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Úvodník
Vážení spoluobčané,
v měsíci srpnu tohoto roku jsem
jel opět po dlouhé době vlakem
do Brna. Při čekání na nástupišti
v Nemoticích přijel na nádraží
v opačném směru od Brna osobní vlak, který měl velmi zajímavý
název „Cimburk“. Překvapilo
mne to a uvědomil jsem si, jak je
zřícenina našeho hradu zřejmě
známá po celé jižní Moravě.
Vždyť v prostoru mezi Brnem,
Kroměříží a Hodonínem se
žádná podobná zachovalá zřícenina hradu nenachází. Hrad
Buchlov je jiná třída, to je funkční hrad.
Když jsem obdržel požadavek, abych jako zastupitel napsal článek do Koryčanského
zpravodaje na téma jaké si
sám vyberu, rozhodl jsem se
seznámit koryčanskou veřejnost
se zajímavou studií na rozvoj
cestovního ruchu v Koryčanech.
V dnešní době, jak sami vidíte v informacích z televize, se
předhání jednotlivé regiony jak
v České republice, tak vlastně
po celém světě o to, kdo sežene do svého regionu co nejvíce
turistů. Tito přináší do regionu
jak peníze, tak možnost vzniku
nových pracovních míst. Toto
se týká hlavně regionů s poklesem počtu pracovních míst,
kam Koryčany také patří. Koryčany ale mají v tomto směru
možnosti. Vždyť Koryčanům se
přece říká „Koryčany – brána
Chřibů“. A na tomto je založena částečně před několika lety
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rozpracovaná a pro nedostatek
realizátorů nedokončená studie
s tematickým názvem: „Vývoz
Brňanů vlakem do Chřibů“.
Tato idea vznikla z iniciativy
několika koryčanských občanů
– zaměstnanců Českých drah
s tím, že údajně je ředitelství
Českých drah tomuto projektu
příznivě nakloněno. Jednalo
by se o zpracování a realizaci
projektu na rozvoj turistického
ruchu, na který by bylo možno
získat poměrně vysoké dotace.
Obsahem projektu by bylo:
O víkendech by vyjížděl z Brna
zvláštní asi motorový vlak až
na nádraží do Koryčan, kde by
cestující přesedli do elektrického
vláčku, který by je dopravil nahoru na rozcestí turistických cest
„U Křížku“. Pak by je dle potřeby v určenou hodinu dopravil
zpět na náměstí do Koryčan,
kde by měli možnost přespat
v nově vzniklém penzionu, který
by byl součástí projektu.
Základem celé ideje je dostat
turisty na parkoviště U Křížku.
Odtud je to jen kousek (v podstatě po rovině) k hradu Cimburku.
Dnes zřícenina hradu Cimburk
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žije. Spravuje jej a provádí zde
různé kulturní akce spolek Polypeje. Při této příležitosti bych rád
vzpomenul to, že moc nechybělo
a Cimburk dopadl stejně jako
Střílecký hrad. Zbyla by z něj jen
hromada kamení. O jeho záchranu se na počátku devadesátých
let zasloužilo tehdejší občanské
sdružení – dnešní spolek Polypeje. Jeho členy byli hlavně Brňané
v čele s dnes předčasně zesnulým prezidentem sdružení Filipem Manouškem. Tito nadšenci
s obtížemi započali s opravami
hradu, ale teprve když se podařilo získat Cimburk do vlastnictví
města Koryčany společně s Polypejemi, byl Cimburk definitivně
zachráněn. Město je nyní většinovým vlastníkem hradu Cimburk.
Další velmi významnou lokalitou
je Hradiště svatého Klimenta
zvané hovorově Klimentek. Jeho
význam nebyl doposud plně
zhodnocen. Dnes je prokázáno,
že na Klimentku se zdržoval sv.
Cyril a sv. Metoděj a údajně tam
měli také školu. Daleko vážnější
je ale domněnka, že na Klimentku je pochován sv. Metoděj.
Jeho hrob nebyl doposud ob-

jeven, ale na Klimentku v tomto
směru také žádný archeologický výzkum neprobíhal. Pro turisty je to však významná lokalita.
Od parkoviště U Křížku se mohou vydat na cesty po celé oblasti Chřibů, a to pěšky, na kole
nebo třeba na běžkách.
Zajištění zpracování projektu,
získání dotace a celkové uvedení v život by bylo jistě velmi náročné. Já se toho již zúčastňovat
nebudu, jsem v důchodě. Město Koryčany tento projekt také
nemůže realizovat, neboť má
jiné povinnosti. Zpracovatelům
projektu by však jistě bylo nápomocno, včetně hledání objektu pro případný penzion. Je to
však výzva pro mladé podnikavé lidi. Vždyť kdo by například
předpokládal, že v Koryčanech
bude úspěšně fungovat Hipocentrum podnikající v oboru
koní a s tím souvisejícími všemi
možnými aktivitami nebo Sportovní rybářství Jestřabice nebo
rybník Prokop a další. Tímto chci
svůj článek ukončit s nadějí, že
snad někomu dodá inspiraci.
 Ing. Miroslav Máčel
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Informace z radnice

Slovo starostky
Milí Koryčaňáci,
myslím, že jsme letos měli štěstí na krásné babí léto se slunečným
počasím a příjemnými teplotami. Pranostika pro 4. října, kdy píšu
tyto řádky, poukazuje na to, co jsme pocítili minulý týden. Tj. „Svatý František – v poledne košile, ráno kožíšek“. Další varianta tohoto
přísloví zní „Svatý František zahání lidi do chýšek.“ A když už bu-

dete ve svých „chýškách“ třeba s voňavou kávou nebo lahodným
čajem, tak si určitě rádi přečtete toto číslo Koryčanského zpravodaje. Přeji Vám příjemné počtení a krásné dny podzimních měsíců.
 Ing. Hana Jamborová, starostka

EKO-KOM rozdal prvňáčkům startovací balíčky
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. zajišťující sdružené plnění povinností
zpětného odběru a využití odpadu z obalů připravila letošním koryčanským prvňáčkům
překvapení. Na každého nového školáka čekal na lavici
startovací set z recyklovaných
materiálů spolu s podklady
o třídění odpadů v pestrých
barvách a podaných jednoduchou populární formou. Dále
set obsahoval různé psací potřeby a školní pomůcky. Další
dárek předala za město Koryčany novým školákům starostka
Ing. Hana Jamborová.
 Josef Prokeš,
OŽP MěÚ Koryčany

Město Koryčany žádá o dotace na kompostéry
pro domácí kompostování
O kompostéry pro domácí kompostování bude město Koryčany žádat v rámci dotačního
programu OPŽP 3.1.3. – předcházení vzniku komunálního
odpadu. V případě schválení
dotace a následného přidělení
kompostérů občanům i chalupářům (mimo oblast Zdravá
voda) by měla být zrušena
dosavadní stanoviště pro uložení BRO (biologicky rozložitelný odpad), která nepůsobí
esteticky a jejichž vyklízení je
nákladné. I nadále však bude
umožněno občanům i chalupá2

řům odevzdat BRO do Odpadového centra v Nádražní ulici
v Koryčanech. Zájemci o kompostéry mají možnost přihlásit
se na Městském úřadu v Koryčanech osobně, telefonicky
nebo prostřednictvím mailu. Pro
obyvatele bytových domů jsou
na BRO plánovány samostatné
kontejnery, které by měly být
umístěny vedle kontejnerů na
tříděný odpad. Pokud mají obyvatelé bytových domů ve svém
vlastnictví zahradu (zapsanou
v katastru nemovitostí), mohou
o kompostér také zažádat, to-

též platí pro chalupáře, kteří
zde vlastní nemovitost se zahradou či pozemek, kde BRO
produkují. Pro majitele rekreačních nemovitostí v chatové oblasti Zdravá voda je plánován
kontejner na BRO, který bude
umístěn na stanovišti kontejnerů
na tříděný odpad. V rámci rychlého jednání by měly být žádosti podány do 20. října 2016. V
případě přidělení dotace a po
nezbytných administrativních
úkonech je odhad distribuce
kompostérů v termínu cca květen 2017. Kompostéry by měly

mít objem 800–1000 litrů.
Držitelé kompostérů tak získají
jednoduchým způsobem kvalitní hnojivo pro své zahrádky,
a to z vlastních zdrojů. Se zásadami správného kompostování
budou občané seznámeni včas
a způsobem běžným při oznamování informací: obecní rozhlas, informační tabule MěÚ
Koryčany, internetové stránky
města Koryčany, zpravodaj
města Koryčany.
 Josef Prokeš,
OŽP MěÚ Koryčany
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MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme
novou službu – Mobilní rozhlas. Nově Vás budeme informovat
o důležitých událostech v našem městě. Zaregistrujte se, vyplňte
Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat SMS
zprávy o dění ve městě - upozornění na odstávky energií, přerušení dodávky vody, údržbu ulic, uzavírky silnic a další mimořádné
informace.
Služba je pro registrované zdarma!
Jak se zaregistrovat?
1) Vyplněním online registračního formuláře na adrese www.korycany.cz
• V prvním kroku registrace zadáte do systému své telefonní
číslo
• Ve druhém kroku poté vyplníte své kontaktní údaje.
• Nakonec registrační formulář odešlete
2) Vyplněním ústřižku na informačním letáku a jeho odevzdáním
na úřadě. Leták najdete na následujících místech:
• Na úřadě
• V tomto vydání Koryčanského zpravodaje
• V Městské knihovně
Co Vás čeká za zprávy ?
Krizové informace
– Povodňové nebezpečí
– Varování před výkyvy počasí
– Krizové řízení

Výpis usnesení
z 10. zasedání dne 15. září 2016
ZM 1/10/16 - po projednání u r č u j e hlasováním zapisovatele
10. zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovateli zápisu pana L. Orla a paní Mgr. M. Lungovou a členy návrhové komise pana Ing. M. Máčela, pana M. Berku a pana Bc. R. Pištěláka.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 – p. Z. Šmela, p. M.
Huška, p. Mgr. D. Čížková, p. B. Žampach
Schváleno v předloženém znění.
ZM 2/10/16 - s c h v a l u j e Doplněný program 10. zasedání
Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 – p. Z. Šmela, p. M.
Huška, p. Mgr. D. Čížková, p. B. Žampach
Schváleno v předloženém znění.
ZM 3/10/16 - s c h v a l u j e snížení provozního příspěvku
pro Domov pro seniory Koryčany, příspěvková organizace
o 542 000, Kč.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 - p. Z. Šmela, p. M.
Huška, p. B. Žampach
Schváleno v předloženém znění.
ZM 4/10/16 - s c h v a l u j e investiční příspěvek Technickým
službám města Koryčany ve výši 369 000,-Kč.
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Registrace do služby Mobilní rozhlas
Jméno:

……………………………………………..

