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Úvodník
Milí Koryčaňáci,
přiblížil se podzimní čas
a s ním přichází i období, kdy
opět po čtyřech letech budeme
volit nové vedení města, nové
zastupitelstvo. A to je ta správná chvíle k bilancování, co se
za uplynulé čtyři roky povedlo
a co ještě zbývá dokončit. Po
nástupu do funkce starostky
v roce 2014 jsem poznala, že
moje předchozí práce v zastupitelstvu mi o problematice řízení města poskytla jen velmi povrchní obrázek. První roky byly
skutečně náročné. Nemalou

měrou se na tom podílel i fakt,
že mi byly předány pouze klíče
od budovy radnice a razítko.
Na vše ostatní jsem musela
přijít sama, prokousat se nejrůznějšími dokumenty, zjistit co
a v jaké fázi je rozpracováno.
Dnes již dobře rozumím svým
zkušenějším kolegům – starostům z jiných měst – kteří mi říkali, že první funkční období je
jen „na zaučenou“. Už si umím
velmi konkrétně představit, co
práce starostky obnáší, a myslím, že vím, jak posunout sebe
i řízení města o další kousek
dále a využít a zúročit při tom
všechny zkušenosti a kontakty,
které jsem v průběhu staros-
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Inzerce

tování získala. Jeden moudrý
člověk řekl, že pokud člověk
nedělá chyby, nepracuje na
dostatečně těžkých problémech. Ani já nejsem neomylná.
Vím, že jsem udělala některé
chyby, ze kterých si mohu vzít
ponaučení a pomoci posunout
rozvoj Koryčan zase o kousek
dále – směrem, který velmi
konkrétně popisujeme v našem
programu.
Před čtyřmi lety jsme přebrali
pomyslný štafetový kolík s dluhem města ve výši 23,5 mil. Kč.
Jako jeden z cílů jsme si stanovili tento dluh snížit. To se nám
povedlo a vyvedli jsme město
Koryčany z tzv. červených čísel.

str.15

V červenci 2018 byl dluh města
už jenom 8,9 mil. Kč. V témže
měsíci město uhradilo nákup
bývalého areálu ČSAD v ulici Nádražní ve výši 3 mil. Kč
z úvěru s velmi výhodnou úrokovou sazbou 0,62 %, takže
dnes dluh města dělá 11,8 mil.
Kč. Pořízením areálu bývalého
ČSAD jsme vyřešili prostorovou
potřebu pro chod Technických
služeb a jistotu zachování parkování vozidel veřejné autobusové dopravy pro zachování
dopravní obslužnosti Koryčan.
V roce 2015, hned na počátku
volebního období, jsme museli
řešit nelehkou situaci ohledně
pokračování na straně 3
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pokračování ze strany 1
nevyhovujících prostor lékařských ordinací a rehabilitační
a fyzioterapeutické ambulance
v prostorách Koryny. Tato situace přetrvávala již několik let
a nebyla do té doby řešena.
Reálně hrozilo uzavření těchto
ordinací a ambulance a nevratný odchod lékařů a fyzioterapeutek z Koryčan. Přes mnohá
složitá jednání a nesnadné hledání řešení jsou nakonec dnes
již třetím rokem všichni přestěhovaní do upravených prostor
v kulturním domě.
Zde je dále neúplný přehled,
z mého pohledu důležitých,
větších akcí časově vymezených právě končícím volebním
obdobím:
Bylo provedeno zateplení
kulturního domu s vyřešením
požárně bezpečnostního řešení stavby a hydrantové sítě,
proběhla rekonstrukce parket
v sále i přísálí a je provedené nové čalounění všech židlí
v kulturním domě.
Dvoufázově proběhla aukce energií s úsporou přes
1 mil. Kč ročně.
Zastupitelstvo města schválilo strategický dokument Program rozvoje obce, který tady
v minulosti nikdy nebyl a je
nezbytným dokumentem pro
čerpání dotačních titulů v rámci
IROP.
Obnovili jsme kulturní život
v Koryčanech a položili základ
tradičním akcím jako je Ples
města Koryčany, Den města
Koryčany, Rozloučení s létem.
Rozšířili jsme program akce
Rozsvěcení vánočního stromu,
vloni jsme poprvé uspořádali
Silvestrovskou
Koryčanskou

