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Úvodník
Milí Koryčaňáci,
letošní podzim byl ve znamení
komunálních voleb. Děkuji všem
z Vás, kteří jste si našli čas a k
volbám přišli a dali nám možnost aktivně pracovat pro Koryčany a jejich místní části. Volební účast byla obdobná jako při
minulých komunálních volbách
a nepřesáhla 50 procent. Možná by to mohlo být impulsem
k zamyšlení pro všechny nově
zvolené zastupitele, jak Vás více

vtáhnout do veřejného života a
do rozhodování o podstatných
záležitostech města, které ovlivňují jeho budoucnost a podobu.
Po čtyřech letech jste znovu rozdali svým hlasem karty novému
zastupitelstvu, které se na ustavujícím zasedání sešlo ve středu 31. října 2018. Zasedne v
něm nově osm zastupitelů. Jim,
i všem, kteří jsou členy zastupitelstva opakovaně, přeji hodně
energie k plnění náročných úkolů, které nás čekají, a jen dobrá
rozhodnutí, abychom všichni
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Sport
Inzerce

mohli být hrdi na město, které je
naším domovem.
I když se to tak nezdá, a ani
počasí posledních dní tomu
příliš nenasvědčuje, konec roku
se nezadržitelně blíží. A s ním i
poslední kapitola všech našich
předsevzetí. Je to čas ohlédnutí
za vším, co se nám podařilo i
nepodařilo. Je to čas vzpomenutí všech krásných chvil s rodinou, s přáteli. V myšlenkách si
připomeňme i ty, kteří nás opustili a budou nám u vánočního
stolu chybět a naopak srdečně
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u tohoto stolu přivítejme ty, kteří
v letošním roce přibyli do naší
velké koryčanské rodiny. Přeji
Vám všem, abyste si se svými
blízkými ve zdraví užili nejkrásnější svátky roku.
V novém roce 2019 mějte pevné zdraví, hodně štěstí, krásných
chvil a dobrých lidí kolem sebe.
Přeji Vám, milí Koryčaňáci,
úspěšné vzdorování všem těžkostem, které umí život připravit.
 Ing. Hana Jamborová,
starostka

1

Základní škola
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(foto k článku na str. 5)
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Informace z radnice

Výpis usnesení
24. zasedání dne 13. září 2018

ZM
1/ 24 /18
po projednání určuje hlasováním zapisovatele 24. zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovateli zápisu
pana Lubomíra Orla a pana Ing. Miroslava Budíka a členy návrhové komise pana Ing. Miroslava Máčela, pana
Marka Berku a paní Mgr. Marcelu Klemmovou.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 –p. Mgr. D. Čížková, p. Z. Šmela,
p. B. Žampach, p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
ZM
2/ 24 /18
schvaluje
upravený pořad jednání 24. zasedání
Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 –p. Mgr. D. Čížková, p. Z. Šmela,
p. B. Žampach, p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
ZM
3/ 24 /18
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 5/1 o výměře 240 m2 (trvalý travní porost) v k.
ú. Lískovec zapsaných na LV č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Kroměříž za
cenu dle znaleckého posudku a nabídky v částce 279,00 Kč/m2,
ukládá
starostce města Koryčany zajistit vypracovaní návrhu smlouvy a pověřuje starostku města Koryčany podpisem této
smlouvy.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 –p. Mgr. D. Čížková, p. Z. Šmela,
p. B. Žampach, p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
ZM
4/ 24 /18
schvaluje
nákup pozemků p. č. 88 o výměře 1572
m2 (orná půda), p. č. 103/22 o výměře
42 m2 (orná půda), p. č. 103/39 o výměře 29 m2 (orná půda), p. č. 103/63
o výměře 1558 m2 (orná půda), p. č.

103/70 o výměře 177 m2 (zahrada)
vše v k. ú. Lískovec zapsaných na LV č.
143 u Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž
za cenu v místě a čase obvyklou, což
celkem činí 60.804,00 Kč.
ukládá
starostce města Koryčany zajistit vypracovaní návrhu smlouvy a pověřuje starostku města Koryčany podpisem této
smlouvy.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 –p. Mgr. D. Čížková, p. Z. Šmela,
p. B. Žampach, p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
ZM
5/ 24 /18
zrušuje
s ch v a l u j e
nákup pozemků parc. č. 2213/4 (orná
půda) o výměře 7345 m2 za cenu
742.375,00 Kč a parc. č. 1778/1
(zahrada) o výměře 334 m2 za cenu
11.690,00 Kč, zapsaných na LV č.
1666, v obci a k. ú. Koryčany.
Pro: 10, Proti: 1 – p. Ing. H. Jamborová,
Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 – p. Mgr.
D. Čížková, p. Z. Šmela, p. B. Žampach, p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
ZM
6/ 24 /18
schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva
průmyslu a obchodu – na realizaci
akce „Revitalizace veřejného osvětlení
města Koryčany – 1. etapa“ ve výši
1.057.024,00 Kč,
přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva
životního prostředí – na realizaci akce
„Pořízení domácích kompostérů a nádob na textil pro město Koryčany“ ve
výši 1.001.134,42 Kč.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 –p. Mgr. D. Čížková, p. Z. Šmela,
p. B. Žampach, p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.