Příjmení:

……………………………………………..

* Mobilní číslo: ……………………………………………..

* E-mail:

……………………………………………..

Bydliště:

……………………………………………..
……………………………………………..
Povinný údaj *

Zprávy z radnice
– Upozornění na odstávky vody
– Výpadky elektrické energie či plynu
– Čištění ulic
– Uzavírky silnic
– Upozornění na termíny a povinnosti
– Změny ordinačních hodin lékařů

Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0 Nepřítomno: 3 - p. Z. Šmela, p. M.
Huška, p. B. Žampach
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5/10/16 - s c h v a l u j e přijetí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2016 – neinvestiční dotace ve výši
155 000,-Kč pro Domov pro seniory Koryčany, příspěvková organizace.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. Z. Šmela, p. M.
Huška
Schváleno v předloženém znění.
ZM 6/10/16 - s c h v a l u j e přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2016 – navýšení poskytnuté
dotace ve výši 128.500,- Kč pro Domov pro seniory Koryčany,
příspěvková organizace a to na následující poskytované sociální
služby:
- Domov pro seniory 96.800,- Kč,
- Pečovatelská služba 31.700,- Kč.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. M.
Huška
Schváleno v předloženém znění.
ZM 7/10/16 - s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 10 – rok
2016 dle přílohy č. RO-2016-10.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. M.
Huška
Schváleno v předloženém znění.
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ZM 8/10/16 - s c h v a l u j e znění předložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/5605/20169-BKMM,
s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/5605/20169-BKMM mezi Česká republika – Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno na
základě příkazu generálního ředitele č. 6/2014 v platném znění
Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno IČ: 69797111
a město Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany, které zastupuje Ing. Hana Jamborová, starostka, IČ: 00287334.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. M.
Huška
Schváleno v předloženém znění.
ZM 9/10/16 - s c h v a l u j e nákup budovy č. p. 534 a souvisejících pozemků v k.ú. Koryčany a to parc. č. 22, parc. č. 23, parc.
č. 2713/2 pro město Koryčany za cenu 1 150 000,-Kč.
Pro: 12, Proti: 1 – p. M. Berka, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z.
Šmela, p. M. Huška
Schváleno v předloženém znění.
ZM 10/10/16 - n e s c h v a l u j e záměr prodeje pozemku parc.
č. 2229/1 v k.ú. Koryčany o výměře 266 m nebo jeho části, druh
pozemku ostatní plocha ve vlastnictví města Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. M.
Huška
Schváleno v předloženém znění.

ZM 11/10/16 - s c h v a l u j e nákup pozemků parc. č. 2523/1
(1 m2) orná půda, parc. č. 2524/109 (1468 m2) ostatní plocha, parc. č. 2525/8 (89 m2) ostatní plocha, parc. č. 2526/23
(18 m2) ostatní plocha zapsaných na LV č. 738 v k.ú. Koryčany
pro město Koryčany od vlastníka pozemků paní E. D. za cenu
15.760,- Kč.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. M.
Huška
Schváleno v předloženém znění.
ZM 12/10/16 - s c h v a l u j e zakoupení zemědělské stavby bez
č.p./č.e. na pozemku parc. č. 330 a pozemku parc. č. 330 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Koryčany od SALIX MORAVA
a.s., Revoluční 130/30 751 17 Horní Moštěnice, IČ: 25380893.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1 – p. Ing. M. Budík, Nepřítomno: 2 - p.
Z. Šmela, p. M. Huška
Schváleno v předloženém znění.
ZM 13/10/16 - s c h v a l u j e organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. M.
Huška
Schváleno v předloženém znění.
 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka
 Lubomír Daníček, v. r.
místostarosta
 Bc. Ludmila Prokešová, DiS., v. r.
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Nejhezčí zážitek letošního léta.
Sára:
V létě jsme byli s tátou a bratrem v Jeseníkách. Tam jsme jeli
lanovkou na Šerák a zpět jsme
šli asi 16 km pěšky. V ten den
bylo krásné slunečné počasí
a pohled z lanovky na krajinu
pod námi byl pro mne nejhezčím zážitkem letošních prázdnin.

Jakub: Byl jsem
s taťkou, mamkou
a Nelou na Lipně
v olympijském
parku v Riu. Moc
se mi tam líbila
bobová dráha, ta
byla super. Soutěž
il
jsem v olympijském
víceboji pro děti a
vyhrál jsem olympi
jský
klobouk, klíčenku
, sluneční brýle a
diplom.

Jindřiška: Jedn
ím z nejhezčích zá
žitků tohoto léta pr
o mne byla návště
va města Dubrovn
ík, které je zapsán
o
na seznamu UNES
CO. Prošla jsem
se zde nejen krás
nými historickými
uličkami, ale také
mnoha místy, kde
se
natáčel seriál Hra
o trůůnnyy..
bila
ejvíc se mi lí
Terezka: N
škola v UherLetní filmová
me
ti. V parku js
ském Hradiš
e
u, mohli jsm
tančili zumb
e
ko a taky jsm
si vyrobit trič
,
rci na chmelu
viděli film Sta oc pěkné
um
ve kterém jso
písničky.

Eliška: O prázdninách
se mi nejvíc
líbilo, když za mnou na
chatu přijely
kamarádky. Společně
jsme šly na výlet na hrad Lipnici, potom
jsme si svoje
z žitky malovaly na vý
zá
kresy, to byly
s per výtvory. Hrály jsm
su
e různé hry,
u kterých jsme se výbo
rně bavily.
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Nově instalované lavičky
Koryčanská radnice vyhověla požadavku občanů
a v měsíci červenci zajistila umístění dvou laviček na
menším, ale stále hojně využívaném volnočasovém
oddechovém prostoru mezi ulicemi Tyršova a Smetanova. Ten slouží převážně malým dětem s rodiči,
ale také i těm odrostlejším. K většímu pohodlí rodičů,
babiček i dědečků zde lavičky každopádně chyběly. Také učitelky mateřské školy se zde při vycházkách s dětmi někdy zastaví a děti mají možnost se
pod jejich dozorem chvíli pohrát. Za vylepšení herního prostoru pro ty malé, ale hlavně většího pohodlí
pro jejich doprovod patří poděkování.
 Zdeněk Horenský

Školství

Poznáváme svůj domov
Poznávat svět kolem sebe, pozorovat
a zkoumat neustále se měnící přírodu, hledat krásná místa a zákoutí našeho města
i krajiny, která k němu patří. To je cílem
našich toulek nejbližším okolím. Letošní
podzim nám dopřál spoustu teplých a slunečných dnů. Vydávali jsme se s dětmi na
delší vycházky a cestou jsme „hledali“
písničky. Některá byla o stromu, jiná o veverce nebo o jablíčku. Hudební nástroje

byly všude kolem. Postačily malé klacíky
nebo kamínky. Na místech, kde se dětem
líbilo, jsme se obvykle zastavili, odpočívali
a jen tak jsme se dívali kolem sebe. My na
to máme čas, ještě tolik nespěcháme, ještě
ne. Je na Vás lámat si hlavu s tím, na kterém místě to děti vlastně stojí, kde pomalu
vyrůstá nová kaštanová alej, komu se urodilo tolik dýní, kde stojí ta krásná kaplička,
kde si hrály děti s koňmi, kde pozorovaly

domácí zvířata nebo odkud se mohly dívat
na malebné náměstí s kostelem a současně na kapličku sv. Floriána. Kromě dalších
podobných vycházek děti letošní podzim
mimo jiné ještě čeká tradiční „Drakiáda“
na louce nad mateřskou školou a také velmi oblíbený „Průvod světýlek“.
 Bc. Pavla Domanská
MŠ Koryčany
Fotografie k článku naleznete na str. 19 a 20

Co nového v naší základní škole…
1. 9. předstoupil před 25 prvňáčků nový ředitel základní školy Vlastimil Jansa s dotazem, co budou děti ve škole dělat…děti přesvědčeně
odpovídaly, že se chtějí učit…další dotaz mířil k osobě paní učitelky
Petry Konvalinkové. Děti s paní učitelkou právě zažily první dobrodružství, když hledaly svou třídu. Takže spontánně hlaholily, že již ví,
kdo že je naučí, když už mají první objev za sebou…
Trochu rozpaků bylo vidět, když se dověděly, že budou ve škole
celých 10 měsíců, ale snad je uklidnilo, že budou chodit i domů…
… Dozvěděly se tedy, kdo se bude starat o ně a o školu a také,
že o naše město Koryčany se stará paní starostka Hana Jamborová. Paní starostka je přišla pozdravit a s paní matrikářkou předaly
pozornost pro radost a dobrý start… A fandit dětem s poselstvím
dobré vůle přišel i duchovní správce farnosti P. Jesenský…
V ostatních třídách nadšení ochabovalo s přibývajícími ročníky…
U deváťáků jsme test nadšení vypustili úplně…
Přejeme našim žákům, aby jim utekl školní rok rychleji než prázdniny…
Co je zač ten nový ředitel…? Vlastimil Jansa – ročník 1963, maturoval na zemědělce, 5 let studoval a pracoval coby letecký
meteorolog, posléze šel čtvrtstoletí ve šlépějích „učitele národů“.
Osm let starostoval třítisícovým Dolním Bojanovicím, nyní na pozici neuvolněného místostarosty.
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2016

