, moderním nářadím. Žáci 6. a 7. ročníku budou
pak pod vedením svého učitele
zpracovávat portfolia svých výrobků. Zlepšení úrovně vybavení školních dílen a práce v nich
je rovněž dlouhodobým záměrem školy.
Protože oba výše uvedené projekty musí být zúřadovány do
konce kalendářního roku, nebude úplně lehké naplnit všechny
cíle a ukazatele těchto projektů.
Vyvineme však maximální úsilí
a doufáme, že k 31. prosinci
všechno klapne.
 RNDr. Vlastimil Válka,
ředitel školy

Vážení rodiče,

Příměstský tábor 2015

od 1. 9. 2015 zajišťuje stravování dětí v ZŠ společnost SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o.
Hlavní změnou je výběr ze 2 – 3 hlavních jídel při zachování
původních cen, jídla se předem neobjednávají – děti si vybírají
až v jídelně, odpadá odhlašování v době nepřítomnosti dítěte.
Pro možnost odebírat stravu v původní ceně je potřeba vyplnit přihlášku ke stravování. Ta Vás k ničemu nezavazuje, slouží
pouze k vedení matriky, kterou kontroluje Česká školní inspekce
a která umožňuje odebírat státem dotovanou stravu. Bez této přihlášky musí dítě platit za oběd plnou cenu.
Všechny potřebné informace i přihlášky ke stravování dostanete
ve školní jídelně, kde se na Vás těší všichni zaměstnanci.

Stává se pomalu tradicí pořádání příměstského tábora pod záštitou městské knihovny. Tábor se konal od 13. 7. do 17. 7. 2015 pod
vedením Zuzany Daníčkové a celkem se ho zúčastnilo 26 dětí, ve
věku od 6 do 15 let. Hlavním tématem byl život a zvyklosti Římanů. Každý den děti vyrážely z náměstí v Koryčanech a na Češkách hrály různé hry a stavěly honosná římská města. Za úspěch
ve vědomostních i vytrvalostních hrách děti získávaly římské mince, za které si mohly kupovat domy do města. Malí Římané si
mohli vyzkoušet, jaké to je vyrobit si vlastní vlajku, namalovat
kamínek a dle své fantazie si ozdobit tričko. Na konci tábora
dostal každý za svou snahu nějakou drobnost. Cílem tábora bylo
také naslouchat přírodě a přiblížit dětem krásy lesa. Poděkování
patří sponzorům. Podnikateli M. Berkovi z Blišic, firmě Janásek
z Lískovce, JUDr. Matouškovi a za nakrmení hladových krků paní
Peškové z firmyy Maspro.
p

 Ing. Eva Sanetrníková

Připojuji také
k velké
lk poděkování
d k
Zuzce Daníčkové.
k
Díky
k ní děti
d
mohly zažít tak aktivní a pestrý týden. Bez jejího přičinění a na
úkor vlastního volného času by tento tábor vůbec nebyl.
 Ing. Hana Jamborová,
starostka
6
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Kultura

Blišice
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás informovat
o akci, která proběhla 8. srpna
v Blišicích. Za vydatné pomoci
asi 30 ochotných brigádníků
byla blišická náves, včetně
dětského hřiště (již dříve vybudovaného svépomocí), upravena a nachystána na koncert.
Odpolední program vyplnila
dechová hudba „Boršičanka“.
Přestože hrála hlavně k poslechu, našlo se i nemálo nadšenců, které hudba zvedla k tanci.
K dobré náladě přispíval i dokonale zajištěný bufet s občerstvením.

S blížícím večerem rostlo očekávání vystoupení legendární
skupiny „Sekvence“. Ta pod
vedením Olina Berky připravila posluchačům všech generací neopakovatelný zážitek.
Odměnou hudebníkům byl
plný taneční parket a nekončící potlesk. Vydařená zábava končila až v pozdních
ranních hodinách. Druhý den
byla náves opět čistá a bez
jakýchkoliv známek bouřlivé
noci a zůstaly jen a jen pěkné
vzpomínky.
Akce se zdařila nejen díky pomoci Osadního výboru, hasičů
a dobrovolníků z obce, ale
i díky Vám všem, kteří jste se ve
velkém počtu zúčastnili.
Další vydařenou akcí byla
pouťová zábava ve znovuote-

Pouť v Maspru
Na koryčanskou pouť v sobotu 5. 9. 2015
se konalo v areálu firmy Maspro „Posezení
ve dvoře“. Již od 14 hodin probíhalo dětské
odpoledne, kde měly děti možnost vyřádit
se na skákacím hradě a spatřit kouzelníka.
Ten vyvolal údiv v jejich očích, když z klobouku vyčaroval hrdličky a králíčky, které si
děti nadšeně prohlížely a hladily.
Na dětské odpoledne navazovala večer
zábava s občerstvením ve dvoře, kde od
19 hodin hrál DJ Pavel Kříž. Vstup na celou
akci byl samozřejmě zdarma. Jako každý
rok byly pro návštěvníky připraveny dvě
tomboly. Jedna ruličková na věcné ceny,
kde se vyhrávající okamžitě dozvěděl svoji výhru a mohl si ji ihned odnést, a druhá
trhací na potravinové výrobky, která se losovala v průběhu celého večera. Jako první cenu bylo možno vyhrát velkou uzenou
kýtu.
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vřeném kulturním domě, kterou
zorganizovali bývalí hráči kopané. I zde se ukázalo, že tam,
kde je chuť a snaha něco udělat, najdou se i ochotné ruce
pomoci.
Závěrem bych si přál, aby tyto
akce našly své následovníky ve