ZM
7/ 24 /18
schvaluje
rozpočtové opatření č. 15 – rok 2018 dle
přílohy č. RO-2018-15.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 –p. Mgr. D. Čížková, p. Z. Šmela,
p. B. Žampach, p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
ZM
8/ 24 /18
schvaluje
Knihovní řád organizační složky
Knihovna, kulturní a informační centrum
Koryčany.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 –p. Mgr. D. Čížková, p. Z. Šmela,
p. B. Žampach, p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
ZM
9/ 24 /18
schvaluje
zastavovací studii lokality Pivodova, zpracovanou Ateliérem Tišnovka, Ing. arch.
Milošem Klementem, se sídlem Tišnovská
145, 614 00 Brno, IČ 15188736.
Pro: 9, Proti: 1 - p. L. Orel, Zdržel se:
1 – p. Ing. M. Budík, Nepřítomno: 4 –
p. Mgr. D. Čížková, p. Z. Šmela, p. B.
Žampach, p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
ZM
10/ 24 /18
schvaluje
organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 –p. Mgr. D. Čížková, p. Z. Šmela,
p. B. Žampach, p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.

Schváleno v předloženém znění.
ZM
2/ U /18
schvaluje
následující program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany:
I) Volba starosty, místostarosty a členů
rady
a) určení počtu místostarostů

b) určení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva uvolněni
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) volba členů rady města

 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka
 Lubomír Daníček, v. r.
místostarosta
 Bc. Ludmila Prokešová, DiS., v. r.,
tajemník MěÚ

Výpis usnesení
25. zasedání dne 31. října 2018

ZM
1/ U /18
po projednání určuje hlasováním ověřovateli zápisu paní Mgr. Kateřinu Hajkrovou a pana Karla Věžníka a zapisovatelem paní Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
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II) Zřízení finančního a kontrolního
výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
III) Volba obřadníka
IV) Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
V) Diskuse
VI) Závěr
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM
3/ U /18
schválilo
zvolení jednoho místostarosty.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM
4/ U /18
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích u r č u j e, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva uvolněn.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM
5/ U /18
schvaluje
veřejnou volbu starosty a místostarosty
města Koryčany.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM
6/ U /18
volí
starostou města Ing. Hanu Jamborovou,
MBA.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM
7/ U /18
volí
místostarostou pana Lubomíra Daníčka,
MBA.
Pro: 12, Proti: 1 – p. J. Vrba, Zdržel se:
2 – p. P. Mikulec, p. K. Věžník, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM
8/ U /18
volí

pana MgA. Norberta Svačinu, Ph.D. členem Rady města Koryčany.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM
9/ U /18
volí
pana Petra Kosíře členem Rady města
Koryčany.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1 – p. P.
Mikulec, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM
10/ U /18
volí
pana Lubomíra Orla členem Rady města Koryčany.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM
11/ U /18
zřizuje
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou pětičlenné.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM
12/ U /18
volí
předsedou finančního výboru pana Michala Hušku.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM
13/ U /18
volí
předsedou kontrolního výboru paní
Mgr. Marcelu Klemmovou.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM
14/ U /18
volí
členy finančního výboru
- pana Marka Berku,
- paní Mgr. Kateřinu Hajkrovou,
- paní Mgr. Martinu Lungovou,
- pana MVDr. Miloslava Šlesingera.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM
15/ U /18
volí
členy kontrolního výboru
- paní Bc. Martinu Cudrighovou,
- pana Pavla Mikulce,
- pana Karla Věžníka,

- pana Jaroslava Vrbu.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM
16/ U /18
pověřuje
vykonáváním občanských obřadů paní
Mgr. Marcelu Klemmovou.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM
17/ U /18
stanoví
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích odměny za
výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva takto:
místostarosta
27.613,- Kč,
člen rady
4.078,- Kč,
předseda kontrolního, finančního výboru
2.454,- Kč,
člen kontrolního, finančního výboru
2.079,- Kč,
obřadník
600,- Kč,
stanoví
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích, že odměny
za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva se budou poskytovat s
účinností od 1. 11. 2018.
V případě nastoupení náhradníka na
uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení
jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce (místostarosty, předsedy
kontrolního, finančního výboru, člena kontrolního, finančního výboru) bude odměna
náležet ode dne zvolení do této funkce.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
 Ing. Hana Jamborová, MBA, v. r.
starostka
 Lubomír Daníček, MBA, v. r.
místostarosta
 Bc. Ludmila Prokešová, DiS., v. r.,
tajemník MěÚ

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2018 ve farnosti Koryčany
24. prosince, Po, Štědrý den, Půlnoční mše sv.
25. prosince, Út, Narození Páně
26. prosince, St, Svátek Sv. Štěpána
30. prosince, Ne, Svátek Sv. svaté rodiny
1. ledna, Út, Nový rok, Panny Marie Matky Boží
6. ledna, Ne, Zjevení Páně

Koryčany
15:00
22:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Jestřabice
20:00
8:15
8:15
8:15
8:15
8:15

Stupava
24:00

Betlémské světlo bude k dispozici v kostele u betléma na Štědrý den a při všech vánočních mších sv.
Betlém bude přístupný v neděli a svátky od 14.00 hod. do 17.00 hod., ve všední dny půl hodiny před bohoslužbou.
V neděli 6. ledna 2019 v 16 hod. v chrámu sv. Vavřince vánoční koncert: Ansámbl MUSICORUM Aurum
4
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Školství