Na základě konkurzního řízení byl od 1. 9. jmenován do funkce
ředitele ZŠ Koryčany. S manželkou Aničkou vychoval kluka v již
ženatého chlapa a dceru bude vydávat letos. „Fušuje“ i do legislativy, vadí mu zmetky – zmatky i v zákonech. Je konzervativec,
žije a uznává tradice – neb jsou osvědčené staletími – životy
i chybami našich předků…
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Quo vadis naše školo…město…regione… Kam a kudy jít zajisté
není pouze problémem školy. Předkládám čtenáři část koncepce
zpracované před začátkem nového školního roku…
Kde začít? Analýza. Dům stavíme – stejně jako společnost – na
dobrých základech. Školní vzdělávací program ZŠ Koryčany
„Cesta poznání“ je podrobně zpracovaným dokumentem s koncepcí vzdělávání. Zahrnuje základní priority výchovně vzdělávacího procesu, hlavní a dílčí cíle a strategie – cestu za kompetencemi žáků, integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
projekty školy i spolupráce s jinými školami… Od roku 2007 škola pracuje dle tohoto svého ŠVP. Po nově koncipované cestě poznání ušla škola a celý její lidský rozměr tedy již 9 let… Pro další
pohled dopředu je proto vhodné ohlédnout se zpět… Kudy a jak
se nám šlo a kam jsme došli. Odpovědi na tyto nejednoduché
otázky může dát dohromady pouze tým. Žáci, učitelé a jejich
kolegové ze školního prostředí, rodiče a zadavatelé této veřejné
služby. „Quo vadis“ není jednoduché určit a snadné cesty nejsou… Již pan Tomáš Baťa říkával, by jsme nehledali lehkých cest.
Těmi se tlačí toliko lidí, že jimi nikam nedojdeme…
Jak na to? Další směřování musí být týmovou prací. Na koncepci rozvoje vzdělávání pracuji mnohá desetiletí – svými životními
úspěchy i neúspěchy. Mám za to, že „Životní koncepci“ nelze
dát unifikovanou – neměnnou definitivní podobu. Chci se podělit o její základní filozofický rámec, který s týmem a v konsenzu
společného zadání – veřejné zakázky občanů Koryčan – krok
po kroku budeme realizovat.„Baťova škola práce – vzdělání k životu“ je základní formulí směřování a rozvoje pro celý realizační
tým. Po experimentech ve společnosti a na lidech je nutné stavět
na osvědčených, životem prověřených pilířích. A nejen region
města Koryčany potřebuje vzdělané a k využití poznatků v práci
a žití vychované lidi. Mnohé školy stavějí do popředí jazykovou
a IT vzdělanost. Vzdělávejme – vychovávejme, dejme motivaci
k činnostem, které budou mladé lidi bavit a budou jim do života
přínosem a zároveň doplňkem či pomocí jim bude i příslušné vybavení jazykové, IT či jakékoli další. Směřování ŠVP je pro tento
záměr nutno postupně poupravit. Ředitel školy musí být iniciátor,
koordinátor, mediátor atd. celého procesu změn. Potřebuje tým
spolupracovníků, jejich podněty a jejich propojenou – interaktivní práci. Subjekty vzdělání a jejich rodiče jsou partnery a zákazníky, kterým se vyplatí investovat do vzdělání k životu. Veřejný
zadavatel je hlavním investorem a kontrolorem dění.
S kým – co? Město Koryčany jsem navštívil již před několika
desetiletími. Ukryté městečko ve Chřibech s historickým geniem
loci. Lidé žijící v místě a s místem srostlí. Po staletí pracovali v zemědělství, lesnictví, v industriální éře byla hybatelem dřevovýroba, nověji pak zatím nedostatečně využitý cestovní ruch. Je zde
patrná snaha udržení místní ekonomiky – živností – drobných
a doplňkových výrob a služeb. Absence navázaného vzdělávání od útlého věku na další uplatnění v místní ekonomice je provázána s úbytkem a stárnutím obyvatel. Nová koncepce školy by
měla reflektovat udržitelný místní rozvoj. Základem by měla být
spolupráce se zřizovatelem a rozvojovými projekty města. ŠVP
aktualizovat o dění ve městě, co, kde a proč je, k čemu co slouží,
co je potřebné k životu města a jeho občanů… Přidanou hodnotou bude vztah k místu, ve kterém žiju. Vzdělávání také něco
stojí. Za 8 let starostování, nyní coby neuvolněný místostarosta,
mám přehled o ceně této veřejné služby. Město má koncepci
investic, které myslí i na vzdělávání. Materiálně technické vybavení je na slušné úrovni díky příspěvkům z města. Příprava
rozpočtu školy je o naléhavosti a nalezení vhodného způsobu
financování. Provázat všechny dostupné cesty – zdroje – vzdělávání v místě a okolí. Z těchto vyplývá snaha o obrození občanské
společnosti. To je myslím velmi dobrá zpráva. Spolková činnost je
neodmyslitelnou součástí výchovy a vzdělávání… Nejen zapoje6

ním „omladiny“, ale především vzorem, který potáhne, na sebe
nabalí, vzbudí zájem… Cesta provázání a obohacení partnerů
procesu – MŠ, ZŠ, ZUŠ, SHM Klub Koryčany, Ochotnický spolek, SDH Koryčany, Lískovec, Blišice, MS Koryčansko, Orel jednota Koryčany, jezdecký klub Remonta, ZO ČSOP, Klub rodičů
a přátel školy, ČS včelařů, Spolek Polypeje, Woodcraft Chřiby,
FC Koryčany, Koryčany Bikers, Hipocentrum Koryčany a v neposlední řadě ŘK farnost sv. Vavřince…
Máme na čem stavět? Navázat spolupráci se subjekty místní
ekonomiky. Tradiční uplatnění lidé nacházeli v zemědělství a lesnictví. Do ŠVP a aktivit z něj vycházejících je potřeba prohloubit
– obnovit vztah k „rodné hroudě“. Návazně je zde prostor pro
místní ekonomiku a cestovní ruch. Navázat spolupráci se správci
lesů, hospodáři, farmáři, případně zpracovateli komodit… Stavebnictví a příbuzné obory, řemesla byla, jsou a budou, tedy je
zde příležitost pro uplatnění pro místní… Můj syn s kamarádem
dostali zednické nářadí a již v mladším školním věku se mohli
„vyřádit“ na části zdi… Nu a syn vystudoval stavební průmyslovku a jeho kamarád dělá „zednickou“. Vztah k řemeslům by
měl být podporován i v rámci mezipředmětových vazeb, hlavně
však v pracovních činnostech, exkurzích s možností zkusit si jak
se co dělá… K nejvýznamnější místní ekonomice patří dřevovýroba. Tradice založená rodinou Thonetů, posléze společností TON
a Koryna, patří do výuky na místní škole. A nejen to. Jsou zde
místní firmy, které se v oboru pohybují a jsou významnými zaměstnavateli v regionu… Vnímám a vítám tuto příležitost spolupráce při výchově dnešních dětí, budoucích učňů, studentů – mistrů
v dřevozpracujícím oboru.
Co na to ten človíček? Snad není potřeba zdůrazňovat dětská léta pro formování – směřování do života. Je to běh na dlouhou trať, kde základem je rodina se svou genetickou informací,
dále raný dětský věk, výchovně vzdělávací období, kdy více než
informacemi ovlivníme mladého člověka vzorem. Tedy nejen do
ŠVP, ale především od nás – partnerů – bude potřeba brát v potaz osobnost žáka a její interakci v týmu… Uvedu možná úsměvný
příklad z pískoviště – kterak jsou nejranější léta s genetickou informací a výchovou důležitá… „Půjč mi kyblíček, půjč mi lopatičku…. a próóč? Máš svou…. No ano, ale já si ji nechcu zašpinit…“
Prostředí ve škole v Koryčanech působí na příchozího klidným
estetickým dojmem. Není zde pocit anonymity, odtažitosti… Převládá dojem, že cesta předpokladů pro celý proces je… Výstupy
výchovně – vzdělávacího procesu poslední doby ale též ukazují
na divergenci, třebaže podmínky i předpokládám vynaložené
úsilí tady jsou. Mám za to, že se zde projevuje odliv žáků a celkově se projevují již naznačené problematiky regionu… Tyto se
odrážejí až do školního prostředí. Změnit tento proces je opravdu
vážným synergickým úkolem pro celé společenství Koryčan. Příležitostí i hrozbou…
První kroky… V průběhu srpna je nutno nachystat nový školní
rok. Dále připravit a provést analýzu vlivů na školní procesy ve
spolupráci s městem a všemi výše uvedenými partnery. Tato je
naprosto nezbytná a určující pro další postup. Na základě širší
diskuze výše uvedené vize vzdělávání zapracovat do ŠVP /v souladu s RVP/, do tematických plánů, do každodennosti každého
jednoho z nás… Ve školním roce 2016/2017 budeme tedy pracovat dle stávajícího režimu – tematických plánů, ŠVP. Zaměříme
se na zajímavost procesu, interakci učitel – učivo – žák – výstupy /prezentace/. Základem jsou a budou mezilidské vztahy,
partnerský přístup, respektování pravidel hry. Navážeme na dosavadní úspěchy např. v oblasti environmentální výuky. Zvláštní
pozornost budeme věnovat žákům se specifickými vzdělávacími
potřebami, handicapovaným a ze sociálně problematického prostředí. Využijeme slušného sportovního potenciálu pro individuální i kolektivní sporty s důrazem na fair play přístup. Budeme
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organizovat sportovně – turistické – branné pobyty s mezipředmětovými vztahy – propojení historie, geografie, přírodopisu, jazykové vybavenosti, atd… Zvláštní důraz bude kladen na znalost
místního prostředí. Pro přiměřenou aprobovanost a plynulý „rozjezd“ bude nutno již po konkurzu úzké spolupráce se stávajícím
vedením školy a učinit nezbytné kroky. Očekávám aktivní sebeprezentace kolegů ve škole, kdy se budu více ptát a naslouchat
a stejně tak u žáků. Vědět co a proč se učím či dělám a určitou
reflexi a sebereflexi potřebujeme každý. Naváži brzký kontakt
s ČŠI, kde budu též konzultovat záměry v souladu s příslušnými
právními předpisy. Tyto mimo jiné stanoví též náležitosti sebehodnocení – autoevaluačního procesu. Zaměříme se i na aktivity pro
děti z MŠ, seniory a v rámci spolkové činnosti. Nabídnu účast na
jednáních městské rady, zastupitelstva, školské rady, vedení MŠ,
ZUŠ a dalších subjektů účastných procesů vzdělávání….Uspořádáme kulaté stoly na téma vzdělávání, na tyto mohu přizvat
zajímavé osobnosti, např. ředitele nadace pana T. Bati… Na tyto
a další kroky hodlám pořídit sedmimílové boty pro více než dvacet pět spolupracovníků školy…
 Mgr. Vlastimil Jansa,
Na Dílech 654,
Dolní Bojanovice 696 17,
mistostarosta@dolnibojanovice.cz, 728 166 012,
od 1. 9. ředitel ZŠ Koryčany, reditel@zskorycany.cz

Organizace školního roku
2016/2017
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začalo
1. září 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
/Ukončení letního času v noci na neděli 30. října 2016./
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince
2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne
v úterý 3. ledna 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Vydání vysvědčení – v úterý 31. 1. 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny pro okres Kroměříž – 13. 2. – 19. 2. 2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna
a pátek 14. dubna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 30. června 2017. Vydání vysvědčení – v pátek 30. 6. 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017
do pátku 1. září 2017.