Hlavním vrcholem večerní zábavy byla
dražba cukrářského dortu, který upekla
paní Pavla Kubátová. Dort byl vydražen
za 2 500 Kč panem Hynkem Ondrušíkem
a tou samou částkou přispěla firma Vinný dům Bzenec. Celková vybraná částka
5000 Kč byla věnována na konto nadace Dobrý anděl,
která pomáhá rodinám s dětmi, které se
vlivem nemoci dostaly do finanční tísně.
Vydražený dort věnoval výherce dětem
do místní mateřské
školy.
Kolektiv pracovníků
firmy Maspro děkuje
všem návštěvníkům
za přízeň a dobrou zábavu, kterou
svou účastí vytvořili

prospěch dalšího zvýšení kulturního vyžití a zábavy v našem
městečku.
 Marek Berka,
radní
(fotografie z akce na str. 11)

a zároveň přispěli na dobročinnou věc. Se
všemi se těšíme na shledanou při podobné
akci v příštím roce.
 Hana Pešková,
vedoucí prodejny

7

Zhodnocení prací na hradě Cimburku
V letošním roce se na záchraně hradu opět podíleli zahraniční
dobrovolníci ze sdružení INEX-SDA. Během jejich čtrnáctidenního pobytu odpracovali téměř 800 dobrovolnických hodin. Jednalo se převážně o výkopové práce a přesuny stavebního materiálu. Během hlavní sezóny se dobrovolníkům podařilo vybudovat
nové terénní schodiště z parkánu do paláce a očistit část jižní
obvodové hradby, kterou momentálně staticky zajišťujeme a do
budoucna ji hodláme využít jako základ pro vybudování nového
zázemí pro dobrovolníky a kulturní akce. Projekty na tuto stavbu
v současné době zpracovávají studenti fakulty architektury VUT
v Brně.
Za přispění města Koryčany a Ministerstva kultury probíhá statické zajištění renesanční palácové příčky. V rámci těchto prací se
dozdívá část vnitřní palácové zdi. Příčka samotná bude zajištěna
pomocí předepínaných lan, která budou skryta ve zdivu tak, aby
nenarušovala původní vzhled památky.

VI. cimburský košt vín
Návštěvníci mohli ochutnat více než 290 vzorků vín. K tanci a poslechu zahráli lidová harmonikářka Tereza a kytarista Jaro Jánošík.

Kulturní akce, které letos proběhly:

Den Múz
Návštěvníci mohli zhlédnout ukázku dravých ptáků, výstavu historických kostýmů Martiny „Komety“ Pekařové, výstavu obrazů
Martiny Lupačové Švarcové, výstavu hliněných obrazů Romana
Muroně. Dále proběhly ukázky tradičních řemesel. K vidění bylo
například kovářství, tesařství, šperkařství nebo zpracování kůže.
Jako hudební doprovod vystoupily kapely Helemese z Kyjova, Bad
Memory z Brna a Elfí bard Laeg Mortemir vai Eldar.

Setkání malých pivovarů
Návštěvníci mohli ochutnat 14 druhů piva z produkce malých
a středních pivovarů. K této akci zahrály kapely Duo Juyos Complet z Ostravy a Savoy Trouble z Brna.

Šermířský a divadelní den
Vystoupila šermířská skupina Nuntius Regis ze Zlína. Divadelní
ochotníci z Koryčan zahráli představení Čarodějnice z Cimburku.
Šermířský víkend
Na této akci se představila skupina historického šermu Armet z Vyškova.
Folková nota
Vystoupila kapela Hazard z Brna a Tom Bowling z Třebíče. Jako
doprovodný program byl pro návštěvníky připraven kolotoč na
ruční pohon.

Hradozámecká noc
V rámci této akce proběhly večerní a noční prohlídky hradu. Dále
bylo možné zhlédnout fireshow, alchymistickou dílnu v hradním
sklepení a vystoupení šermířské skupiny In Taberna. Jako hudební
doprovod vystoupil bard Ondráš.
 Pavel Kudlička, kastelán
(další fotografie na str. 10)

INEX - obvodová hradba

Folková nota
8

Lešení v paláci

Noční pálení keramiky
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Městská knihovna v Koryčanech
o prázdninách nelenošila
Období prázdnin je dobou
odpočinku, ale u nás v naší
knihovně jsem pilně pracovala
a jsem ráda, že jsem téměř vše
naplánované zvládla.
Jak jsem již informovala, na
všech třech našich pobočkách
– v Lískovci, Blišicích i Jestřabicích pracují nové knihovnice
a všechny pobočky by se dalo
říci mají nový kabát.
V Jestřabicích jako knihovnice
pracuje paní Olga Kalandrová
a v loňském roce se knihovna
přestěhovala do světlejších