gulášpárty před radnicí a další
akce.
Do každé domácnosti je
už čtvrtým rokem ZDARMA
doručován Koryčanský zpravodaj.
Investovali jsme do nákupu
nemovitostí. Tou první je bývalá hospoda v Blišicích, která
bude po nezbytných změnách
v územním plánu přebudovaná
na Kulturní a společenské centrum – projekt je již připravený. Další nemovitost, sice dům
č. p. 534 na Náměstí, bude
přestavěný na Centrum pro
celoživotní vzdělávání s přednáškovým sálem, s klubovnami
pro spolkovou činnost a novým
Informačním centrem. I na tento
projekt je již zpracovaná a připravená potřebná dokumentace. Města zakoupilo i bývalou
Poppovu hospodu v Jestřabicích, která slouží jako místo pro
kulturní akce a setkávání občanů v Jestřabicích. Jako poslední
nemovitost město zakoupilo
areál bývalého ČSAD, který
z části využijí Technické služby
města zejména pro garážování
techniky, která dosud parkovala v prostorách z hlediska
bezpečnosti naprosto nevyhovujících. Část areálu je pronajímána provozovatelům veřejné
hromadné dopravy k parkování autobusů.
Na koupališti je zcela
zrekonstruované dětské brouzdaliště. Nově je tady osazený
vodní prvek v podobě hříbku.
Jsou vyměněna čerpadla, je vyřešena automatizovaná úprava
chemie vody v obou bazénech
s centrálním měřením a regulací a je připravený také projekt
rekonstrukce velkého bazénu.

Od roku 2018 koupaliště provozují Technické služby, které
dbají na tu nejvyšší kvalitu bazénové vody.
Byl zrekonstruovaný chodník od Náměstí směrem k budově bývalé České spořitelny.
Ještě v tomto roce bude dokončena oprava navazujícího parkoviště.
Dále jsme nachystali projekt rekonstrukce budovy č.
p. 10 v Jestřabicích (budova
bývalého MNV). Je podaná
žádost o dotaci, vyhodnocení
bude známo nejdříve v dubnu
příštího roku.
Proběhla výměna všech
plynových kotlů v bytových domech na Masarykově ulici, nákladem téměř 2.200.000,- Kč.
Získali jsme dotaci na Revitalizaci veřejného osvětlení
v Koryčanech. V rámci této
akce budou vyměněny sloupy
a svítidla. Náklad této stavby
je necelých 3.500.000,- Kč.
Realizace začne ještě letos
a dokončení je plánováno na
1. pololetí roku 2019.
Před dokončením je studie
zastavitelnosti k přípravě území
pro výstavbu rodinných a bytových domů v Koryčanech v lokalitě Pivodova.
V tomto měsíci započne
náročný projekt - modernizace
základní školy. Je to velká investice s nákladem přes 20 milionů. Dokončena by měla být
v příštím roce.
Z dotačních prostředků
byly pořízeny domácí kompostéry a smluvně bezplatně
předány zájemcům, kteří splnili
nezbytné náležitosti dané dotačními podmínkami.
V době školních prázdnin