Kultura

Výročí spojená s městem Koryčany v roce 2016
40 let od připojení Jestřabic
a Lískovce ke Koryčanům.
Před čtyřiceti lety – dnem 1. srpna 1976 se bývalé obce Jestřabice a Lískovec staly součástí
Koryčan jako místní části města.
Byly samosprávně připojeny ke
Koryčanům.
40 let od právního potvrzení městského znaku Koryčan.
Po konzultaci s komisí pro otázky znaků měst při ministerstvu
vnitra byly stanoveny barvy znaku a usnesením tehdejšího pléna
Městského národního výboru ze
dne 7. října 1976 byly potvrzeny
jako právně platná podoba.
60 let od adaptace koryčanského zámku pro školní účely.
Na sklonku roku 1955 a v jarních měsících roku 1956 byla
budova adaptována pro školní
účely. Dne 20. dubna 1956
byla slavnostně otevřena učňovská škola obchodní pro výuku prodavačů obuvi z Čech,
Moravy i ze Slovenska.

110 let od vytyčení stavby
dráhy Nemotice – Koryčany.
Železniční trať Nemotice – Koryčany byla vytyčena na podzim roku 1906 a na jaře příštího
roku bylo započato se stavbou.
Bohužel se nezachovaly bližší
podrobnosti o stavbě této trati
a o jejím zprovoznění.
145 let od smrti továrníka Michaela Thoneta v roce 1871.
220 let od narození továrníka
Michaela Thoneta v roce 1796.
(o těchto dvou výročích bylo již
psáno ve zpravodaji 1/2016)
160 let od založení koryčanské továrny na nábytek v roce 1856.
Po růstu zájmu o ohýbaný nábytek se v roce 1856 Thonet
rozhodl založit novou továrnu
na Moravě v Koryčanech, která
byla první svého druhu v Evropě. Toto místo si vybral kvůli výhodným podmínkám, poněvadž
v okolních lesích se těžilo množství kvalitního bukového dřeva.
 Zdeněk Horenský, kronikář
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foto: Zdeněk Horenský – Wien 2016
Místo, kde je pohřben zakladatel koryčanské továrny Michael Thonet – Vídeňský centrální hřbitov, rodinná hrobka Familie Thonet.
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Městská knihovna v Koryčanech
V minulém čísle jsem Vás informovala o novém vybavení,
které se týkalo nových regálů v oddělení pro dospělé i v
přednáškovém sále. Dětem
jsme udělali velkou radost novým kobercem plným krásných
motýlů.
Knihovny a knihovnice mají
radost, když si čtenáři prostory knihoven oblíbí a stávají se
jejich útočištěm třeba jen při
čekání na autobus nebo v horkém létě jako místo příjemného
chládku. Aby se Vám u nás líbilo ještě více, využila jsem výhodné nabídky a rozšířili jsme
služby o zapůjčení stolních her.
Hry jsou od společnosti ALBI
a MINDOK, ale ještě mám pro

Vás jednu příjemnou zprávu,
připravujeme i klub stolních her.
Bude to volně přístupné společenstvo za účelem hraní stolních
her v prostorách knihovny.
Pro ostatní čtenáře je podzim
také plný zajímavých akcí. Kurz
„Malování pravou hemisférou“
je už sice plný, ale věřím, že
paní lektorka přijede, pokud
bude takový zájem i v dalším
termínu.
Další zajímavý kurz bude Trénování paměti – vím, že někteří stále váháte se přihlásit, ale
nebojte se! Po zkušenostech
z větších i menších skupinek vím,
že nakonec nikdo nelitoval ani
částky, ani času, který do kurzu
investoval. Naopak jsou účast-

níci velice pozitivně naladění
a chtějí v kurzech pokračovat.
Trenéři paměti se musí neustále
kontinuálně vzdělávat, a tak i já
přicházím se stále novými podněty, příklady a úkoly.
Během příštích pár měsíců proběhne dotazníkové šetření spokojenosti čtenářů a návštěvníků
se službami knihovny.
Jde o celostátní akci, kdy knihovny mají za úkol provést dotazníkové šetření se spokojeností
služeb své knihovny. Takže i Vy
budete moci vyplnit dotazník jak
na webových stránkách, tak papírovou formou přímo v knihovně.
V rámci naší Akademie 3. věku
se můžete těšit v listopadu na

přednášku z Chorvatska tentokrát zaměřenou na jeho historii
a vyprávět nám bude krajanka Metita Klimperová, která
se Vám už jednou představila,
když zde vyprávěla o chorvatských národních parcích.
V prosinci se setkáme při adventním posezení, které se stává
již tradičním zakončením roku,
nad nějakou dobrotou a příjemným programem.
Milí čtenáři, vy dospěláci i vy
děti, těšíme se z každé vaší
návštěvy, nakupujeme pro Vás
knihy tak, abychom vyhověli
požadavkům co nejvíce v rámci
našich finančních možností.
Přeji Vám krásný podzim nejlépe s knihou z naší knihovny.
 Ilona Vybíralová,
vedoucí knihovny

Zahradní slavnost 2016
Již po deváté se konala dne 7. srpna oslava svátku patrona koryčanského farního kostela svatého Vavřince. Slavnostní průběh
měla již nedělní mše svatá, která byla doprovázena zpěvem učitelky ZUŠ Kyjov paní MgA. Aleny Kučerové. Za varhanního doprovodu Mgr. Moniky Selucké zazpívala čtyři písně autorů A. Dvořáka,
P. Mascagniho, G. F. Händela.
Odpolední zahradní slavnost začala ve 14 hodin. Nechybělo nic
z tradičních a osvědčených součástí této akce. Lehký důraz tohoto
odpoledne byl opět dán na děti, proto nechyběl skákací hrad, poníci, soutěže pro děti, trampolína i kolotoč, bohaté občerstvení. Pro
dospělé nechyběl vinný sklípek, živou hudbu letos obstaral Charlie’s K band Luďka Čihánka. Rovněž nechybělo pěkné slunečné
počasí, a tak odpoledne probíhalo v dobré pohodě a návštěvníci
odcházeli s pocitem příjemně stráveného svátečního odpoledne.
 Ing. Jaroslav Kočí
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Pouťová rekapitulace
Město Koryčany se každoročně s příchodem konce školních prázdnin připravuje na
tradiční pouť konanou při příležitosti svátku
narození Panny Marie, jejíž gotická socha
je umístěna v záhlaví hlavního oltáře kostela
sv. Vavřince. Letošní rok tomu nebylo jinak.
Společně s vlastní církevní hodnotou pouti a s poutníky tak vstoupilo do města také
oživení v podobě doprovodných programů. Stejně jako v minulých letech uspořádal Klub přátel kolejových vozidel Brno za
přispění města Koryčany mimořádné jízdy
vlaků na trati Nemotice – Koryčany.
Náměstí již s dostatečným předstihem zaplnila celá řada pouťových atrakcí, které
zaštítila firma Kilián – atrakce. Letošní rok
šlo v součtu o 5 velkých atrakcí a dalších
17 malých. O páteční a sobotní večerní
programy se postarali členové FC Koryčany a zaměstnanci MASPRO Hodonín s. r.
o. při pořádání hudebních produkcí, které
byly velmi výrazně početně navštíveny.
K dokreslení pouťové atmosféry přispěla
také účast mnohých prodejců stánkového
prodeje, kterých nás navštívilo v sobotu kolem 20 a v neděli kolem 40. Oproti
předchozím letům se zdála účast „stánkařů“ o něco menší. Snahou zástupců města
bylo ve vlastním centru města zaplnit místa
prodejců především klasickým pouťovým
sortimentem a vytlačit tak poněkud běžné,
především konfekční zboží. Přestože se
ve stejném období jako naše pouť konalo v okolních městech mnoho jiných akcí,
např. pouť „Zlatá sobota“ u Staré Matky
Boží v Žarošicích, Strážnické vinobraní, letecký den v Kyjově, Slovácké slavnosti vína
v Uherském Hradišti, Lázeňské vinobraní
v Hodoníně či farmářské trhy ve Vyškově
a další, je možné považovat účast „stánkařů“, ale i návštěvníků pouti za přinejmenším
dostatečnou.
Také počasí se pro letošní rok přihlásilo ještě v plné letní síle a zejména ve večerních
a nočních hodinách tak přispělo ke zdařilému a pohodovému průběhu Koryčanské
pouti.
Na vlastním zabezpečení pouti se mimo
církevní části podílela řada zaměstnanců
města Koryčany, Technických služeb města Koryčany, Sboru dobrovolných hasičů
Koryčany a také dalších spolupracovníků
z řad občanů města.
Tak věřím, že příští rok nám počasí bude
opět přát a skvělá atmosféra pouti přinese
do našich životů radost, štěstí a lásku, protože toho všeho se nám v dnešní době nedostává v dostatečné míře.
 Jaromír Horák
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2016
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Osobnosti