Zprávičky ze školy základní…
Tak cože je nového na naší základní škole od zahájení školního roku? S podporou
města Koryčany naše škola zahájila projekt „Rozvoj přírodovědného a technického
– praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany“.
O tomto projektu jste již slyšeli a četli, ale
od září můžete i vidět, že se tak děje. Projekt je ve fázi stavební, kdy stará tělocvična
se přestavuje na prostory technických prací
pro chlapce i dívky. Po novém roce bude
navazovat i zvětšení prostor pro laboratoře
a multimediální pracovnu. V tomto školním
roce připravujeme zásadní změny ve vzdělávacím programu.
Již od září si mohli žáci vybírat ze šesti
dvouhodinovek týdně předměty, které více
preferují. Tento princip zapracujeme do
výuky v blocích, kdy v několikahodinovém
projektu – v jednom dni – žáci budou komplexně řešit dané výukové cíle.
Další významnou změnou bude možnost
účasti šikovných řemeslníků na výuce. Žáci
se tak budou moci učit i od lidí z praxe. Navázáním této spolupráce bude pro budoucí
studenty zajištěna praxe i uplatnění v regionu. Nové prostory této výuky budou vybaveny pro ruční práce, bude zde akumulátorové nářadí, stroje i počítačem řízené.
Ve sdílených dílnách se budou prezentovat
i studenti polytechnického vzdělávání učňovského i středoškolského. Naši absolventi
budou mít lepší předpoklady pro další studium na těchto školách, neb budou mít lepší
představu, čemu a proč se budou chtít učit.
V přírodovědných laboratořích bude na
žáky čekat vybavení pro pokusy a experi-
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menty pro poznávání přírodních – fyzikálně chemických jevů, procesů.
Svou tvůrčí činnost si žáci budou dokumentovat, zpracovávat do pořadů a tyto se budou
prezentovat v prostorách školy i na webu.
K tomu bude sloužit nová síť ve škole, propojení učeben a pracovišť, možnost vizualizovat experimenty, digitalizovat a posílat
dokumenty.
Ale naše škola žije i společnými akcemi.
Druhé až čtvrté třídy se účastnily podzimního plavání.
V říjnu proběhla drakiáda, žáci 7. třídy vyrazili do Prahy „Po stopách Karla IV.“, ve
spolupráci s revírníkem LČR jsme sběrem
semen vypomáhali v lese.
Naši sportovci – florbalisté – se slušně
umísťují v regionálních soutěžích. Nutno
ale též dodat, že máme v současné době
omezenou výuku některých disciplín /nářaďová gymnastika, šplhy/. Těšíme se na
realizaci projektu rozšíření tělocvičny ve
sportovním centru. Toto je předpokládanou
investicí roku 2019 – 2020.
Také hrajeme divadlo – při příležitosti stoletých „narozenin“ naší vlasti – jsme předvedli, jak to vypadá v „českém nebi“.
Mám radost, že se zapojili i někteří rodiče
do vedení kroužků – v současné době je
možné navštěvovat aktivity – tanečně pohybové, volejbalové, počítačové, fotbalové, dramaticko – divadelní, …
V nejbližší době nás čeká adventní čas a s
ním společné setkání u vánočního stromu,
„Mikulášská nadílka“ a „čas Vánoční“. Po novém roce nás čeká koncem ledna školní ples
a v únoru výprava lyžníků
zza Pradědem …
M
Milí rodiče, naše škola si
kklade za cíl pomoci Vaššim dětem – našim žákům
– najít „kámen mudrců“.
TTedy nalézat cesty k pozznání, k uplatnění každéhho v jeho jedinečnostech,
v prostředí partnerském,
vvstřícném, empatickém.

Začínáme realizovat velmi náročný projekt.
A jsme průkopníky tohoto komplexního
propojeného vzdělávání. Nevyhneme se
chybám i změnám, ale chceme maximálně
spolupracovat se všemi aktéry vzdělávání
pro život v regionu Koryčan.
Děkuji všem spolupracovníkům, děkuji
samosprávě našeho města, děkuji lidem
dobré vůle a přeji nám všem dobré časy.
Radostné a požehnané Vánoce … a pevným krokem novým rokem, pokud možno
bez otlaků na těle i na duši …
 V. Jansa, ředitel školy
Koryčany 19. 11. L.P. 2018
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Letí drak do oblak
Už od úterního rána 23. října jsme napjatě čekali, jaké bude počasí. Proč? Protože
jsme se chystali na tradiční Drakiádu pořádanou MŠ Koryčany. Počasí nakonec
nezklamalo – bylo ideálně větrno. Děti se
s úsměvem na tváři proháněly se svými
rodiči a prarodiči po louce za mateřskou
školou. Třicet tři draků cestovalo po obloze, jen občas se nějaký utrhl a ulétl, nebo
se zamotal do korun nedalekých stromů.
Ostatně jako na každé Drakiádě. Někomu
se dráčci vznášeli lépe, jiným hůř, ale zkrátka nepřišel nikdo. Za snahu byly oceněny
všechny děti papírovými medailemi a sladkou odměnou v podobě perníkových dráčků. S velkou chutí se děti do perníčků zakously. Tuhle voňavou dobrotu si mohly děti
ze všech tříd 11. října ve tři hodiny nazdobit
samy společně s rodiči ve třídě Žabiček a věřte, že chutnaly mnohem lépe.
Místo slunce, místo mraků
je dnes nebe plné draků.
První, druhý,
vedle třetí………
Smutným nebem radost letí!
 Monika Orlová,
MŠ Koryčany