proběhla náročná, kompletní
rekonstrukce elektroinstalace
v mateřské škole nákladem téměř 4.000.000,- Kč a navazující rekonstrukce kuchyně (nové
rozvody vody a obklady) v objemu cca 100.000,- Kč. Dále
se plánuje také výměna nevyhovující vzduchotechniky za
rekuperační jednotky dle současně platné legislativy.
Ve fázi projektové přípravy
je i oprava zbývajících chodníků v ulici Kyjovská a oprava
komunikace včetně chodníků
v ulici Zámecká.
V našem městě je ještě hodně
co zlepšovat. O tom, které z připravených projektů a investičních akcí se nakonec uskuteční,
budou jednat a rozhodovat
nově zvolení členové zastupitelstva města, kteří vzejdou z podzimních komunálních voleb.
Na závěr tohoto volebního období děkuji všem členům zastupitelstva města a jeho výborů
za práci, při níž se museli vypořádat s mnoha problémy na
cestě ke splnění stanovených
cílů. Toto zastupitelstvo udělalo
za 4 roky hodně pro zkvalitnění
života v našem městě v mnoha
směrech a věřte, že to vždy nebylo snadné. Zvláště pak děkuji
radním a nejbližšímu spolupracovníku, místostarostovi panu
Lubomíru Daníčkovi. Poděkování patří i vám, občanům, a to
za trpělivost a důvěru, které se
nám od vás po celé 4 roky dostávalo.
Závěrem se obracím na vás,
milí Koryčaňáci, s přáním dobrého zdraví, spokojenosti a pohody ve vašich rodinách.
 Ing. Hana Jamborová,
starostka

Informace z radnice

Výpis usnesení

22. zasedání dne 21. června 2018
ZM
1/ 22 /18
po projednání určuje hlasováním zapisovatele 22. zasedání
paní Annu Langovou, ověřovateli zápisu Bc. Radka Pištěláka
a pana Miroslava Horáčka a členy návrhové komise pana Michala Hušku, pana Lubomíra Daníčka a pana Zdeňka Šmelu
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 - p. Lubomír Orel,
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p. Břetislav Žampach, Mgr. Drahomíra Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM
2/ 22 /18
schvaluje
doplněný pořad jednání 22. zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 - p. Lubomír Orel,
3

p. Břetislav Žampach, Mgr. Drahomíra Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM
3/ 22 /18
schvaluje
účetní závěrku města Koryčany sestavenou k 31. 12. 2017.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 -p. Lubomír Orel, p.
Břetislav Žampach, Mgr. Drahomíra Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM
4/ 22 /18
schvaluje
Závěrečný účet Města Koryčany za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad a bere na vědomí, že se Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
ve zprávě č. 275/2017/IAK nepřijímá.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 - p. Lubomír Orel,
p. Břetislav Žampach, Mgr. Drahomíra Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM
5/ 22 / 18
schvaluje
stažení bodu č. 7 o nákupu 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 od
pana Miloše Kostihy, narozeného 5. 6. 1965, bydlištěm Rumunská 4060/15, 767 01 Kroměříž, za cenu 60.804,- Kč, která odpovídá ceně v místě a čase obvyklé a bodu č. 8 o prodeji
pozemků p. č. 5/1 o výměře 2631 m2 (trvalý travní porost) a p.
č. 4/1 o výměře 1522 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha)
vše v k. ú. Lískovec zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž panu
Miloši Kostihovi, narozeného 5. 6. 1965, bydlištěm Rumunská
4060/15, 767 01 Kroměříž.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 - p. Lubomír Orel,
p. Břetislav Žampach, Mgr. Drahomíra Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM
6/ 22 / 18
schvaluje
záměr směny pozemku parc. č. 2151/37, lesní pozemek o výměře 1877 m2, Zapsaného na LV č. 1731, v obci a k. ú. Koryčany, ve vlastnictví Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové za pozemek
parc. č. 2314/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4857 m2 zapsaný na LV č. 10001 v obci a k. ú. Koryčany,
ve vlastnictví Město Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 - p. Lubomír Orel,
p. Břetislav Žampach, Mgr. Drahomíra Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM
7/ 22/ 18
schvaluje
zvýšení provozního příspěvku Technickým službám města Koryčany, příspěvkové organizaci, IČ 1294104, se sídlem Nádražní