Vůle, vytrvalost a rozhodnost – nejlepší
pomocníci na cestě k vrcholu
Doc. JUDr. Markéta Selucká,
Ph.D je velmi úspěšná mladá
žena, která ve svém životě zažila řadu úspěchů, současně však
musela překonat i mnoho překážek, což jistě nebylo jednoduché. V současné době paní
docentka Selucká pracuje na
Masarykově univerzitě v Brně,
na Právnické fakultě ve významné funkci děkanky. Co všechno
však předcházelo tomu, než se
stala děkankou Právnické fakulty prestižní Masarykovy univerzity v Brně?
Školní docházku zahájila Markéta v Základní škole Koryčany.
K prvnímu počítání a čtení ji
vedla paní učitelka Bojanovská.
Markéta velmi ráda vzpomíná
na její laskavé jednání, které
provázelo vyjukanou šestiletou dívenku prvními školními
okamžiky. Jako druhá převzala školní štafetu paní učitelka
Matulová a s důsledností sobě
vlastní vedla děti po celý první
stupeň. Na základní škole se
projevilo u Markéty všestranné
nadání. Ráda sportovala, mezi
její oblíbené disciplíny patřil
šplh, fotbal nebo běh. Kromě
sportu chodila do dramatického kroužku, který vedla paní
učitelka Stela Dolínková. Děti
se účastnily řady soutěží, ve kterých získaly mnohá ocenění.
Se skončením povinné školní
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docházky, skončilo i bezstarostné dětství. Ve čtrnácti letech byla
přijata na Střední průmyslovou
školu potravinářské technologie
v Pardubicích, obor zpracování
mouky - technologie výroby pečiva. O čtyři roky později v květnu ve zlomovém roce 1989
ukončila střední školu úspěšným
složením maturitní zkoušky. Markéta měla vždy ráda chemii,
bavila ji práce v laboratořích,
a proto po střední průmyslové
škole chtěla jít studovat na Vysokou školu chemicko-technologickou (VŠCHT). V té době
však pro vysokoškolské studium
bylo nutné doporučení ze střední školy. Pro tento počin tehdejší
komunistický režim vyžadoval
členství v Socialistickém svazu
mládeže (SSM), a o to dívka neměla zájem. Přes velké peripetie
doporučení nakonec získala,
ale na VŠCHT ji nepřijali. V září
1989 se rozhodla nastoupit
do pekárny v Kyjově – Boršově. Tato práce ji však netěšila,
proto ještě ve zkušební době
odešla a začala pracovat jako
kuchařka v Ústavu sociální péče
ve Slatiňanech u Chrudimi. Klienty tohoto ústavu byli mentálně postižení mladí lidé, kterým
Markéta nejen vařila, ale trávila
s nimi i volný čas, kde je vedla
k různým sportovním aktivitám.
V roce 1992 se vrátila zpět

do Koryčan a následujících
7 let pracovala jako sociální
pracovnice na MěÚ Koryčany.
Rok 1997, byl tím rokem, který
otevřel její právnickou kariéru,
neboť ukončila bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, obor místní
správa. V té době stále pracovala na MěÚ Koryčany, mimo
jiné i ve funkci předsedkyně přestupkové komise. V následujících
letech pokračovala ve studiu na
Právnické fakultě, tentokrát obor
Právo a právní věda. Po skončení magisterského studia, zůstala na Masarykově univerzitě
a v roce 2007 získala doktorát
v oboru Teoretické právní vědy.
Její kariéra začala strmě stoupat
vzhůru. V letech 2008 – 2010
pracovala jako asistentka předsedy ústavního soudu Pavla
Rychetského. O rok později se
stala asistentkou soudce ústavního soudu Jiřího Muchy, na této
pozici zůstala až do roku 2013.
Během těchto let navštívila známé evropské univerzity, kde
získala velmi cenné znalosti
a zkušenosti. V roce 2014 byla
jmenována docentkou pro obor
občanského práva. Znalosti
paní docentky Markéty Selucké
byly a stále jsou vysoce ceněny
nejen v České republice, ale i v
zahraničí, o čemž svědčí její
členství ve významných expert-

ních skupinách a pracovních
týmech. Za všechny bych ráda
uvedla členství v mezinárodní
expertní skupině the European
Research Group on Existing EC
Private Law (Acquis Group), ve
kterém je členkou už od roku
2008. V České republice je od
roku 2015 členkou pracovního
týmu pro veřejné služby a veřejnou správu Rady hospodářské
a sociální dohody při Ministerstvu vnitra a pracovní skupiny
expertů pro revizi spotřebitelského práva při Ministerstvu průmyslu a obchodu.
Rok 2015 se stal pro paní docentku Seluckou velmi významným rokem, neboť 1. 4. 2015
byla zvolena do funkce děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Nástup
do funkce ve vedení univerzity
nebyl vůbec jednoduchý. Provázely ho dramatické události,
ve kterých musela paní docentka prokázat velkou rozhodnost
a odhodlání. Vykonávat funkci
děkanky, která řídí chod a činnost celé Právnické fakulty, je
velmi náročná a odpovědná
práce. Vyžaduje od člověka
zvládat nejen početný kolektiv
lidí rozdílných povah a charakterů, ale mít velkou sílu a odvahu
dělat i nepopulární rozhodnutí,
u kterých často až časem okolí
uzná, že šlo o správná konání.
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Paní děkanka Selucká je energická žena, svoji práci zvládá
velmi dobře jako vědec, učitel
i řídící pracovník. Veškerá vydaná energie, úsilí a především
přímé, byť někdy nezbytné nekompromisní jednání, ji přináší
velké uznání a podporu studentů i akademických pracovníků.
A to je důkaz, že je ta správná
osobnost na správném místě.
Je obdivuhodné, že paní docentka kromě této náročné práce, si
ještě najde čas na práci s dětmi

Z historie

Fakta z historie
V dnešním vydání zpravodaje Vám přinášíme další náhled do historie
Koryčan.
Výňatek z knihy:„Chytilův úplný adresář Československé republiky: Morava a Slezsko, Morava,svazek 1“, vydaný
v roce 1924.
Koryčany - obyvatel: 2 837 z toho německé národnosti 32
Majetek obce: domy, pole a lesy v ceně Kč 975.000,--, dluhy Kč
19.700,--, obecní přirážky 885 %
Starosta: Winter Tomáš – stavitel, radní: Dr. Tomášek Václav, Fuchs
Emanuel, Oxmann Karel, Berka František, Hrazdil František, Stračka
Robert, Tesař Vojtěch, Zítko František, Kratina Bedřich, Jurčička Vojtěch,
obecní tajemník: Michalík Václav, obecní strážník: Budík František, Pecina
Leopold
Farní úřad: Stračka Robert – farář, Dostál Kašpar – kaplan, Svozil
Alois – varhaník, Špálovský Leopold – kostelník
Židovská náboženská obec: Ludvík Kohn – předseda
Místní školní výbor: Beránek Jan – předseda
Obecná škola chlapecká V. třídní: Hroch Karel – ředitel, učitelé:
Polucký František, Gabriel Josef, Tesař Jaroslav, Mastníková O., Hrochová Anna
Obecní škola dívčí V. třídní: Kocman Alois – ředitel, učitelé: Žalčíková Aloisie, Bendová Olga, Kučerová Marie, Weinhauerová Jiřina,
industriální učitelky: Weiserová Marie, Kupková J.
Občanská škola chlapecká III. třídy: Hroch Karel – ředitel, učitelé:
Zítko František, Mastník Bohumil, Semrád Karel, školník: Čičatka František
Obecná škola dívčí III. třídy: Kocman Alois – ředitel, učitelé: Mayerová Božena, Köhlerová Aloisie, Hofer Petr, školník Žižlavský Bohumil
Dívčí odborná škola pokračovací pro učednice ženské živnosti oděvnické: Kotzman Alois – správce
Chlapecká besídka učňovská: Kotzman Alois – správce
Dívčí besídka učňovská: Tesař Jaroslav – správce
Všeobecná živnostenská škola pokračovací: Tesař Jaroslav –
správce
Lékaři: MUDr. Tomášek Václav – obvodní
MUDr. Erban Bohum
Lékárna: Mg. Ph. Zahradník Alois
Zvěrolékař: Aldor Mořic
Porodní asistentky: Učňová Anna, Ponížilová Marie, Mazánková
Jenoféfa, Vanderková Emílie
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2016

a mládeží. Již mnoho let pracuje v Salesiánském hnutí mládeže, které v Koryčanech získalo
mnohá ocenění a stále i v dnešní
době slaví celou řadu sportovních úspěchů. Například se jedná o stolní tenis, floorbal, beachvolejbal apod. Na závěr bych
ji ráda za nás všechny popřála
hodně elánu, mladistvé energie
a dalších úspěchů jak v pracovním, tak i osobním životě.
 Ing. Marie Horáčková, Ph.D