Logopedická třída Žabičky
Možná nevíte, že Mateřská škola Koryčany patří mezí největší v okrese Kroměříž.
Kapacita MŠ je 90 dětí, které jsou umístěny
do čtyř tříd – Berušky, Medvídci, Motýlci
a Žabičky.
Třída Žabiček se od ostatních odlišuje
především tím, že je určena dětem s vadami řeči. Dochází sem 14 dětí a určitě vás
zajímá, jak jsou vybírány? Paní učitelky z
ostatních tříd si všímají, jak děti mluví a u
některých navrhnou orientační vyšetření
řeči tzv. depistáž, se kterou musí souhlasit
rodiče. Po té je paní logopedky z MŠ a
z SPC (Speciálně pedagogické centrum)
individuálně vyšetří a vyberou ty děti, které
mají nejvíce narušené komunikační schopnosti. Takové děti jsou pak následně doporučeny na zařazení do logopedické třídy.
Samozřejmě pokud s tím rodiče souhlasí.
V naší logopedické třídě pracují dvě paní
učitelky. Bc. Pavla Domanská, která se
věnuje dětem ve třídě a zajišťuje kolektivní neboli skupinovou logopedickou péči,
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která je denně součástí řízených činností.
Využívá různé logopedické pomůcky (větrníky, hudební nástroje, píšťalky apod.), aby
učení bylo zábavné a děti se na ně těšily.
Provádí s nimi dechová, artikulační, oromotorická cvičení, rozvíjí jejich sluchové, zrakové vnímaní, grafomotoriku atd.
Druhá paní učitelka Mgr. Petra Kovářová
zajišťuje individuální logopedickou péči. To
znamená, že každému dítěti se věnuje samostatně. Pro tyto účely byla zřízena logopedická pracovna s velkým zrcadlem, která
dětem poskytuje dostatek klidu a soukromí,
aby se mohly soustředit na vlastní činnost a
měly tak zpětnou vazbu. Pracovna je vybavena rovněž velkým množstvím pomůcek,
materiálů a knih didakticky zaměřených na
oblast rozvoje řeči. Každé dítě má zavedený svůj logopedický sešit, do kterého jsou
mu pravidelně vlepovány cvičení a úkoly
nejen na korekci jednotlivých hlásek, protože cílem logopedické péče je celkový a
všestranný rozvoj dítěte, který mu usnadní

vstup do první třídy. Sešity si děti nosí na
víkend domů a rodiče jsou tak přímo zapojeni do logopedické péče a s dětmi doma
pravidelně pracují (alespoň doufáme) dle
pokynů uvedených v sešitech. Každé dítě
má také zavedenou složku, kde je zapsané každé sezení v logopedické pracovně,
jsou vedeny záznamy o jeho pokrocích a
zakládány jeho pracovní listy. Rodič může
kdykoli do těchto záznamů nahlédnout a
pokud má nějaké dotazy ohledně vývoje
svého dítěte v jednotlivých oblastech, velmi
rádi mu vše vysvětlíme, poradíme a doporučíme vhodné postupy.
V třídě Žabiček se tedy snažíme o to, aby
si děti osvojily správné řečové návyky, hlasovou hygienu , nebály se mluvit, krásně
vyslovovaly, uměly se souvisle vyjadřovat a
do první třídy odcházely seběvědomé, spokojené a připravené děti po všech stránkách. Snad se nám to alespoň trochu daří!
 Mgr. Petra Kovářová
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Uspávání broučků
Uspávání broučků proběhlo ve velmi hojném počtu dětí, rodičů, prarodičů, kteří se
zúčastnili průvodu z náměstí k mateřské
škole. Na zahradě mateřské školy se děti
shromáždily, aby předvedly nacvičené

básničky a společný taneček v doprovodu
hudby. Zahrada školky byla vyzdobena
světýlky a duchy, kteří byli zavěšeni na stromě. Po celou dobu panovala velmi klidná
a přátelská nálada. Na zahradě byla mož-

nost občerstvení teplým čajem pro všechny
zúčastněné. Po celou dobu akce dbaly na
bezpečnost hasičky města Koryčan.
 Kateřina Braunerová

Kultura

Ohlédnutí za oslavami 100.výročí vzniku
Československé republiky
Koryčany nezůstaly v oslavách, které se
konaly po celé republice, pozadu. Skončil
Den města a už jsme střádali plány na oslavu, která by byla důstojnou připomínkou
tak významného výročí. Konec první světové války, rozpad monarchie a vznik naší
Československé republiky.
Naše oslava měla několik zastavení a několik částí. Jako první součástí oslav bylo
slavnostní zasazení lípy svobody. Místem
pro tuto lípu se stala travná část zahrady v
Domě pro seniory.
Aktu se zúčastnili pozvaní hosté za hudebního doprovodu pod vedením p. Hušky.
Po krátkém projevu, společnými silami paní
starostka Ing. Hana Jamborová a všichni
přítomní zasadili lípu, strom jenž nám symbolizuje svobodu. Paní starostka stromku
popřála zdravý růst a jeho bohatá koruna
ať potěší kolemjdoucí.
Po té jsme se přemístili k budově knihovny
na Náměstí, kde na fasádě byla odhalena
smaltovaná dlaždice HERALDICKÁ MÍSTA, naše město se tak stalo součástí tohoto

projektu. Dlaždice obsahuje QR odkaz na
symboly města. Hezké propojení nových
technologií a historie.
Dalším bodem programu byl lampiónový
průvod. První tóny nám ještě udala živá
hudba a zbytek cesty šly děti za doprovodu reprodukované hudby z místního rozhlasu. Závěr průvodu byl v kulturním domě,
kde si většinou všichni, jak rodiče, tak i děti,
dopřáli sladkou tečku v podobě dortíku a
maminky si přidaly možná i výbornou kávu.
Tato část oslavy byla věnovaná právě dětem malinkým a jejich rodičům, těm, kteří by
nevydržely projevy na hlavní části oslavy.
V kulturním domě bylo pro všechny připraveno, jak již jsem zmínila, výborné občerstvení (Nemoland p. P. Kovářová).
Hlavní část oslav měla také několik fází.
Výstava v přísálí, kterou z vlastních materiálů nainstaloval sám JUDr. Pavel Matoušek,
byla jednou z nich. Součástí této výstavy
byla i malá expozice alb ze Sboru pro občanské záležitosti.
V hlavním sále probíhala oslava se vším