prostor volební místnosti a místo jedné získala hned dvě
světlé místnosti. Navíc jsem
koncem prázdnin přivezla větší množství knih z výměnného
fondu z knihovny Kroměřížska
a pro děti je dětský koutek.
V Lískovci je také od ledna
nová knihovnice paní Marie
Marková, prostory jsou nově
vymalovány, je nový vestavěný regál a děti mají také svůj
koutek.
Pobočka v Blišících se přestěhovala do úplně nových pro-

stor k panu M. Berkovi a od
ledna zde pracuje jako knihovnice paní Monika Orlová
a již pro děti připravila tvořivé
dílny.
Všechny knihy, které na pobočkách jsou, již můžete vyhledat v elektronickém katalogu
knihovny.
Letos v knihovně v Koryčanech
proběhlo velké vyřazování literatury pro dospělé a jejich
prodej bude probíhat ještě do
konce měsíce října 1 ks/10 Kč.
Chtěla bych poděkovat knihov-

nicím na pobočkách za jejich
svědomitou práci a Vás, naše
čtenáře pozvat do našich poboček, přijďte se podívat, půjčit si knihu.
Prostory všech poboček by
měly sloužit i jako místo setkávání a k organizování různých
aktivit pro vás občany.
Všechny čtenáře a návštěvníky zvu také do Koryčan do
knihovny na zajímavé akce,
které pro vás již tradičně připravuji. Sledujte webové stránky naší knihovny http://korycany.knihovna.cz/
Na setkání se těší
 Ilona Vybíralová
knihovnice

Osobnosti

Setkání letošního léta
Letošní léto přineslo nejen výjimečně horké tropické dny, ale i výjimečná setkání. Rád bych se s vámi o jedno takové podělil. Právě
horké letní dny mne i moji manželku přivedly na koryčanské koupaliště. Tam jsem potkal svého známého pana Luďka Růžičku, syna
paní učitelky Růžičkové, většina z nás ji velmi dobře zná, neboť
mnoho let učila na koryčanské základní škole.
S panem Růžičkou se známe od mládí. Byl jsem velmi mile překvapen, když jsem se s ním po letech setkal právě na koupališti v Koryčanech. Kromě vzpomínek na dobu dávno minulou, přišla řeč i na
současnost. Slovo dalo slovo a já se dověděl, že jeho dcera do
nedávna pracovala v týmu poradců prezidenta Spojených států
amerických Baracka Obamy. Zajímalo mne, jak se to stane, že
se člověk z malého moravského města dostane do týmu poradců
nejmocnějšího muže světa.
Petra Starke (dříve Růžičková) vystudovala VŠE v Praze. Již jako
studentka prostřednictvím Nadace Václava Havla několikrát navštívila USA. Později na prestižní Georgetown University ve Washingtonu vystudovala Práva a finance. Není bez zajímavosti,
že některé přednášky na této
univerzitě vedla bývalá ministryně zahraničních věcí ve
vládě Billa Clintona Madeleine Albrihgtová. Petra Starke
zvládla vystudovat 4 vysoké
školy, mluví pěti světovými
jazyky a již v 35 letech byla
jmenovaná profesorkou. Na
univerzitě si jí všiml syn bývalého diplomata, který působil
v Československu a pracoval
v diplomatickém týmu prezidenta Beneše. Byl židovKORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2015

ského původu, a proto musel uprchnout před nacisty do USA. Po
válce se vrátil do Československa, ale po nástupu komunistického
režimu v roce 1948 odjel opět do Spojených států amerických, kde
zůstal již natrvalo. Tam založil rodinu a jeho syn, který také učil na
Georgetown University a navíc byl soudcem ústavního soudu, si
všiml talentované mladé dívky. Petra Starke, tehdy ještě Růžičková,
ho upoutala svými znalostmi a schopnostmi, a tak jí nabídl možnost
pracovat v americkém kongresu a zároveň se stát zástupkyní šéfa
ekonomických poradců amerického prezidenta Obamy. V této
funkci pracovala několik let. Od letošního ledna už v týmu není. Věnuje se podnikání a dalším aktivitám, je prezidentkou v nadnárodní
společnosti působící v 84 státech světa.
Domnívám se, že o kariéře paní Petry Starke by mnohem více
mohl povědět její táta Luděk Růžička, ale on o úspěších své dcery
příliš nemluví. Když mi vše vyprávěl, rozhodl jsem se, že s jeho
souhlasem o tom napíšu do Koryčanského zpravodaje. Nestává
se příliš často, že by někdo, jehož příbuzní pochází z Koryčan,
dosáhl takových životních úspěchů a dostal se až do tak těsné
blízkosti amerického prezidenta. Proto bychom chtěli s mojí ženou na závěr tohoto povídání popřát vše dobré a jen ta nejlepší
životní rozhodnutí.
 Ing. Jan Křivánek, Mgr. Věra Křivánková
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Projekt Edison

Cimburk
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Začal nový školní rok