Poštovní a telefonní úřad: Fadrus Richard, Hicklová Bedřiška –
správce, Uhlířová Bedřiška – asistentka, Antl Jan, Dvořák Tomáš, Dubný
Josef, Šimeček Václav – úřední zřízenci
Dopravní úřad: Kyselka Vladimír – předseda, Dvořák František, Kučera Antonín, Langr Hugo – zřízenci
Četnická stanice:Štreit Vilém – vrchní strážmistr, Jindra Ladislav, Pečinka František, Šír Karel – strážmistři
Velkostatek:
majitel Wittgenstein Ludvík – Tn 1. – Mervant Václav, ředitel: Dobré
u Dobrušky, Feldek Stanislav – účetní, Siegel Adolf – lesní správce,
Mühlbachová Elsa – pokladnice,
vesměs Koryčany – výměra v ha: polí 535.4102, lesů 2 191, luk
34.9221, zahrad 32.9586, pastvin 155.6324, neplodné půdy
3.2356, zastavěné 2.1704
dvory: Koryčany, Jestřabice a Blišice – dvůr Koryčany: Makeš Bedřich
– správce, Novotný Vladimír – adjunkt, Mervart Václav – praktikant,
Maryšler František – šafář, dozorci: Kašný Blažej, Kadlec Jan, Balán
Eduard, Matula Jan
revíry: Vršava obec Koryčany, Leskovec, Staré Hutě obec Stupava
a Jestřabice
revír Vršava: Erban Antonín – revírník, Sedláček Simeon – hajný
průmyslové podniky: hospodářství lihovar a továrna na kávové náhražky v režii, mlýn v podnájmu,
za velkostatek a průmyslové podniky podporující Makeš Bedřich – hospodářský správce
Rolníci, kteří vlastní 5 ha a více: Beneš Tomáš, Dračka Moric,
ForejtarováJosefa, Grubauer Jan, Hanzlíček František, Hunča Antonín,
Hunča František, Hunča Jindřich, Hunča Robert, Janeček Dracián, Jurčička Antonín, Kosíř Richard, Kosíř Václav, Neměc Matouš, Strýček Karel, Šupita Antonín, Zlámal Josef
Občanská záložna v Koryčanech z. s. s o. r.: představenstvo: předseda Stračka Robert – farář, místopředseda Kapounek Josef
– rolník, jednatel Hrazdil František – skladník, členi: Faltýn Josef – rolník Mouchnice, Hlaváček Tomáš – rolník Léskovec, Knap Jan – dělník
Jestřabice, Orel Josef – rolník Blišice, Winter Tomáš – stavitel Koryčany, podpisy za firmu: předseda nebo místopředseda a jednatel, Hanák Josef – účetní, podíly akcie Kč 40,-- ruční dvojnásobkem, vklady:
2,167.931.37, rezervní fond: 3075.663.60, Československá poštovní
spořitelna: 303.886.
Družstvo pro výrobu cukrovinek válečných poškozenců
v Koryčanech, z. s. s o. r.: představenstvo: předseda Urban Jan –
mlynář, místopředseda Soukal František – cukrář, jednatel Bouda František, členové: Dohnal Vilém – povozník, Mičík Jan – obchodní jednatel,
podpisy za firmu: 2 členi představenstva, podíly akcie Kč 100,-- ručení
jednonásobkem, Československá poštovní spořitelna 28.393.
Konzumní družstvo „Bratrství“, z. s. s o. r. pro Koryčany
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a okolí v Koryčanech.: představenstvo: předseda Doležal Vítězslav
– Koryčany, místopředseda Polišenský Jindřich – dělník Stupava, jednatel Vavřečka Karel – stolař, jednatel Hájek Antonín – stolař, pokladník
Jurčička František, kontrolór Šumbera Karel – stolař, podpisy za firmu:
předseda a jeden člen představenstva, podíly akcie Kč 100,-- ručení
jednonásobkem
Stavební družstvo „Domov“ pro Koryčany a okolí v Koryčanech, z. s. s o. r.: představenstvo: ředitel Zítko František – učitel,
náměstek Hanák Jan – stavbyvedoucí, první účetní Mastník Bohumil
– učitel, druhý účetní Winter Tomáš, pokladník Hájek Alois – soukromý
úředník, kontrolor Grubauer – rolník, podpisy za firmu: 2 členi představenstva, podíly akcie Kč 100 ,-- ručení jednonásobkem
Výrobní družstvo obuvníků a sedlářů, z. s. s o. r. v Koryčanech
Zásobní spolek v Koryčanech, z. s. s o. r.: představenstvo: předseda Mastník Bohumil – učitel, místopředseda Vítek Štěpán – kovář Léskovec, pokladník Jurčička Rudolf – úředník, účetní Vlk Čeněk – úředník,
skladník Blabla František – stolař, podpisy za firmu 2 členi představenstva nebo jeden člen s plnou mocí úředně ověřenou, podíly akcie Kč
120,-- ručení jednonásobkem
Lihovar hospodářský: majitel Wittgenstein Ludvík – velkostatkář
Továrna na kovové náhražky: majitel Wittgenstein Ludvík – velkostatkář, Slezáček Jakub – asistent, Pokorná Anděla komptoaristka
Továrna na rákosové zboží: Johann Platzer, Jan Platzer, majitel
Hanák Štěpán, prokurista Hanáková Marie, podpisy za firmu: majitel
nebo prokurista, Československá poštovní spořitelna 50.109, pohon
parní 10 HP – Vývoz do Německa, Rakouska, Itálie a Ameriky
Továrna na nábytek: F. Mňačko a spol, společnost s. r. o., v likvidaci
Likv.: Mňačko Josef a Mňačko Robert, oba továrníci v Leskovci – Podpůrný spolek Bratři Bartákové, sklad Přerov. Spolek.: Barták Břetislav
a Mojimír – podporující Bartákem Břetislavem – dělníků 60 (činnost
započata 1./5. 1923)
Továrna na nábytek z ohýbaného dřeva: bratři Thonetové,
akciová společnost
Bednář: Kosíř František
Cukráři:Stromský František, Soukal František i perníkář
Čalouník: Štěrbík Josef
Hodináři: Šušlík Jan, Sahánek Julius (i bujouterie)
Holiči: Fuňka Ladislav, Hruška František, Pokorný Ladislav
Hostince: Hájek František, nájemný majitel Občanská záložna, Klempiřík Štěpán – nájemce, Pravdíková Karla – nájemce, Stádník Josef
Hrnčíř: Kubánek Theodor
Hudebníci: Tělovýchovná jednota Sokol – Svozil Josef
Kartáčníci a štětkaři: Krška Vilém, Záhumesnký Antonín
Klempíři: Hrdlička Antonín, Hrdlička Rudolf
Koláři: Jurčička Josef, Křečman František, Žák Gustav,
Kominík: Šebesta Petr
Kováři a podkováři:Forejtar Dominik, učeň Robert
Krejčí a švadleny: Axmanová Anna, Berková Marie, Feiler Alois,
Foltýn Karel, Goldmanová Anna, Hanáková Anastásie, Hruška Karel,
Kettler Josef, Kršková Anežka, Kudlička Štěpán, Kuličková Augustina
(prádlo), Kunertová Anna, Leidorf Ferdinand, Maštalíř František (i obchod s střižným a krátkým zbožím), Müllerová Aloisie, Nováková Marie, Pataníčková Marie, Šumbera František, Veselá Emílie, Vitásková
Adolfína (prádlo), Weiserová Metodie (i trafika)
Malíři: Halabala Josef (i natěrač), Kočařík Jindřich (i natěrač), Sladký
Josef,
Mlácení obilí: Navrátil Richard – Občanská záložna
Mlynář: Urban Jan, nájemce majitele Wittgenstein Ludvík
Natěrač: Strýček Maxmilián
Obchody:
• s dobytkem: Měkyňa Josef, Nezdařil Alois,
• s dřevem: Kosíř Jan
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hokynářský: Gargašová Marie, Langová Františka
s hospodářskými stroji: Zapletal Jan (i umělá hnojiva)
s hrnčířským zbožím: Kubánková Hedvika
s klobouky: Weiser Ignác
kramářský: Zbytková Helena
krupařský: Jabůrková Růžena (i obchod kramářský), Weiser Antonín
(i prodej cukru, kávy, petroleje)
s kožemi: Sobek Leopol
s kůžkami: Foltýn Bohuslav (i oděvy, klobouky a obuvi), Nitáš František (podomní prodejce)
s květinami umělými: Hromádková Amálie (i věnci)
s ovocem: Kopečný Theodor (i cukroví a galanterní zboží), Strojmský
Josef
s papírem: Zbožek Josef
s pivem: Sklad piva v Koryčanech Anna Richterová (i nájem hospody), Zapletal Jan (i obchod s hospodářskými stroji a umělými hnojivy)
s potravinami: Dohnal Václav, Švábová Anna
s prádlem: Vitásková Adolfína (i krátké zboží)
se skleněným zbožím: Stromská Josefa
se smíšeným zbožím: Adámková Žofie, František Fabiánek, prokurista Fabiánek František Jaroslav, IgnazDeutsch ( i prodej piva) , HeinrichDrucker, Karl Glaser (i prodej lihovin),Harabuz František ( i prodej
piva), Jung Karel, Jung Ludvík, Adolf Kohn (i výroba lihovin studenou
cestou), WeronikaKohn, Kučerňáková Marie ( i střižené zboží, Navrátilová Marie (i prodej piva), Jan Pecina (i výroba sodovkové vody
a ovocné šťávy), Petržela Arnošt (i prodej piva a lihovin), Profous
Adolf, Max Reiss, Tobolík František, Veselý Jaroslav
se střiženým a krátkým zbožím: viz. Krejčí
s uhlím: Pokorný Ladislav, Winter Tomáš (i podnikových staveb)

Obuvníci: Drucker Karel, Duchalík Jan, Gajdošík Václav starší, Huňka
Josef, Leitner Ferdinand, Pospíšil Alois, Ptáček Josef, Smutník Jan, Smutník Heřman, Šimeček Petr, Šmarhák Vincent, Václav Josef, Vaněk Alois,
Veselý Čeněk, Zapletal Ferdinand
Pekaři: Berka Jan, Dračka Mořic, Hunča Ladislav, Jabůrek František,
Slanina Eduard
Řezníci: Kopečná František (i uzenářství), Menšík Ladislav (i uzenářství), Němec Josef (i uzenářství), Nezdařil Josef (i obchod s dobytkem),
Švarc Bedřich, Učeň Jan (i uzenář)
Sedláři: Horenský Alois (i čalouník), Kosíř Alois, Severín August
Sklenáři: Stern Eman, Výmola Tomáš (i obchod se sklem)
Soustružník: Zbořil Metoděj
Stavitelé: Kučera Antonín (i prodej stavebních potřeb), Winter Tomáš
(i podnik stavební)
Stolaři: Bajer Jan, Bartek Alois, Berka Jindřich, Halabala Štěpán,
Hrazdílek František, Jurčička František, Jurčička Ladislav, Konečný František (elektrický pohon), Kudlička Bohumil,Kulhánek Eduard, Žarovský
Alois
Trafiky: Kosíř Albín, Koudela Ferdinand (sklad), Weiserová Metodie
Výroba: cementové zboží: Kučera Antonín, Winter Tomáš,
lihovin: Kohn Adolf, Navrátil Rich (i mlácení obilí a řezání dřeva), Plhoň
Jindřich, Ševčíková Marie
rákosové zboží: Hlava Václav (i obchod s ním)
střelné zbraně: Gajdoš Robert
Zahradník: Zahnáš Jan
Zámečníci: Fabiánek Jaroslav, Gargoš František, Hrdlička Dominik,
Vaněk Ludvík
Spolky a politické organizace: Sokol, Orel, F. D. T. J.( Federovaná dělnická tělocvičná jednota), Sbor dobrovolných hasičů, Čtenářský
spolek, Strany: Československá sociální komunistická, národní demokratická, rep. strana Československého venkova, lidová živnostenská
obchodní středost., Sdružení živnostníků, Domovina
 Josef Budík
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Literární okénko
Něco o podzimním čase