520, 768 05 Koryčany podle žádosti č.j. MK/1415/2018 ze
dne 4. 6. 2018.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1 – p. Miroslav Horáček, Nepřítomno: 3 - p. Lubomír Orel, p. Břetislav Žampach, Mgr. Drahomíra
Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM
8/ 22 / 18
schvaluje
rozpočtové opatření č. 09 – rok 2018 dle přílohy č. RO-201809.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 - p. Lubomír Orel,
p. Břetislav Žampach, Mgr. Drahomíra Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM
9/ 22 / 18
schvaluje
dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Technických služeb města Koryčany, příspěvkové organizace, Nádražní 520, 768 05 Koryčany, IČ 71294104.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 - p. Lubomír Orel,
p. Břetislav Žampach, Mgr. Drahomíra Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM
10/ 22 / 18
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Koryčany, IČ 00287334, se
sídlem Náměstí 401, 768 05 Koryčany, zastoupeným Ing. Hanou Jamborovou a Technickými službami města Koryčany, příspěvkovou organizací, IČ 71294104, se sídlem Nádražní 520,
768 05 Koryčany, zastoupenou Pavlem Vaňkem, DiS., ředitelem.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Lubomír Orel,
p. Břetislav Žampach, Mgr. Drahomíra Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM
11/ 22 / 18
schvaluje
Plán rozvoje sportu na území města Koryčany pro rok 2018
v předloženém znění.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 - p. Lubomír Orel,
p. Břetislav Žampach, Mgr. Drahomíra Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM
12/ 22 / 18
schvaluje
Organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva
města Koryčany.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Lubomír Orel,
p. Břetislav Žampach, Mgr. Drahomíra Čížková.
Schváleno v předloženém znění.
 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka
 Lubomír Daníček, v. r.
místostarosta
 Anna Langová, v. r.
vedoucí odboru sociálních a vnitřních věcí, školství a kultury

Výpis usnesení

23. zasedání ze dne 13.srpna 2018
ZM
1/ 23 /18
určuje
hlasováním zapisovatele 23. zasedání paní Bc. Lenku Rotterovou, ověřovateli zápisu pana Ondřeje Daníčka, pana Ing.
Miroslava Budíka a členy návrhové komise paní Mgr. Marcelu
Klemmovou, pana Bc. Radka Pištěláka a pana Miroslava Horáčka.
4

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 5 – Mgr. Martina
Lungová, Marek Berka, Zdeněk Šmela, Břetislav Žampach, Michal Huška
Schváleno v předloženém znění.
ZM
2/ 23 /18
schvaluje
doplněný pořad jednání 23. zasedání Zastupitelstva města KoKORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2018

ryčany.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 5 – Mgr. Martina
Lungová, Marek Berka, Zdeněk Šmela, Břetislav Žampach, Michal Huška
Schváleno v předloženém znění.
ZM
3/ 23 /18
schvaluje
upravené rozpočtové opatření č. 12 – rok 2018 dle upravené
přílohy č. RO-2018-12.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 – Mgr. Martina
Lungová, Marek Berka, Zdeněk Šmela, Břetislav Žampach
Schváleno v protinávrhu. 4.
ZM
4/ 23 /18
schvaluje
nákup pozemku parc. č. 1052/4 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 71 m2 v obci a k. ú. Koryčany za cenu 400,- Kč/m2
schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi Lukášem Bajkem, bytem Masarykova 262, 768 05 Koryčany a Městem Koryčany se sídlem
Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 00287334, zastoupené
starostkou Ing. Hanou Jamborovou.

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 – Mgr. Martina
Lungová, Marek Berka, Zdeněk Šmela, Břetislav Žampach
Schváleno v protinávrhu.
ZM
5/ 23 /18
schvaluje
nákup pozemků parc. č. 2213/4, orná půda o výměře 7345 m2
a parc. č. 1778/1, zahrada o výměře 334 m2, zapsaných na
LV č. 1666, v obci a k. ú. Koryčany, za cenu 35,- Kč/m2 a pověřuje starostku Ing. Hanu Jamborovou k uzavření kupní smlouvy.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 4 – Mgr. Martina
Lungová, Marek Berka, Zdeněk Šmela, Břetislav Žampach
 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka
 Lubomír Daníček, v. r.
místostarosta
 Bc. Lenka Rotterová, v. r.
vedoucí odboru sociálních a vnitřních věcí, školství a kultury