Blišice
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Literární okénko

Od historie textů k současnosti
V minulém čísle byly otištěny mé dva texty ze současnosti, které do písňové podoby
převedl zhudebněním Miroslav Fridrich, člen bývalé koryčanské beatové skupiny
Free Five, která zde působila s velkými úspěchy v sedmdesátých letech minulého
století. Byla pokračováním skupiny Frees, na jejímž zrodu jsem se v roce 1969 podílel. Se skupinou Free Five jsem autorsky spolupracoval a pro jejich repertoár složil
několik písňových textů. S nastupující normalizací bylo omezováno zpívání anglicky
a české texty byly nutné především pro povinné přehrávky hudebních skupin. Během
vystoupení to však nebylo striktně dodržováno.
Předkládám ukázku, některým pamětníkům nebudou texty možná zcela neznámé.
Na obsah a úroveň je třeba nahlížet věkem šestnácti či sedmnácti let.
 Zdeněk Horenský

Kdo zastaví déšť

Jako motýl louku znát

Je slunečný den
já tu sedím sám
nechci vyjít ven
sám sebe se ptám
jestli za mnou přijdeš
když je krásný den
musím doufat a ne zoufat
vždyť rád Tě mám

Jako ta růže tam na stráni
vítám modravý den
přivítat slunce mi nebrání
ráno vzdálený sen

Dneska jako denně
půjdou všichni spát
zase je to ve mně
já se musím bát
Obloha se mračí
slunce zapadá
ještě chvíli den je bílý
už padá déšť
Déšť mi sílu vrací
je to jako snem
když se město ztrácí
mlžným závojem
každá kapka deště smývá špínu dní
zůstaň se mnou jenom se mnou
dnes nechci spát

Jako motýl louku znát
jako slunce umět plát…
Jako ti ptáci nad krajinou
vnímám sluneční svit
neznámé krásy co zahynou
chtěl bych pro sebe mít

Vzpomínání
Vzpomínání na ty dávné časy
připomíná nám muzikál Vlasy
hnutí Hippies málem ještě děti
jasný důkaz jak rychle čas letí
kdy z Rakouska časopisy Bravo
válcovaly zcela Rudé Právo
v němž soudruzi v jejich mega stylu
předváděli svou stranickou sílu
my pak často hráli Karla Kryla
a v tom zase naše síla byla
přibrzděny ale plány smělé
to když Gustáv usadil se v čele
Rok osmašedesát minulé století
plány a naděje které jsme měli
budou nám vzpomínkou říkáním pro děti
že tenkrát ten náš svět změnit jsme chtěli
z Rakouska to pašované Bravo
i k muzice dávalo nám návod
Beatles, Bee Gees, Rolling Stones i Presley
drželi nás když na mysli jsme klesli

Jako motýl louku znát
jako slunce umět plát…
Když večer chladný nás objímá
den už odchází spát
to všechno kolem mě dojímá
já jsem na světě rád
Jako motýl louku znát
jako slunce umět plát…

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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Tajemný kopec Chlumek u Koryčan
V roce 650, mnoho let před
příchodem soluňských bratrů
Cyrila a Metoděje na Moravu,
byl kopec Chlumek místem, kde
sídlila velká skupina ozbrojenců. Jejich úkolem bylo chránit
krajinu a zároveň se starat
o bezpečí moravských hradů.
Na vrcholu kopce nad dnešními Koryčany se scházely skupiny ozbrojených mužů, které
hlídaly místa a cesty, kudy by
se mohly blížit cizí kmeny nájezdníků s úmyslem drancovat
lidská obydlí. Pro hlídání údolí
od dnešních Jestřabic, Mouchnic nebo Blišic bylo zbudováno
jedno malé hradiště, ve kterém
se střídaly skupiny mužů, kteří nestále zdokonalovali své
způsoby pozorování a v případě ohrožení i signalizaci pro
spojence nebo obyvatele. Náhlý kouř, volání či jiné signály
znamenaly pro velitele malého
hradiště povinnost urychleně
dopravit zprávu o ohrožení na
velké hradiště, které mělo sídlo
na Chlumku. Kromě ochrany
krajiny a místních obyvatel tito
muži dbali i na ochranu a bezpečnost kupců, kteří projížděli
po obchodní stezce směřující
podél řeky Moravy do více
obydlených oblastí. Z tohoto
důvodu docházelo často ke
střetům s loupežníky, kteří měli
na bohaté kupce spadeno.
Občas se stalo, že ochránci
lupiče nejen přemohli, ale také
jim zabavili i uloupenou kořist,
kterou pak na různých místech
na Chlumku ukryli.
Od té doby uběhly celá staletí.
Krajina se změnila, ale kopec
Chlumek se stále zvedá nad
Koryčany. Většina lidí už dávno zapomněla na dobu, kdy
stateční ochránci bránili toto
území. Jen ve vyprávění se zachovala vzpomínka na dobu
dávno minulou, kdy z generace na generaci se předávají
pověsti o tom, co se tady před
mnoha roky dělo.
A tu se odehrál příběh, který
mi vyprávěla stařenka Koukolová, která ho slýchala od
svých rodičů. Kdysi dávno byli
v Koryčanech dva kamarádi,