všudy. Tedy s národní hymnou, kterou zazpívala Alžběta Selucká a projevy starostů i hostů a hudebním vystoupením dětí ze
ZUŠ Koryčany.
Své působení na postu starosty si svými příspěvky připomenuli: Ing. Jaroslav Kočí, Ing.
Miroslav Máčel a Ing. Hana Jamborová,
která bude ve své práci pokračovat další
4 roky.
Na oslavu byli osobními pozvánkami pozváni hosté, kteří se v posledních letech zapojili do chodu našeho města.
Po všech pronesených slovech, se mohli
hosté přesunout na výstavu a vyplnit si
tak čas před poslední částí programu. Divadelním představením ČESKÉ NEBE na
motivy divadla Járy Cimrmana v podání
bývalých i současných žáků naší Základní školy pod vedením ředitele školy Mgr.
Vlastimila Jansy.
Hosté se po té rozcházeli v dobré náladě a
spokojeni z návštěvy příjemné akce.
 Ilona Vybíralová

Přehled kulturních akcí
Přehled kulturních akcí 2018 1. čtvrtletí 2019
9.12.2018
11.12.2018
15.12. 2018
16.12.2018
16.12.2018
17.12.2018
24.12.2018
24.12.2018
31.12.2018
19.1.2019
26.1.2019
14.2.2019
16.2.2019
23.2.2019

Mikulášská besídka pro děti v KD
Adventní posezení v knihovně
Rozsvěcení vánočního stromu v Blišicích
III.ročník Košt vánočního cukroví v KD
Zpívání u vánočního stromu v Jestřabicích
Posezení pro seniory v KD
Zpívání koled v Blišicích
Zpívání koled u kapličky v Lískovci
Silvestrovský guláš před radnicí
Ples města Koryčany
Ples Základní školy Koryčany
Maškarní ples MŠ
Ples SDH Koryčany
Košt pálenky
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Literární okénko

Ke konci roku 2018 trochu science fiction
Netradiční poděkování jsem adresoval do věčnosti koryčanskému
továrníkovi Michaelu Thonetovi formou písně, kterou jsem pro dokreslení aktuální situace s nadsázkou složil a zazpíval v kulturním
domě při příležitosti představení možností využití jeho vily, v Koryčanech zvané Zámeček.
Díky Míšo Thonete
byls nejlepší na světě
lidem v Koryčanech práci dal
fabriku jsi postavil
ve své vile tady žil
Zámeček zub času nahlodal
Chátrá
teď se po nápravě pátrá
Balík peněz napraví
všechna léta bezpráví
v plném lesku vila bude stát
ať je pravdou neměnnou
že se prachy seženou
budeme v ní na tě vzpomínat

Z věčnosti se mi nedávno, po více než půl roce, dostalo od pana
továrníka odpovědi. Adresováno z jeho rodinné hrobky z Vídně:
Die Einwohner von Koritschan,
es war mir ein Vergnügen, hier an diesem Ort zu leben. Ich kam
von Boppard durch Wien nach Mähren. Das Qualitätsholz der umliegenden Wälder war der Grund für die Herstellung von Möbeln.
Deshalb habe ich hier eine Fabrik gebaut und auch meine Villa,
die Sie Chateau genannt haben.
Ich würde mich freuen, auch anderen Generationen dienen zu können.
Ihr Michael Thonet
Obyvatelé Koryčan,
bylo mi potěšením žít zde na tomto místě. Přišel jsem z Boppardu
přes Vídeň na Moravu. Kvalitní dřevo z okolních lesů bylo důvodem pro výrobu nábytku. Proto jsem zde postavil továrnu i svou
vilu, kterou jste nazvali Zámeček.
Byl bych velmi potěšen, kdyby sloužila i dalším generacím.
Váš Michael Thonet
 Zdeněk Horenský

Spolky

Zhodnocení prací
na hradě Cimburku za rok 2018
V letošním roce byla dokončena druhá
etapa statického zajištění jižní parkánové
zdi. Práce byly provedeny za přispění města Koryčany a Ministerstva kultury v rámci
Programu záchrany architektonického dědictví.
V rámci druhé etapy statického zajištění jižní parkánové zdi došlo k napnutí dvanácti
kotev, které byly do zdiva navrtány v loňské sezóně. Následně byly zazděny kotevní bloky. Dále byla parkánová zeď přespárována a byly zazděny kaverny. Nestabilní
koruny zdiva byly rozebrány a následně
přezděny. Dále byla provedena nízkotlaká injektáž podzákladí jak jižní parkánové
zdi, tak i jižní palácové zdi. Nakonec byla
provedena drenáž pro odvod srážkových
vod mimo prostor jižní parkánové zdi. Během prací byl nalezen fragment habánské
majoliky s monogramem Gabriela Horeckého z Horky. Také byl v severovýchodním
nároží parkánové zdi objeven druhotně
použitý kamenický článek.
V paláci byly zasypány sondy do podzá8
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kladí a srovnán terén. Do palácové příčky byl osazen nový překlad z jilmového
dřeva. Po několika letech oprav byly opět
zpřístupněny všechny palácové suterénní
místnosti. Koruna sklepa byla opatřena
novou hydroizolací a ve sklepě proběhla
drobnější podezdívka ve skalním podloží,
díky níž mohl být ze sklepa odstraněn dočasný depozit kamene.
V letošním roce bylo na hradě odpracováno přes 5000 dobrovolnických hodin.
Uskutečnila se zde také řada kulturních
akcí.
 Pavel Kudlička
Kastelán
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Ohlédnutí za uplynulým rokem 2018 v Blišicích
Další rok nám utekl jako voda a už jsou
před námi opět Vánoce a Nový rok 2019.
V letošním roce jste mohli Blišice navštívit
při Blišickém guláši, Turnaji v malé kopané, Hudebním dni nebo také na drakiádě.
Ta byla předposlední akcí letošního roku.
Drakiáda se konala poslední zářijovou
sobotu. Sešli jsme se, abychom společně
pouštěli draky, opékali špekáčky nebo
dlabali dýně. Počasí bylo krásně slunečné
s lehkým větříkem. V pouštění draků byla
nejlepší Amálka Dobešová, která se stala
vítězkou letošního ročníku. Na Cihelně
byly pro děti nachystány stanoviště s podzimními soutěžemi. Děti si mohly vyzkoušet skákání v pytli, chůzi s bramborou na
lžíci, třídění brambor podle velikosti, hod
bramborou do otvorů nebo skládání podzimních slov podle abecedy. Nachystán
byl také stůl pro malé malíře, kde si děti
mohly vymalovat draka. Nechybělo ani
dlabání dýní. Vítězem nejlepší dýně se stal
Honzík Maršál.
Poslední akcí, na kterou se u nás můžete
těšit, je každoroční zpívání u vánočního
stromečku. Letos se sejdeme v sobotu 15.
prosince od 16 hodin na návsi v Blišicích.
Těšit se můžete na dechovou kapelu Boršičanka a vystoupení dětí z Blišic. Proto tedy
neváhejte a přijďte si užít trochu vánoční
atmosféry, zazpívat si koledy a dát si něco
dobrého na zub.