Informace o době a místě konání voleb
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dvou dnech: v pátek
5. 10. 2018 a v sobotu 6. 10. 2018. Hlasování začíná v pátek
5. 10. 2018 ve 14:00 a končí v 22:00 hodin. V sobotu 6. 10. 2018
začíná hlasování v 8:00 a končí ve 14:00.
Místem konání voleb:
V okrsku č. 1 je místnost ZŠ Koryčany, Náměstí č. p. 106
Pro voliče bydlící v Koryčanech - ul. Dvorky, Kyjovská, Lhotka, Nad
Zahradami, Náměstí, Nádražní, Petrželka, Potoky, Samota-Češky,
Suchý řádek, Masarykova od Náměstí po ulici Příční, U Rybníka
a Zámecká.
V okrsku č. 2 je místnost Kulturního domu Koryčany, Masarykova
č. p. 104
Pro voliče bydlící v Koryčanech - ul. Cihelny, Pivodova, U Zdravé
vody, Močílky, Příční, Samota-Urbánek, Svatoplukova, Smetanova,

Tovární čtvrť, Tyršova, Masarykova od ulice Příční po autoservis
Koryčany.
V okrsku č. 3 je místnost bývalé prodejny, Blišice č. p. 39
Pro voliče bydlící v Blišicích.
V okrsku č. 4 je místnost bývalého obecního úřadu, Jestřábice č. p. 10
Pro voliče bydlící v Jestřábicích.
V okrsku č. 5 je místnost vedle bývalého obecního úřadu, Lískovec
č. p. 131
Pro voliče bydlící v Lískovci.
Voliči bude umožněno hlasování, jakmile prokáže svou totožnost
platným osobním dokladem.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.

Komunitní plánování sociálních služeb
na Kroměřížsku
Město Kroměříž realizuje s podporou projekt nazvaný „Komunitní
plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018-2019“ (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006520), jehož realizace
bude ukončena příští rok v září. Projekt navázal na již dříve realizované aktivity v oblasti komunitního plánování a i nadále umožňuje
setkávání čtyř pracovních skupin: senioři, rodiny s dětmi, osoby se
zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Díky vzájemné spolupráci všech aktérů a na základě analytických
podkladů vznikne nový dokument „Komunitní plán sociálních služeb v ORP Kroměříž 2020—2023“.
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Setkání jednotlivých pracovních skupin se mohou zúčastnit také zájemci z řad veřejnosti. Pracovní skupiny mají naplánovaná setkání
v těchto termínech:
- senioři: pondělí 24. září v 8:00
- rodiny s dětmi: úterý 11. září v 13:00
- osoby se zdravotním postižením: pondělí 10. září v 8:00
- osoby ohrožené sociálním vyloučením: čtvrtek 13. září v 9:00
Setkání se konají v prostorách Sociálních služeb města Kroměříže,
p. o., Riegrovo náměstí 159, Kroměříž.
Z organizačních důvodů je nutné, aby se zájemci z řad veřejnosti
předem ohlásili na e-mail: vratislav.snidal@mesto-kromeriz.cz nebo
na telefonním čísle 573 321 424, a to nejpozději dva pracovní
dny před jednáním.
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Vážení občané, letos město opět připravuje kalendář pro občany zdarma.
Tentokrát bude nástěnný s fotografiemi našeho okolí.
Dostanete ho do schránek s posledním číslem zpravodaje v prosinci roku 2018.