sousedé. Jura Koukal a Crha
Krátký. Oba byli velmi chudí, žili v bídě a často trpěli
hladem. Jednou, když už jim
bylo hodně zle, se rozhodli,
že zjistí, co je pravdy na těch
povídačkách o ukrytých pokladech na Chlumku. Připravili
si nářadí na kopání a jedné
letní noci za úplňku se vydali
do lesa na Chlumek. Měsíc
svítil tak silně, že v lese bylo
světlo pomalu jako ve dne. Každý si našel místo a začali kopat. Zabrali se tak do práce,
že vůbec nevnímali, jak rychle
čas ubíhá. Všude kolem bylo
hrobové ticho, i ptáci utichli,
bylo slyšet jen zrychlený dech
obou mužů a z dálky kostelní
zvon, který odbíjel půlnoc.
Vtom se ozvalo zaskřípání,
jak lopata narazila na kovový
předmět. Ještě si ani nestačili
uvědomit, co to znamená, že
možná skutečně našli ukrytý
poklad, když se strhl tak silný
vítr, že ohýbal okolní stromy
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až k zemi. Takovou bouři, která se přihnala, nepamatoval
ani jeden z nich, blesk stíhal
blesk, doprovázený ohlušujícím rachotem hromu. Náhle
však strnuli hrůzou, nářadí
jim vypadlo z rukou. V záři
blesku spatřili vysokou postavu v dlouhém tmavém plášti.
Oběma se zdálo, že slyší hluboký hlas, který jim hrozil trestem, pokud nalezený poklad
budou chtít odnést, protože
to je zlato vykoupené lidskou
krví. Sousedé padli na kolena a prosili tajemné zjevení
za odpuštění, že chtěli odnést
něco, co jim nepatří. Náhle
bouře ustala a vítr se uklidnil.
V lese nastal klid. Oba kamarádi se pomalu se strachem
rozhlíželi kolem sebe. Tajemná postava zmizela, a také
po hlubokých jámách, které
společně vykopali, nebylo ani
památky. Sebrali své nářadí
a běželi dolů z kopce do Koryčan. Když přicházeli domů,

už svítalo. Oba byli šťastní,
že si zachránili holý život,
i když měli stále před očima
to hrůzné zjevení a v uších
jim zněl hlas, který je varoval
před odnesením pokladu. Po
krátké době oba sousedé těžce onemocněli, ale protože
opravdově litovali svého činu
a v duchu stále prosili za odpuštění, zdraví se jim po čase
vrátilo. Ani jeden z nich však
už nechtěl o hledání pokladu
na Chlumku nic slyšet. Když se
po letech za dlouhých zimních
večerů nechali přesvědčit, aby
vyprávěli, co se jim tehdy přihodilo, mluvili s velkou pokorou a respektem o Chlumku
jako o místu pokladů, které
chrání pekelné mocnosti, a ty
nedopustí, aby krvavé zlato
někdo odnesl jinam. A to je
důvod, proč si své tajemství kopec Chlumek uchoval dodnes.
Zapsal a ilustrací doplnil
 Mojmír Stupňánek
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Hasiči

Vážení spoluobčané,
1. srpna jsme pořádali taneční
zábavu, která se konala letos
poprvé na koupališti v Koryčanech. Tímto děkujeme všem,
kteří nám pomohli tuto akci
uskutečnit. Jak těm, kteří přispěli sponzorským darem do naší
tomboly, tak těm, kteří nás došli
podpořit a pobavit se a i panu
Trubačíkovi, který nám poskytl
prostor a mohli jsme zábavu
někde udělat.
Kapela, která hrála k tanci i poslechu, byla Vonička V-band.
Velice se nám líbila a tak jsme
ji oslovili i na Hasičský ples, kte-

rý budeme pořádat začátkem
příštího roku.
K 125. výročí na Starých Hutí
naše jednotka předvedla vyproštění osob z havarovaného vozidla a následně hašení pěnou.
I tábor Hipocentrum nás požádalo, abychom poučili děti
o bezpečnosti a názorně ukázali hašení pěnou.
21. – 22. srpna se družstvo
naší zásahové jednotky zúčastnilo III. Mistrovství republiky
ve vyproštění havarovaných
vozidel jednotek SDH v Třinci.
Závodilo zde čtrnáct týmů, kaž-

dý tým reprezentoval svůj kraj.
První den se konal seminář,
na kterém proběhlo školení ve
vyprošťování a různé techniky
u dopravních nehod. Potom

nás seznámili s programem na
další den. Všechny týmy měly
jiný scénář simulované dopravní nehody, který si vylosovaly
v předešlý den. Na vyproštění
jsme měli dvacetiminutový limit,
do kterého jsme museli zaklíněnému figurantovi poskytnout
první pomoc a následně ho
vyprostit a předat zdravotníkovi. Pozorovalo a hodnotilo
nás sedm rozhodčích. Za naši
jednotku soutěžili: Marek Vrba,
Jaroslav Fila, Roman Valenta
a Jan Plichta. Bohužel jsme se
umístili na čtrnáctém místě, ale
nepřijeli jsme vyhrát, ale nabrat
spoustu nových zkušeností, protože každá se nám bude hodit
při opravdové záchraně osob.
V letošním roce do konce června jsme měli 7x výjezd k požáru, 7x k technické pomoci a 8x
k dopravní nehodě.
První víkend v říjnu se bude
konat sběr starého železa, za
který předem děkujeme.
I naši mladí hasiči se začínají
připravovat na letošní sezónu,
která začíná 10. října branným
závodem hry Plamen v Morkovicích. Běží zde pětičlenné
družstvo, které plní na stanovištích různé úkoly. Například
střelba ze vzduchovky, znalosti
topografických značek, vázání uzlů, znalosti zdravovědy,
určování azimutů a orientace
v mapě, šplh po laně a jedna
požárně technická disciplína –
útok CTIF.
Koncem října budeme pořádat
i branný závod v Koryčanech
o pohár starosty.
 Roman Valenta
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Zdraví