Básně
Světový den úsměvu (5. 10.)
Světový den úsměvu se slaví
tak ať dobrou náladou je hravý
a nejen ten jeden den
Ty ostatní také
určitě vždy s úsměvem
vše se lépe chápe

Úsměvného dosti máme
když se kolem podíváme
Ač to někdy je i k pláči
raděj smát se nežli mračit
Jednoznačná není zpráva
co vše úsměv vyvolává
ať zůstane tradicí
s úsměvem vždy na líci

Podzimní čas ten zas máme tady,
listí opadá, posmutní sady,
přesto, že úroda není co vloni,
letošní jablíčka též krásně voní.
é,,
Aj bečky zůstanou z polovic prázdné,
meruňky, karlátky nebyly žádné,
též hrušek pramálo, tak do sto kilo,
ještě že od loňska kořalky zbylo.
Aspoň snad vinice poskytly úrodu,
při pití vínečko vytváří pohodu,
burčák již potěšil i buňky chuťové,
sešli se ve sklípku dámy i pánové.
Zdeněk Horenský

Jak vzniklo místo U Zdravé vody
V dávné době lidé vyhledávali místa, kde byla voda. Když takové
místo našli, usadili se tam. Postavili chýše a časem vznikla kolem zdroje vody vesnice, která mohla dál růst a rozvíjet se. V době již dávno
minulé vyvěral ze země na začátku dnešních Koryčan silný pramen
vody. Zprávy o tomto zdroji se šířily velmi rychle. Voda byla čistá a příjemně osvěžující pro každého, kdo se jí napil. Časem sem pro vodu
začalo chodit mnoho lidí z blízkého i vzdáleného okolí.
K tomuto prameni zašli občas i dva známí bratři Cyril a Metoděj. Rádi
si zde povídali se všemi, kteří v tu dobu přišli uhasit žízeň nebo nabrat vodu pro svou
rodinu a příbuzné. Oba bratři si získali své
posluchače svojí moudrostí a sdílenými zkušenostmi, které si přinesli z dalekých zemí.
Povídali nejen o zvycích a způsobu života
lidí z různých zemí, ale také o přírodě, která
byla zcela odlišná od té, na kterou byli místní
zvyklí. Poutníci i místní lidé poslouchali s nadšením vyprávění o tom, jak bohatství, které
příroda nabízí, využívají obyvatelé zemí le-

žících daleko od tehdejší Moravy. Nejčastěji však upozorňovali na
to, aby si Moravané vážili toho, že tato země má dostatek čisté vody,
neboť v jiných zemí je voda velkou vzácností.
Setkávání Cyrila a Metoděje u tohoto pramene během doby pokračovala, až se stala zcela pravidelnou. Počet lidí, kteří si sem chodili nejen
pro vodu, ale i moudré slovo, stále sílil, a proto bylo potřeba, aby
pramen vody byl chráněn. Lidé zjistili, že místní voda dodá sílu a podpoří zdraví, a tak pramen nazvali „Zdravá voda“. V blízkosti studánky
umístili obraz Panny Marie s prosbou o Boží
ochranu tohoto čistého místa.
I když Cyril i Metoděj patří jen vzpomínkám,
protože od té doby uběhla už staletí, místo
U Zdravé vody v Koryčanech stále zůstává.
Všichni bychom měli mít na paměti, že taková
výjimečná místa bychom i my měli zachovat
pro generace budoucí, tak jak to učinili naši
dávní předkové pro nás.
 Zapsal a nakreslil: Mojmír Stupňánek

Sdružení a spolky

Ochotnický spolek Koryčany
Je tu podzim a s ním začíná zhruba tak půlroční práce. Nad scénářem v ruce někteří
i usínají, protože je to práce náročná, která
vyžaduje hodiny zkoušení.
Letos jsme opět rozšířili naše řady o nového člena, máme radost z každé nové duše.
Kdo to je se nechte překvapit a přijďte na
představení.
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2016

Chystáme se opět po pohádce na komedii.
Věříme, že Vás, naše věrné publikum, pobavíme.
Díky podpoře vedení města Koryčany
máme už přestěhované všechny kostýmy
a rekvizity v prostorách nám ochotníkům na
kulturním domě přidělených.
Jdeme do nové sezóny s elánem, který pře-

jde před premiérou na šílenou paniku
Představení bychom Vám chtěli odehrát
v březnu příštího roku. Těšíme se na Vás
a věříme, že nás přijdete podpořit stejně
jako v letech minulých.
 Ilona Vybíralová,
vedoucí souboru
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Táboření mladých hasičů SDH Koryčany a Lískovec
Léto a prázdniny začínají, a proto letos jako každý rok jsme se rozhodli uspořádat pro mladé hasiče třídenní pobyt v přírodě. Rodiče
vypravili své ratolesti s batůžky a sraz byl na hasičské zbrojnici
v Koryčanech. Veškeré vybavení i s batůžky se naložilo do Avie
a tradičně jsme pomalým pochodem vyrazili do Lískovce, kde jsme
měli sraz s mladými hasiči z Lískovce. Odtud jsme se vydali na
vagón v Lískovci pod skalou, který nám již po několikáté propůjčil
pan František Merta.
Když jsme dorazili do cíle, všem byly rozděleny úkoly, aby se
každý svou troškou podílel na práci. Nachystaly se stany, dřevo
na oheň, nařezaly se špekáčky, chléb a začali jsme opékat. Po
jídle nebylo možné zahnat děti, aby ulehly a ráno sotva zazpíval
první ptáček už byly všechny na nohách. Jenom jsme žasli nad
tím, jakou mají děti neuvěřitelnou energii.
Program pro následující den byl jasný. Plánovali jsme celodenní
výšlap po Chřibech, ale z důvodu úmorného horka jsme se procházkou vydali na nedaleké koryčanské koupaliště. Zde jsme strávili s dětmi téměř polovinu dne a o zábavu bylo postaráno. S veselou náladou a hlavně hladoví jsme se vrátili zpět na vagón. Po
vydatném obědě jsme pouklízeli, následoval poobědový klid, kdy
se ulehlo na karimatky a spokojeně pochrupovalo, po probuzení

se hrály nejrůznější míčové a táborové hry. Na večer byla plánovaná stezka odvahy, ale počasí nám nepřálo a přihnala se bouřka.
S dětmi jsme tedy usedli do vagónu, hráli jsme hry a povídali si.
Dnešní usínání proběhlo vcelku rychle, jelikož děti byly z koupaliště
unavené a vydováděné.
Poslední den jsme dopoledne s dětmi divočili – hledal se velký
poklad, který v sobě skrýval sáček nejrůznějších dobrot. Děti byly
rozdělené na čtyři družstva a kdo našel první poklad, toho byl.
Nakonec už zbylo jen pouklízet a dát vše do původního stavu a po
obědě jsme vyrazili k domovům. Už se těšíme na další rok. Tato volnočasová aktivita přispěla k rozvoji spolupráce, týmového ducha,
přátelství dětí mezi soutěživými sbory a k trpělivosti nás vedoucích.
Tímto bychom chtěli poděkovat panu Františku Mertovi za zapůjčení vagónu a za vstřícnost. Další poděkování patři Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy za poskytnutí dotací na tuto volnočasovou aktivitu.
 Jana Buňková
Vedoucí mladých hasičů
Fotografie k článku naleznete na str. 19

Zdraví

Wellness
Vážené čtenářky a čtenáři,
v minulém čísle jsem zmínila, že
jídlo může léčit a připomněla
vám blahodárné účinky medu.
Dnes přidám další běžně používanou potravinu z našich spíží,
a sice česnek. Je v něm řada
vitamínů, minerálů, antioxidantů
a alicin. Naše babičky ho používaly hlavně na léčbu chřipky,
nachlazení a angíny. Nejen že
vyvolá pocení a zlepší odkašlávání, ale je také výborným
pomocníkem při optimalizaci
cholesterolu v krvi, snížení krevního tlaku a dokáže i likvidovat
parazity v zažívacím traktu. Lze
jej použít i z vnějšku, především
na kožní a nehtové plísně a na
opary.
I dnes mám pro vás pět tipů, jak
můžete česnek použít. Můžete je
vyzkoušet v nastávajícím podzimním období, které s sebou nese
častá nachlazení, kašel a rýmy.
Na suchý kašel – ohřejte hrnek
mléka, oslaďte lžičkou medu,
přidejte lžičku másla a prolisovaný stroužek česneku. Při pití
tohoto nápoje několikrát denně
se vám brzy bude snadněji odkašlávat.
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Na bolest v krku – stačí několikrát za den co možná nejdéle
žvýkat stroužek česneku
Na chřipku – několikrát za den
snězte stroužek česneku. Je-li
vám to nepříjemné, alespoň ho
cucejte. Zabírá i česnečka. Je
důležité ale přidat česnek až
po uvaření, aby neprošel varem
a neztratil tak vitamíny a minerály.
Na sklerózu – prolisujte 1 větší
hlavičku česneku, zalijte litrem
horké (ne vařící) vody a přidejte
šťávu z 1 citronu. Po 24 hodinách stání se scedí a užívá 2x
denně 1 polévková lžíce.
Na bradavice – nakrájejte
česnek na plátky, naložte je do
octa a nechte asi týden odležet.
Pak vyjměte vždy jeden plátek
česneku, přiložte na bradavici,
přelepte a nechte působit. Opakujte do úplného vymizení.