Jak kompostovat
Kompost byl v minulosti běžnou součástí
každé zahrady, v posledních letech se obliba kompostování opět vrací a je součástí
životního stylu pro řadu lidí, kteří se chtějí
chovat ohleduplněji k životnímu prostředí.
Až dvě třetiny odpadu, který jinak skončí
v komunálním odpadu, je možné kompostováním přetvořit na kvalitní humus. Domácnost i zahrada jsou zdrojem velkého
množství bioodpadu, který lze ekologicky
kompostováním přeměňovat na kvalitní hnojivo pro další využití na zahradě.
Město Koryčany obdrželo v roce 2018 dotaci na pořízení 480 kusů kompostérů, které
jsou na základě předešlého zájmu rozdělovány mezi občany i chalupáře z Koryčan
a jejich místních částí. Konkrétně se jedná
o jednokomorový kompostér Thermo King
900 o objemu 900 litrů z kvalitního plastu
zelené barvy.
Zde jsou základní pravidla
pro získání kvalitního kompostu:
•
Kompost umístěte rovnou na zem,
nedávejte pod něj žádnou folii, podložku
apod. Kompost potřebuje kontakt se zemí.
Na odkrytou půdu je vhodné položit základní vrstvu z klacíků či štěpky, která bude sloužit
jako drenážní a provzdušňovací.
•
Mezi zemí a kompostem nesmí
být žádná neprostupná bariéra, jinak by do
něj půdní mikroorganismy a žížaly, jež mají
v procesu kompostování hlavní úlohu, neměly
přístup.
Správné složení kompostu je základ pro jeho
správnou tvorbu. Rozlišují se dvě skupiny odpadu – zelený (bohatý na dusík) a hnědý
(bohatý na uhlík). Zelený odpad se vyznačuje měkkostí a vlhkostí, patří do něj tráva,
zbytky zeleniny a ovoce. Hnědý je suchý
a tvrdý, např. větve, papír. Nesmíme zapomínat na vyvážený poměr „hnědého a zeleného“ kompostovaného materiálu.
Při zakládání kompostu začněte s 15 cm vrstvou hnědého odpadu. Na ní přidejte vrstvu
listí, zbytků zeleniny a ovoce. Vrstvy hnědého
a zeleného odpadu se střídají. Pozor ale na
jejich poměr! Obecně platí, že na dva až tři
díly hnědého připadá jeden díl zeleného.
Proto čerstvě posekanou trávu neházejte bezmyšlenkovitě do kompostéru. Utvořte z ní tenké vrstvy, které proložte např. lepenkami, suchým listím nebo větvemi. Hrubé části předem
raději rozdrťte, urychlíte tak proces kompos6

tování. Kompostér není skladištěm odpadků.
Z domácího odpadu jsou vhodné například
zbytky ovoce a zeleniny, pečiva, skořápky od
vajec, papírové ubrousky a kapesníčky, kávové a čajové zbytky či podestýlky domácích
býložravých zvířat, piliny, nadrcená kůra ze
stromů, plevel, papírové pokládky na vejce.
V tomto období přicházejí v úvahu také vyřazené letničky spolu se substrátem. Ze zahrady
je vhodné na kompost dávat například posekanou trávu, listí, malé či rozdrcené větvě, piliny, hobliny, kůru nebo dřevěný popel. Plevel
je před vložením do kompostéru vhodné nechat ,,odležet“, aby zaschnul. Správně založený kompost se do dvou dnů začne zahřívat
až na teplotu okolo 50 °C, kdy se uvnitř začnou množit mikroorganismy. Teplota je nutná
k hygienizaci kompostu, tedy ke zničení semen plevelů a zárodků chorob.
Co na kompost rozhodně nepatří
Kompost není žádné smetiště, takže zapomeňte na PET lahve, kov, sklo a kamení. Vyhněte se i kostem a veškerým zbytkům jídla
živočišného původu, uhelnému popelu, exkrementům masožravých zvířat. Do kompostu
samozřejmě nepatří ani žádná chemie, jedná
se o čistě přírodní produkt. Pokud do kompostu dáváte kukuřičný odpad, slámu či tvrdé odřezky zeleniny, je dobré je mít nasekané, čím
budou drobnější, tím dříve se rozloží.
Do kompostu patří jen to, co se v něm může
rozložit. Nedávejte do něj větve, ale ani velké množství shnilého ovoce, které radši zlikvidujte jinak. Zásadou je vrstvit na sebe různý
vhodný odpad. Chybou je jednorázové zaplnění kompostéru ať už posekanou trávou
nebo padaným ovocem. Čerstvě posekaná
tráva sama o sobě není ke kompostování
vhodná, protože je příliš vlhká, neprovzdušněná a může i zahnívat a následně páchnout.
Málo vlhkosti může v kompostu způsobit zastavení tvorby mikroorganismů, velká vlhkost
zase vytlačí vzduch a spustí uvnitř kompostu
hnilobné procesy. Důležité je tedy správné
míchání obsahu. K trávě je nezbytné přidávat
například drcené větve, piliny nebo hobliny,
které travní hmotu provzdušní, a tím se snáze humifikuje. Veškerý organický odpad je
třeba do kompostu ukládat v rovnoměrných
vrstvách a prohazovat je zeminou. Navíc
se rozložení organické hmoty dá zlepšit
a humifikační proces zrychlit prostřednictvím
nejrůznějších urychlovačů kompostování,