10

Chtěli bychom Vám všem, kteří naši činnost
podporujete, touto cestou poděkovat a
doufáme, že se na Vás můžeme těšit i při
akcích, které nás čekají v následujícím roce
2019. Ty jsou všechny již nyní zaznamenány v kalendáři Koryčan, který zanedlouho
vyjde.

Na závěr mi dovolte, abych Vám za celé
Blišice popřála krásné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, štěstí, pracovních i
osobních úspěchů v roce 2019.
 Edita Dlouhá
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Zahájení adventu u nás v Koryčanech
Letos se již počtvrté naše náměstí zaplnilo stánky s dobrotami a vánočním zbožím. Adventní atmosféru dokreslil Betlém s Pannou Marií a Josefem. Živá zvířátka z chléva jsou krásnou kulisou. Nedílnou
součástí programu je i Ježíškova pošta, kde si děti mohly napsat a
poslat svá přání, které dárky by chtěly najít pod stromečkem.
Kulturní program probíhal v již tradičním duchu. Po úvodu paní starostky, pozdravení ředitele Základní školy a svátečním slovu pana

faráře, vystoupily děti z Mateřské školy, ze Základní školy a ze
Základní umělecké školy se svým programem.
Letos organizace připadla na Tomáše Wlacha, který nastoupil
jako zástup za dlouhodobě nemocnou kolegyni paní Ivetu Holáskkovou. Zhostil se svého
úúkolu dobře a celý průběh odpoledne probíb
hhal v klidu a slavnostní
nnáladě.
Z toho místa bych chtělla poděkovat všem, kteří
sse na zdárném průběhu
podíleli. Všichni odvedli
p
vvýbornou práci a patří
jjim velký dík.
Vám, naši milí návštěvníV
cci, děkujeme také. Bez
vvaší účasti by to vše nemělo smysl.
m
PPřeji všem krásné advventní dny.
 Ilona Vybíralová
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Sport

FC Koryčany
MUŽI
Muži vstoupili do své třetí sezony v 1.A třídě ZLÍNSKÉ
KRAJSKÉ SOUTĚŽE s týmem, který prošel v létě jen
nepatrnými změnami. Trenér Miroslav Bednařík v týmu
přivítal dva navrátilce Jana Věžníka - návrat z hostování
ve Zdounkách a mladého talentovaného hráče Patrika
Prachaře - obnovení činnosti.
Výsledky mužů byly letos jako na houpačce. Se čtyřmi
výhrami (Nedachlebice, Kunovice, Újezdec, V.Otrokovice“B“), dvěma remízami (Žalkovice, Osvětimany),
které po penaltovém rozstřelu vyzněly v náš neprospěch, a sedmi porážkami se tak po polovině sezony
nacházíme na 12. místě.
Tréninky mužů pokračují do poloviny prosince. Příprava na odvetné boje na sebe nenechá dlouho čekat a
v půlce ledna se opět sejdeme. V plánu máme sedm
přípravných zápasů s dvěma až třemi tréninkovými jednotkami týdně. Vše vyvrcholí 24.3.2019 v Žalkovicích,
kde zahájíme druhou polovinu sezony.
DOROST
Kádr dorostu prošel více změnami. Tým posílili Štěpán
Maša, Filip Tomáštík a Antonín Vrána.Vzhledem k tomu,
že se nacházíme na šestém místě, panuje spokojenost.
Dominik Kaňa a Patrik Hubr pravidelně nastupují také
za A tým mužů. Dorostence čeká společná příprava s
muži.

TABULKA DOROST podzim 2018
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

Prakšice

13

12

0

1

73:16

37

0

1

2.

Staré Město

13

12

0

1

74:15

36

0

0

3.

Újezdec

13

9

0

4

50:36

27

0

0

4.

Napajedla

13

9

0

4

48:25

25

2

0

5.

Morkovice

13

8

0

5

34:25

25

1

2

6.

Koryčany

13

7

0

6

44:30

21

0

0

7.

Tlumačov

13

7

0

6

45:27

19

2

0

8.

Nivnice

13

6

0

7

44:45

18

1

1

9.