tek uzeného boku, 2 lžíce sádla,
1 cibuli, 2 brambory, 2 krajíce
chleba, 1 litr vývaru, pepř a sůl.
Cibuli očistěte a nakrájejte najemno, česnek oloupejte a utřete. Na sádle zpěňte cibuli,
přidejte uzený bok pokrájený
na menší kostičky a vše krátce
osmahněte. Když cibulka zesklovatí, zalijte základ vývarem
a přidejte polovinu česneku.
Brambory oloupejte, pokrájejte
na kostičky a přidejte do vroucího vývaru. Vařte 10 až 15 minut,
dokud nejsou brambory měkké.
Před dokončením přidejte druhou polovinu utřeného česneku
a pak už jen polévku dochuťte

majoránkou, pepřem a solí.
Vedle v pánvičce na sádle
osmahněte na kostičky rozkrájené krajíce chleba. Tvrdý sýr
pokrájejte na kostičky. Na talíř
připravte kostičky chleba a sýru
a vše zalijte vroucí polévkou.
Hotovo a může se podávat!
Přeji vám, abyste podzimem
prošli bez rým a nachlazení.
Pokud by se vám ale přece jen
nevyhnuly, zkuste s nimi zatočit
za pomoci česneku.
 Ing. Hana Jamborová,
Váš wellness poradce
kontaktní email:
zdravystyl@email.cz

A ještě tip na skvělou
ČESNEČKU:
Říká se, že polévka je grunt. O
dobré česnečce to platí dvojnásob! Pokud chcete, aby měla
ten správný říz, použijte český
česnek.
Na 4 porce si připravte 10
stroužků česneku, 100 g tvrdého sýru, 1 lžíci majoránky, pláKORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2016

Léčivé bylinky
Letošní krásný podzim nám
dává dostatek času na podzimní práce na zahrádce,
sklizeň úrody i připravit zahrádku na zimní období.
Většinu bylinek máme již nasušených, z některých plodů
zpracované nejrůznější tinktury, likéry nebo mazání.
Já bych dnes chtěla trochu
pohovořit o rostlince, kterou
dříve muselo vypěstovat každé děvče.
Ano, bude řeč o ROZMARÝNU LÉKAŘSKÉM
Rozmarýn je stálezelený až
2 m vysoký výrazně vonící
keř. Stonky jsou husté, větve-

né, ve spodní části dřevnatějící,
se šedavou kůrou. Listy jsou
úzké, vstřícné, přisedlé, aromatické, svrchu tmavé a lesklé, vespod šedavé.
Kvete v pozdním jaru a raném
létě drobnými bílými či nachovými až modrými kvítky.
Původním domovem této rostliny je Středomoří. Pěstuje se
také v Anglii, USA, Mexiku a téměř po celé střední a východní
Evropě. Lze jej pěstovat i doma
na slunném místě, v zimě za oknem a v létě na balkoně či terase, nedoroste však do výšky
dvou metrů.
U nás se o rozmarýnu zpívá

nejedna písnička. Pěstuje se
téměř v každé domácnosti.
Jako koření se užívají listy
jehličkovitého vzhledu, sušené i čerstvé, celé i drcené či
jemně mleté. Pomáhá lepšímu trávení, vylučování žluči
a moči, proti nadýmání, při
nízkém krevním tlaku. Je třeba opatrnosti, neboť může ve
velkém množství škodit zdraví.
Používá se buď samotný,nebo
jako součást provensálského
koření. Dodává jídlům trpce
kořeněnou chuť, vůní se podobá kadidlu. Užívá se při
přípravě skopové a jehněčí
pečeně, telecího masa, drů-

beže, vařených ryb a rajských
omáček.
Rozmarýnové větvičky můžeme vložit i do sklenice s olejem
nebo octem a takto jej ochutit.
Vážení čtenáři, přeji Vám
krásné podzimní dny a radost
z úrody z vašich zahrádek.
Babi kořenářka
 Ilona Vybíralová

Společenská kronika

Společenská kronika - I . pololetí 2016
NAROZENÍ

JUBILEA

Leden

Únor
90 let
91 let
93 let

Únor
Březen
Duben
Květen

Červen

Tobiáš Baláž, Koryčany
Michal Bubeník, Koryčany
Lucie Polášková, Koryčany
Petr Spáčil, Jestřabice
Ondřej Šenk, Jestřabice
Tibor Holásek, Koryčany
Jindřich Šimon Svoboda, Koryčany
Alexandr Dolínek, Koryčany
Emma Mia Šenkyříková
Jan Jůzl, Koryčany
Filip Povolný, Koryčany
Jakub Merta, Koryčany
Jasmína Brázdová, Koryčany
Stanislav Wölfel, Koryčany
Kristýna Kvasnicová, Koryčany
Rostislav Majerich, Koryčany

ÚMRTÍ
Leden
Únor
Březen

Soldánová Blažena, Lískovec
Zelinková Vlasta, Koryčany
Balažíková Květoslava, Koryčany

Březen
85 let Vrbovská Věra, Blišice
Dihlačková Sylva, Koryčany
90 let Šmela Jaroslav, Blišice
Špicnerová Vlasta, Koryčany
Duben
80 let Vrbová Helena, Koryčany
Cahlíková Jaroslava, Koryčany
90 let Vysloužil František, Lískovec
91 let Bobková Františka, Koryčany
92 let Holásek Jaroslav, Koryčany

Duben
Řádková Zdena, 1953, Lískovec
Holubová Marie, 1940, Koryčany
Věžník Karel, 1956, Koryčany
Trůčka Oldřich, 1953, Jestřabice
Lusková Zdeňka, 1928, Koryčany
Budíková Anežka, 1940, Lískovec
Hradský František, 1937, Koryčany
Rájová Hedvika, 1938, Koryčany
Pintera Roman, 1968, Koryčany

Květen

Červen
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Květen
80 let Kocourek
ek Vlastislav, Koryčany
Ko
Bláhová Božena,
a Kory
Koryčany
85 let Hanáčková Ludmila, Blišice
90 let Křemenský Miloš, Koryčany
Burianová Bohumila, Koryčany
91 let Malovcová Jiřina, Koryčany
92 let Sušilová Blažena, Koryčany
93 let Benýšková Jiřina, Koryčany
95 let Vojtová Miroslava, Koryčany
Červen
85 let
90 let
93 let
97 let

Tászliová Drahomíra, Koryčany
Tászli Peter, Koryčany
Huňková Marie, Koryčany
Berková Vlasta, Blišice

Sádlíková Vladimíra, 1948, Koryčany
Zemánek Josef, 1932, Lískovec
Crhounková Marie, 1932, Koryčany
Vavrušová Věra, 1944, Koryčany
Svoboda Karel, 1934, Koryčany
Hofrová Danuše, 1931, Koryčany
Kostková Anna, 1929, Koryčany
Hlobílek Lubomír, 1930, Jestřabice
Gasanova Olga, 1953, Lískovec
Dolínková Adéla, 1928, Koryčany
Kuchař Vlastimil, 1941, Koryčany
15

Statistika

Pohyb obyvatelstva v letech 1994 -2015
1994

RozPřistěho- Odstěho- Naro- Zem- Přírus./
Z toho
Sňatky
Koryčany Blišice Lískovec Jestřabice
vody
valo se
valo se dilo se řelo úbytek
ženy
2923
1553
2090
215
323
295
44
47
24
40
-19
19
6

1995

2896

1996
1997

Rok: Celkem

1535

2073

213

316

297

72

67

22

53

-26

25

6

2885

1537

2052

220

320

293

52

2895

1545

2063

215

325

291

60

46

21

30

-3

23

13

47

33

39

7

28

6

1998

2888

1527

2071

215

324

277

71

27

24

40

28

19

11

1999

2866

1513

2059

211

325

271

44

55

35

46

-22

17

3

2000

2872

1510

2071

212

327

262

59

37

19

35

6

18

1

2001

2878

1512

2072

213

326

267

80

59

23

38

6

15

8

2002

2884

1510

2058

209

312

301

67

40

17

38

6

21

5

2003

2925

1525

2012

209

331

303

87

40

25

31

41

15

4

2004

2959

1530

2100

230

322

307

89

53

22

24

34

9

12

2005

2952

1525

2105

227

320

300

72

61

15

33

-7

17

14

2006

2939

1417

2085

233

326

295

55

64

27

31

-13

18

6

2007

2923

1522

2075

233

324

291

52

53

25

40

-16

15

12

2008

2913

1514

2064

236

326

287

51

64

40

37

-10

13

16

2009

2892

1503

2070

226

316

280

51

50

20

42

-21

9

11

2010

2858

1512

2054

211

316

277

53

64

21

44

-34

8

5

2011

2847

1486

2039

214

326

268

58

53

29

45

-11

16

13

2012

2853

1478

2056

206

318

274

59

35

21

39

6

24

11

2013

2816

1449

2036

213

310

257

61

77

23

44

-37

13

7

2014

2825

1445

2060

198

306

261

67

56

31

33

9

*

*

2015

2801

1432

2049

191

297

264

33

43

33

40

-17

*

*

Počet registrovaných cizinců : 25

* - údaje nejsou k dispozici

 Zpracoval Ing. Jaroslav Kočí
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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

až 1500 Kč
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17

18

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2016

Fotogalerie Hasičů

Fotogalerie z Mateřské školy Koryčany
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(foto k článku na str. 14)

(foto k článku na str. 5)
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Fotogalerie z Mateřské školy Koryčany

(foto k článku na str. 5)

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ č. 3/2016 - vydavatel a redakce Město Koryčany, IČO: 00287334, tel.: 573 500 999, fax: 573 376 321, e-mail:
zpravodaj@korycany.cz, www.korycany.cz. Povoleno MK ČR pod číslem E12062. Periodický tisk územně samosprávného celku. Grafická úprava
a tisk: Tiskárna Brázda. Toto číslo vyšlo dne 24. 10. 2016. Náklad: 1400 ks. Neprodejné, občanům je dodáván ZDARMA. Vychází čtvrtletně. Uzávěrka
příspěvků do příštího čísla bude 4. 12. 2016. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.