které obsahují velké množství důležitých humifikačních organismů ve speciálním živném
substrátu z glycidů a proteinů. Shnilá jablka
je nutné dávat do kompostu v tenké vrstvě
a vždy je prokládat vrstvami jiného, nejlépe suchého materiálu (sláma, zbytky trvalek, letniček, drcené větve). Ideální místo je
uprostřed kompostu, kde je teplota nejvyšší
a ovoce se rychle rozloží. Naopak na povrchu kompostovací hromady bude přitahovat
vosy, mouchy a sršně.
V kompostu se vše rozkládá, ale organismy
ke kompostování potřebují vzduch. Jedná se
o larvy, žížaly, svinky, roztoče, chvostoskoky,
štírky, stonožky, mnohonožky..., ale hlavně
jsou to plísně a bakterie, které narušují buněčné struktury rostlin. Při kompostovacím
procesu pak vlivem práce bakterií dochází
v kompostu k úbytku uhlíku a dusíku. Postupně
dochází ke zmenšování objemu kompostu,
což způsobuje proces tlení.
Bakterie žijící v kompostu potřebují nejen
vzduch, ale také vodu. Je proto dobré mít
kompost na zastíněném místě, kde nebude
docházet k jeho nadměrnému vysušování. Pokud vám kompost vyschl, je potřeba ho prolít
vodou. Nesmí být ale přemokřený. To mohou
způsobit právě spadaná jablka, hrušky apod.
Příliš vody v kompostu zaplňuje mezery, které
by jinak byly naplněny vzduchem a bakterie nemají dostatek vzduchu, což způsobuje
hnilobné procesy a zápach. Proto je důležité
správně vše v kompostu vrstvit.
Dostatečně vzdušný kompost není nezbytně
nutné přehazovat, ovšem jedno či dvě přehození proces zrání urychlí. Vnější části by se při
přehazování měly dostat dovnitř. Dobře založený kompost bude hotový přibližně za rok.
Díky procesům, jež v něm proběhnou, získáte
tmavý substrát plný živin, který v žádném případě nijak nezapáchá. Ostatně ani správně
udržovaný kompost nešíří do okolí žádný
výrazný zápach. Dvířka v dolní části stěny
kompostéru slouží ke kontrole stavu kompostu
nebo k jeho odebírání.
A co říci na závěr? Na každé zahradě by
rozhodně měl být kompost, jenž dokáže ulehčit vám i přírodě s velkým množstvím odpadu.
Správným kompostováním získáte kvalitní
materiál, jenž následně pomůže i vaší zahradě a úrodě.
 Josef Prokeš
odbor životního prostředí MěÚ Koryčany
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Proč je důležité třídit staré elektro?
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc.
Víme, co se starým papírem, plasty i sklem.
Přesto ale mnozí z nás zapomínají při úklidu
vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické skládce
uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují
tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, poputují
přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.
Kde jsou červené kontejnery zjistíte rychle
na www.cervenekontejnery.cz.
Ve městě Koryčany se nachází jeden červený kontejner na stanovišti kontejnerů na
tříděný odpad vedle farní zahrady u koryčanského náměstí, druhý je v Jestřabicích
na zastávce veřejné dopravy vedle kontejnerů. Vyřazené spotřebiče je samozřejmě
možné také odevzdat na Odpadovém centru v Nádražní ulici v Koryčanech.
Věděli jste, že:
Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné konvice?