Jarošov

13

5

0

8

36:55

17

0

2

10.

Dolní Němčí

13

5

0

8

30:41

16

0

1

11.

Boršice

13

5

0

8

27:38

14

1

0

12.

Kněžpole

13

5

0

8

19:30

14

1

0

13.

Bezměrov

13

1

0

12

26:81

3

0

0

14.

Šumice

13

0

0

13

15:101

1

0

1

TABULKA MUŽI podzim 2018
KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

Kvasice

13

11

0

2

46:8

34

0

1

2.

Osvětimany

13

9

0

4

38:20

26

1

0

3.

Dolní Němčí

13

8

0

5

31:21

24

1

1

Všechny naše fanoušky zveme na TRADIČNÍ SILVESTROVSKÝ ZÁPAS svobodní versus ženatí, který se uskuteční 30.12.2018 v 10 hodin na stadioně FC Koryčany.

4.

Bojkovice

13

8

0

5

30:32

24

1

1

5.

Nivnice
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FC Koryčany mládež
Od našeho posledního příspěvku do Zpravodaje uběhl určitý čas, a tak se s vámi
opět chceme podělit o novinky v našem
klubu a o to, co se nám povedlo a co
všechno ještě do konce roku plánujeme.
Výchova dětí je jeden z nejdůležitějších
úkolů v životě každého rodiče a my trenéři, ať chceme či ne, na to máme také vliv.
Snažíme se v dětech pěstovat zdravou
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 4/2018

soutěživost, emoce a zápal, ale všechno
v duchu fair play. Takřka ve všech kategoriích nám nejde o výsledky, ale o získání dovedností, které se děti nebudou bát
v zápasech zkoušet použít. Samozřejmě
chceme, aby děti dokázaly rozeznat prohru od výhry, protože emoce k fotbalu patří. To ovšem neznamená, že bychom měli
vyhrávat za každou cenu na úkor radosti

ze hry a používání získaných dovedností.
Nechceme, aby děti šly zápas nějak ,,ukopat,“ ale aby si vyzkoušely nové kličky a
hrou se především bavily.
Vzhledem k tomu, že se nám od června
opět rozšířily počty dětí v jednotlivých kategoriích a nyní náš počet od těch nejmenších až po starší žáky činí neuvěřitelných
92 dětí, chtěl bych vám krátce přestavit
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jednotlivé kategorie a to, jak s nimi pracujeme. Tak vysoký počet dětí je odměna
a zároveň poděkování všem trenérům a
lidem, kteří se okolo mládežnického fotbalu v Koryčanech pohybují a mají tak velký
podíl na tom, že se k nám neustále hlásí
další.
Benjamínci (děti do 5-ti let): v kategorii
nejmenších dětí se zaměřujeme na všestrannost. Jedná se především o sportovní
přípravu různými pohybovými hrami, ve
kterých se děti naučí házet a chytat míč
se spoustou zapojených gymnastických
prvků, a hlavně se pohybově připraví na
přechod do další kategorie. Trénujeme
jednou týdně vždy v úterý od 16:00 do
17:00 v hale v Koryčanech.
Školička (děti ve věku 5-7 let): kategorie
školička pokračuje ve všeobecné sportovní přípravě, ale v tréninku se už objevují
cvičení zaměřené na fotbalové dovednosti
s míčem. Vše samozřejmě hravou a zábavnou formou tak, aby to děti bavilo. Děti již
začínají hrát zápasy a srovnávají naučené dovednosti s různými soupeři a nutno
dodat, že si vedou velmi dobře. Tréninky
máme již dvakrát týdně ve středu 17:3019:00 a v pátek 17:00-18:30, vždy v tělocvičně na prvním stupni ZŠ Koryčany.
Mladší přípravka (děti ve věku 8-9 let): u
těchto dětí se už primárně věnujeme učení fotbalových dovedností od přihrávky
a vedení míče až k velké zásobě kliček.
Zaměřujeme se především na individuální
rozvoj hráče. Chceme, aby děti dokázaly
použít co nejvíce z naučených dovedností
při zápasech, které hrajeme pravidelně
o víkendech. Děti nesvazujeme myšlenkou
na výsledek, proto se tak nemusí strachovat dělat chyby a požívat nové dovednosti. Trénujeme také dvakrát týdně, vždy v
úterý 17:00-18:30 v hale v Koryčanech a
v pátek 16:30-18:00 v tělocvičně ve Střílkách.
Starší přípravka (děti ve věku 10-11 let):
zde máme největší počet dětí a na základě toho jsme se rozhodli rozdělit děti na
dvě mužstva, která hrají pravidelné zápasy. Díky rozdělení zaručíme pro všechny
děti účast na zápasech a tím i jejich další
zdokonalování. V tréninku už dominuje
převážně učení fotbalových dovedností.
Vše stále zábavnou formou ale s použitím
složitějších cvičení. V zápasech nám stále
jde především o to, jak děti hrají, ne jestli
vyhrají či prohrají. Tréninky jsou u skupiny
Ajax v pondělí 18:00-19:30 a ve čtvrtek
17:30-19:00. U skupiny Benfika v pondělí
16:30-18:00 a ve čtvrtek 16:00-17:30.
Mladší žáci (děti ve věku 12-13 let): vzhledem k tomu, že kromě 4 hráčů hrají za
mladší žáky děti ze starší přípravky, uzpůsobujeme tomu i tréninky a nároky v zápasech. Stále se zaměřujeme na to, jak děti
14