Léčivé bylinky
Milí čtenáři, dnes jsem dala prostor čtenářce, kterou osobně
neznám, ale sama přinesla na podatelnu ručně psané 2 listy
se svým příspěvkem.
Dovolte mi tedy Vám dnes předložit 1 část:

Obsahuje éterické oleje, třísloviny, vitamíny C, A, B, E, minerály: fosfor, železo, vápník a mangan. Bílkoviny (5 %) taraxacin,
taraxasterin a další. Vytváří si zásobní cukr inulin, takže nevadí
diabetikům a ostatní cukry: fruktózu, sacharózu a glukózu.

Dobrý den,
nejsem z Koryčan ani z jejich městských částí, mám v Jestřabicích chaloupku. Dostal se mi do ruky Váš zpravodaj a tak Vám
chci také přispět svojí troškou do „Mlýna zdraví“ a „Jak na to“.

Kořen: rozřízneme podél a sušíme, sušené rozdrtíme a použijeme jako odvar:1 č.l. na 100ml vody – vaříme 1 minutu.

Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale)
Možno zužitkovat téměř vše, od kořenů, přes listy (na salát mládí).
Látky slouží pro povzbuzení chuti k jídlu a trávení – zvyšuje
produkci žaludečních šťáv, při léčbě žloutenky, zácpy, revmat
i zánětů. Podporuje činnost jater a žlučníku, má močopudné
účinky, vhodná šťáva při odvodnění (též proti rakovině).

Čerstvé listy nasekané nadrobno můžeme použít do salátů. Populární je pampeliškový med.

Sušený kořen lze také zalít alkoholem a následně užívat 1lžičku
3x denně pro povzbuzení trávicího traktu.

Od čtenářky paní Venerové Oldřišky z Jestřabic
 Zpracovala Ilona Vybíralová – babi kořenářka

Wellness alternativní stravování
Vážené čtenářky a čtenáři,
zvu Vás na podzimní procházku alternativními směry výživy.
Zdravá výživa je totiž rozhodujícím faktorem našeho zdraví.
O jídle sice nepřemýšlíme jako
o léčivých pilulkách, přesto má
podobně jako léky schopnost
bránit nás proti nemocem nebo
nás z nich dokonce vyléčit.
Nejíme jen proto, abychom se
nasytili, ale také abychom byli
zdraví. Jak toho dosáhnout
je na každém z nás a všichni
máme možnost výběru. Jistě
jste už slyšeli o makrobiotice,
o dělené stravě a o mnoha dalších směrech ve výživě. Smyslem následujících poraden je
pomoci se vám v tom zorientovat. A jestli se mi to aspoň trošku podaří, budu velice ráda.
Začneme vegetariánstvím. Zakladatelem tohoto alternativního výživového směru byl prý
řecký matematik Pythagoras.
Vegetariánství se stále více
stává módním trendem. Podle
statistik se počet lidí, kteří se
považují za vegetariány u nás
postupně přibližuje k 8 % obyvatel. Mnoho lidí, kteří vyřadili

živočišné produkty ze svého
jídelníčku tvrdí, že bezprostředně potom zaznamenali výrazné zlepšení zdravotního stavu.
Nejčastěji si pochvalují, že jim
zmizely potíže s trávením, mají
nesrovnatelně méně infarktů
a kardiovaskulárních potíží, bývají méně často obézní. Z nutričního pohledu je negativem
absence živočišné bílkoviny,
tedy proteinu, který je základním stavebním kamenem pro
naše buňky. Co je ale potřeba
na kvalitně sestaveném vegetariánském jídelníčku pochválit, je
dostatek celozrnných obilovin,
luštěnin, ovoce, zeleniny a tím
pádem i vlákniny, minerálních
látek, vitamínů, rostlinných bílkovin a zdravých ovocných
a zeleninových nápojů.
Dalším směrem je makrobiotika. Je to nejenom výživový
styl, ale i světový názor vycházející z buddhismu. Makrobiotika je v podstatě umění žít
v souladu s přírodou. Zásadní
je rozdělení potravin podle
energetického pólu, ke kterému
se přibližují. Jin a Jang jsou základní protipólné energie, které
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se jako dva magnety neustále
přitahují, odpuzují a doplňují.
Makrobiotici tvrdí, že každá
potravina má svou energii –
buď vyrovnanou, nebo extrémní. Když člověk dlouhodobě jí
potraviny z hlediska jin a jang
vyváženě, nastolí v organismu
rovnováhu, tedy zdraví. Pokud
naopak konzumuje převážně
jen potraviny extrémní, tělo
podlehne nemoci. Makrobiotický talíř by měl obsahovat z největší části celozrnné
obiloviny, tepelně upravenou
zeleninu, rostlinnou bílkovinu,
syrovou zeleninu, trochu kvašené zeleniny a tzv. kondiment.
Je to cosi pikantní chuti a proto
ho stačí velmi malé množství.
I když maso, drůbež a mléčné
výrobky příliš nedoporučují,
makrobiotická strava nemusí
nutně být zcela vegetariánská.
Jsou tam zastoupeny celozrnné
obiloviny, luštěniny, zelenina,
ovoce pěstované v našem klimatickém pásmu, zeleninové
polévky, mořské řasy. Někteří
makrobiotici ale pijí nedostatečné množství tekutin, v extrémních případech jenom 0,5 l za

den. Při přechodu na makrobiotickou stravu téměř každý zhubne. Někdo více, někdo méně.
Je to dané především změnou
skladby jídelníčku, minimálního příjmu tuku, převahou rostlinných bílkovin a také velkým
množstvím vlákniny, která zasytí na dlouhou dobu, pomáhá
upravovat trávení a odstraňuje zácpu. Jako prospěšné se
ukazuje zařazování pozitivních
makrobiotických výživových
zásad do jídelníčku. Tedy více
celozrnných obilovin, luštěnin,
zeleniny, ovoce našeho klimatického pásma a některé další
zdravé potraviny a klidně můžete úplně vyřadit cukr.
K některým dalším alternativám
stravování se vrátím v dalším
pokračování naší pravidelné
wellness poradny. Teď už mi
jen zbývá popřát Vám hezké
podzimní dny, prožité v pohodě a dobré náladě.
Váš wellness poradce
 Ing. Hana Jamborová
kontaktní email:
zdravystyl@email.cz
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Sport

Dominik Výlet - Karate Klub Kyjov
Dominik nastoupil v září 2011
ve věku sedmi let do náboru,
který pořádal Karate Klub Kyjov.
Již od samého začátku jevil
o tento sport velký zájem a svým
úsilím dokázal během krátké
doby překonat všechny začátečníky v náboru. Na trénincích
bylo znát i jeho vlastní trénování karate doma, kdy dokázal
zvládnout i věci, které ještě v náboru neprobíraly. V polovině
roku mu bylo umožněno chodit
i na tréninky pokročilejších, kde
se bez větších problémů zařadil.
Na konci jeho první tréninkové
sezóny úspěšně složil zkoušky
na 8. Kyu s oprávněním nosit
žlutý pásek.
Poprvé taky zkouší karate ve
sportovní formě na závodech
v Brně, kde si z kategorie kumite
odváží bronzovou medaili za
3. místo.
Na začátku jeho druhé tréninkové sezóny se k jeho tréninkům
přidávají i individuální víkendové tréninky s trenérem klubu, kde
své dovednosti ještě více rozvíjí
a ve kterých pokračuje až do
současnosti.
Své dovednosti i nadále porovnává na závodech se svými
soupeři. Z pěti absolvovaných
soutěží sezóny si přiváží dvě stříbrné medaile z kumite
a čtyřikrát končí na
čtvrtém místě a jednou
na místě sedmém.
Jeho aktivity ovšem
nejsou jen trénování
a soutěže. Aktivně se
zapojuje i do prezentace klubu a karate
veřejnosti a spolu
s ostatními vystupuje
v ukázce karate na
kyjovském náměstí na
Bambiriádě 2012.
Před
prázdninami,
po úspěšném složení
zkoušek, přebírá z rukou zkušebního komisaře Pavla Znamenáčka vyšší technický
stupeň 7. Kyu.
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Jeho zapálení pro tento sport
neutuchá a sezóna 2013-2014
je ve znamení dalšího množství
tréninků a i větších úspěchů na
závodech. Poprvé se dokázal
prosadit a probojovat se až na
vrchol stupně vítězů. Celková
medailová bilance činila jednu
zlatou, jednu stříbrnou a šest
bronzových medailí. Poprvé
si také vybojoval nominaci na
Mistrovství ČR Goju Ryu, kterou hned proměnil v bronzovou
medaili v kategorii kumite Žáci
9-11 let +35 kg.
V průběhu roku vyjíždí na dva
mezinárodní semináře pod
vedením světových šampiónů
karate jedenáctinásobného mistra Evropy a čtyřnásobného
mistra světa v kumite Rafaela
Aghayeva, Shahina Atamova z Ázerbajžánu a Arkania
Gogity z Gruzie. Z několikadenních náročných seminářů
si odváží rady a zkušenosti na
své tréninky kumite. Kromě těchto akcí dojíždí pět měsíců na
semináře kata do Ostravy, kde
trénuje pod vedením úspěšných
českých reprezentantů Jakuba
Debrecenyiho a Filipa Saidla
a své znalosti v kata si prohlubuje také na klubových seminářích
pod vedením předního českého
instruktora Tomáše Dvořáka.