hrají, a jestli se snaží používat naučné dovednosti i za cenu nějaké chybičky. Nutno
dodat, že si vedou velmi dobře a i proti
starším dětem předvádí dobré výkony.
Starší žáci (děti ve věku 14-15 let): u
starších žáků máme momentálně největší problémy hlavně kvůli nízkému počtu
hráčů. Hráči nemohli projít kategoriemi
přípravek, proto je zásoba naučených dovedností nízká. V této kategorii děti silně
vnímají výsledek. A to je dle mého názoru
příčina malého počtu hráčů. Proto si velmi
cením všech těch, kteří i přes špatné výsledky starších žáků pořád pokračují, a
snaží se učit novým věcem. Starší a mladší
žáci mají tréninky ve stejný termín, vždy
v pondělí 17:00-18:30 v tělocvičně ve
Střílkách a ve středu 17:00-19:00 v hale
v Koryčanech.
Co se nám podařilo uskutečnit…
Zakončení sezóny 2017/2018 – koncem
června jsme na závěr sezóny uspořádali pro děti za spolupráce s rodiči hřiště
plné stanovišť, kde si děti mohly vyzkoušet
všechny dosud naučené dovednosti. Na
jednotlivých stanovištích účastníci získávali různé body, za které byli následně
všichni odměněni. Děti se náramně bavily
a trochu se nám poslední trénink protáhl.
Ale nám to nevadilo, hlavně, že byly děti
šťastné.
Junior kemp – uspořádání prvního ročníku příměstského fotbalového kempu jsme
plánovali již dlouhou dobu. Díky velkému
zájmu dětí se nám rychle podařilo zaplnit
kapacitu kempu, a tak jsme mohli první
den kempu přivítat 21 natěšených fotbalistů. Všichni účastníci obdrželi tréninkový
dres se svojí přezdívkou. Dětem jsme se
věnovali od pondělí do pátku vždy od
8:00 do 17:00. Náplní nebyly pouze fotbalové tréninky, ale také pilování kliček
a různé soutěže. Uspořádali jsme výšlap
na Kameňák s doprovodnou sportovně
vědomostní soutěží, a také výlet na šlapací káry na Stupavu. Poslední den kempu
patřil mistrovství ve střelbě, olympiádě a
dražbě zajímavých věcí za získané body.
Odměnou bylo pro děti stanování v místním autokempu s opékáním a stezkou odvahy. Pro všechny to byl skvělý zážitek a
bylo těžké se loučit.
Výlet na ligu Slovácko : Slavia Praha – v
týmu máme spoustu dětí, které fandí Slavii
Praha, a tak jsme se rozhodli s nimi zajet
na ligový zápas do Uherského Hradiště
na zápas naživo a zažít atmosféru velkého stadionu s bezmála 4 000 diváky. Pro
všechny to byl neopakovatelný zážitek.
Sportovní odpoledne dětí a posezení s
rodiči – v říjnu jsme využili krásného počasí během jednoho víkendu a uspořádali
jsme sportovní odpoledne pro děti spoje-

né s posezením jako poděkování všem rodičům, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají. Účast byla obrovská a potvrdilo
se nám, že rodiče jsou nám nakloněni. To
je to nejlepší, protože spolupráce a komunikace s rodiči je jedna z nejdůležitějších
věcí při tréninku dětí.
Pokud byste chtěli vidět fotky ze všech
akcí, které jsme již uskutečnili, můžete se
podívat na: https://pripravkafck.rajce.
idnes.cz/
Co ještě plánujeme do konce roku…
Zimní halová liga – od 24.11.rozjíždíme
halovou sezónu pořádáním zimní halové
ligy pro všechny kategorie přípravek. Tato
liga obnáší sérii šesti miniturnajů během
období listopad-březen a jeden závěrečný turnaj. Kategorie mladší přípravky a
starší přípravky jsou rozděleny do 4 skupin po 4 týmech, tzn. turnaje se zúčastní
celkem 16 týmů. Už se těšíme na další
srovnání s ostatními mužstvy.
Doprovod na ligový zápas ve Zlíně
- 24.11. jedeme se starší přípravkou doprovázet ligové fotbalisty na hřiště při
nástupu na ligové utkání proti Opavě. V
poločasové přestávce pak budou děti hrát
před zraky velkého počtu diváků utkání
proti mužstvu přípravek Fastav Zlín.
A Možná přijde i Mikuláš – začátkem prosince budeme v očekávání, zda nás navštíví Mikuláš společně s čerty a andělem.
Necháme se překvapit, zda fotbalový Mikuláš dorazí, a jaké bude mít překvápko
pro děti..
Doprovod na ligový zápas v Uherském
Hradišti – 15.12. se nám podařilo opět
zajistit doprovod ligových fotbalistů při
nástupu na utkání 1. Fotbalové ligy. Plánujeme tuto akci pojmout zájezdem všech
dětí starší přípravky a rodičů. Vše bychom
chtěli zakončit společnou večeří. Další
teambuilding je na světě.
Vánoční turnaj – před Vánocemi plánujeme jako zakončení roku společný turnaj
dětí a rodičů mezi sebou. Turnaj bude pro
všechny kategorie a bude pojat vtipnou formou. Každý účastník bude muset přijít hrát
v kostýmu s vánoční tématikou. Sám jsem
zvědavý, jakých kostýmů se dočkáme…
Závěrem bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří pomáhají při různých akcích,
městu Koryčany za podporu, vedení
klubu, všem lidem, kteří se pohybují okolo mládeže a hlavně trenérům za to, že
obětují svůj volný čas a mají trpělivost a
ochotu věnovat se dětem. Myslím, že tato
činnost má obrovský smysl.
 Petr Posolda,
hlavní trenér mládeže
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Inzerce
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

500 až 1500 Kč
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Oslava 100.výročí Československé republiky (foto k článku na str. 7)
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