Po loňské Bambiriádě dostává
místo v klubovém týmu, který
předvádí ukázky karate veřejnosti. V průběhu roku vystupuje
s tímto týmem na několika předváděcích akcích, kterou uzavírá
další dvoudenní kyjovská Bambiriáda. Zde dostává tým karatistů, i díky pozitivnímu diváckému ohlasu, jako jediný možnost
vystoupit na akci třikrát.
Závěr sezóny se pro něj už stává pomalu rutinní, po zkouškách
přebírá další zvýšení svého technického stupně.
Část prázdnin také tráví na náročném pětidenním mezinárodním soustředění Českého svazu
JKA ve Spořicích u Chomutova,
kde si pod vedením hlavních
instruktorů světové organizace
JKA z Japonska Tatsuya Naky
a Koichira Okumy zvyšuje své
znalosti v kata i kumite.
Svou poslední dosavadní sezónu 2014-2015 zahajuje v září
na kyjovském stadionu, kde spolu s klubovým týmem předvádí
a vysvětluje karate asi 1500
návštěvníkům největší společné
akce kyjovských sportovních organizací.
Z pohledu sportovní kariéry
patří tato sezóna mezi nejúspěšnější. Součet vybojovaných
medailí na 11 soutěžích sezóny

byl 18 kusů. Z toho si na stupně vítězů vystoupil 7x pro zlato,
6x pro stříbro a 5x pro bronz.
Tou nejcennější se stala zlatá
medaile na Mistrovství ČR Goju
Ryu 2015, se kterou se pojí i titul
Mistr České republiky Goju Ryu
v kategorii kumite Žáci 9-11 let
+35 kg.
Je stálou součástí týmu na předváděcích akcích, kde sklízí za
své vystoupení velký potlesk diváků. V přípravě na tato vystoupení již také sám navrhuje a některá jednotlivá čísla ukázek.
Kromě všech těchto dosažených
sportovních úspěchů je Dominik
v klubu oblíbený, rád pomáhá
mladším kamarádům s tréninkem a svým chováním, nasazením a zaujetím pro karate je
vzorem pro mnohé z nově příchozích začátečníků kyjovského
klubu.
Kyjov, 25.06.2015
 Fiala Petr,
předseda Karate Klubu Kyjov

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2015

Společenská kronika

Vzpomínka
Zdeněk Vrtal
V neznámý svět jsi šel spát,
zaplakal každý, tatínku, kdo Tě měl rád.
Pro nás jsi trpěl, pro nás jsi žil,
za vše Ti děkujeme, hodný jsi byl.
Zemřel jsi náhle, jako když, hvězda padá,
na Tebe vzpomínka však nikdy neuvadá.
S láskou a úctou
stále vzpomínají
manželka Jiřina,
syn Bronislav s rodinou,
syn Zdeněk a vnuk Zdeneček,
sestra Jaroslava a švagrové.
Dne 5.9.2015 tomu bylo 20 let.

Společenská kronika - I . pololetí 2015
NAROZENÍ

Březen
Žampach Pavel, Koryčany

Leden
Ptáčková Monika, Koryčany
Jáchim Adam, Koryčany

Duben
Sedlářová Jasmína, Jestřabice

JUBILEA
Leden 80 let

90 let

Svobodová Veronika, Koryčany
Novák Jan, Koryčany
Filipovičová Květa, Lískovec
Tiefenbacherová Josefa, Koryčany
Zoubková Jiřina, Jestřabice
Machulová Jiřina, Lískovec
Červíková Anna, Koryčany

80 let
90 let
92 let

Skřivánková Jiřina, Koryčany
Zelinková Vlasta, Koryčany
Balažíková Květoslava, Koryčany

85 let
Únor
Kolaciová Petra, Koryčany
Adamíková Anežka, Koryčany
Stránský Jiří, Koryčany
Barták Michael, Koryčany

Květen
Miklíková Terezie, Koryčany
Červen
Marková Andrea, Koryčany
Pěnčíková Vendula, Jestřabice
Machálek Šimon, Koryčany

ÚMRTÍ
Leden Hunka Ladislav, 1919, Koryčany
Lorenzini Josefa, 1921, Koryčany
Únor Sasák Pavel, 1944, Jestřabice
Stupňánková Františka, 1923, Koryčany
Březen Hlava Antonín, 1966, Lískovec
Duben Bieberová Otilie, 1931, Koryčany
Hunčová Marie, 1924, Koryčany
Bačůvka Ladislav, 1963, Lískovec
Nádeníček, Zdeněk, 1933, Lískovec
Květen Smýkal Alois, 1947, Koryčany
Mrkůsová Marie, 1933, Jestřabice
Čimerová Vlasta, 1935, Jestřabice
Baroušová Věra, 1946, Lískovec
Nábělek Přemysl, 1930, Koryčany
Pátík Petr, 1946, Koryčany
Ševčíková Františka, 1932, Koryčany
Fochr Evžen, 1947, Jestřabice
Červen Knopová Vlasta, 1927, Blišice
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Únor

Březen 80 let
85 let

Smetana Bedřich, Koryčany
Šímová Anežka, Koryčany

Duben 90 let
91 let
Květen 80 let
85 let

Bobková Františka, Koryčany
Holásek Jaroslav, Koryčany
Hemmelová Ludmila,
Koryčany
mila, K
Hlobílek Lubomír,
ír, Jestřabice
Vrbová Květoslava,
slava, Koryčany
Malovcová Jiřina,
iřina, Koryčany
Sušilová Blažena,
ažena, Koryčany
Benýšková
á Jiřina, Koryčany
Vojtová Miroslava, Koryčany

90 let
91 let
92 let
94 let
Červen 85 let
92 let
96 let

Navrátil
átil Oldřich, Lískovec
Bláhová
ová Zdeňka, Koryčany
Huňková
ňková Marie, Koryčany
Berková
erková Vlasta, Blišice
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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 až 1500 Kč
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Děti z Mateřské školy Koryčany na pouti
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