V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách
případů vhazovali do červených kontejnerů elektro vyrobené před rokem 2005?
Češi za loňský rok vyhodili v průměru
na osobu 1,89 kg elektra? V porovnání
s ostatními zeměmi ale nejsme žádní rekordmani. Například v Norsku činí roční
zpětný odběr elektrozařízení až 30 kg na
osobu.
Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny
dojde ke snížení produkce nebezpečných
odpadů o 36 kilogramů? Stejné množství
nebezpečného odpadu vyprodukuje za
rok 9 domácností.
Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 12-18 měsíců?
Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozařízením do směsného odpadu a má také největší spotřebu baterií?
Tomu odpovídá také fakt, že v domácnostech patří k nejkupovanějším zařízením.
Nejméně polovina Čechů koupí elektronickou hračku jednou za rok.
Zpětným odběrem jedné televize se sníží produkce skleníkových plynů, protože

není vyprodukováno 44 kilogramů CO2?
Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede vzdálenost mezi Prahou
a Ostravou.
Co patří do červených kontejnerů?
• mobilní telefony, vysílačky, navigace;
• přehrávače mp3, diskmany, rádia;
• notebooky, klávesnice, myši;
• baterie a nabíječky,
• kalkulačky, budíky;
• elektronické hračky, auta na vysílačku,
roboti;
• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače,
toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.);
• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí
strojky;
• žehličky, ruční vysavače;
• další elektrospotřebiče do velikosti
40 × 50 centimetrů.
Asekol,a.s., společnost zabývající se zpětným odběrem vyřazených drobných elektrospotřebičů.

Školství

Zprávičky ze školy základní…
Po zaznění naší státní hymny ve sportovním
centru při základní škole zaznělo:
Žáci a žákyně, utište se a vyslechněte mimořádné školní hlášení.
Dnes 3. 9. 2018 zahajujeme nový školní
rok.
Spolu s vámi též mnozí rodiče, tým učitelů, provozních zaměstnanců, vedení města
a farnosti města Koryčany.
Vítám mezi námi starostlivého pana místostarostu našeho města pan Lubomíra Daníčka a duchovního správce naší farnosti
Vladimíra Jesenského. Než předám slovo
našim hostům, prozradím, co nového vás –
nás čeká.
Prvňáčky čeká důležitá etapa celoživotního vzdělávání, průvodcem vám budou pan
učitel Roman Hofr a paní asistentka Hana
Šimčíková. Po ukončení zahájení se společně s rodiči sejdeme v první třídě.
Již otrkané druháky povede paní učitelka
Bohdana Fochrová.
Třeťáky nadále povede paní učitelka Petra
Konvalinková.
Čtvrťáci budou spolupracovat s paní učitelkou a též výchovnou poradkyní pro
1. stupeň Janou Markovou.
Se žáky 5.A a jejich třídní učitelkou KaKORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2018

milou Luňákovou a asistentkou Marcelou
Žižlavskou se budeme potkávat na druhém
stupni, během týdne dojde však k podstatné změně, více vám prozradí paní učitelka
(pozn.: paní učitelka se vdává a bude mít
změněné příjmení).
Rovněž druhá pátá třída bude povýšena
do budovy druhého stupně a to přímo do
nejvyššího patra… se svou paní učitelkou
Alenou Saňkovou, výpomoc asistentů budou zastávat Michaela Palmeová, Oldřiška Budíková a Eva Lišková.
Šesťáci jsou již na druhém stupni jako
doma a povede je nový pan učitel Martin
Prachař, jehož specializací je matematika
a ICT – tedy je to ajťák…
Sedmáky povede školní metodička prevence paní učitelka Marie Marková, která se
rozloučila se svou dnes již bývalou devátou
třídou.
Osmáci si nadále budou hýčkat svého dosavadního třídního – pana učitele Miroslava Biebera.
No, a naši devátou – „nedokončenou“ –
třídu … tuto symfonii – někdy spíše kakofonii – bude nadále ladit a na náraz s realitou
života připravovat výchovná poradkyně
pro druhý stupeň Veronika Flídrová.

Netřídním bude angličtinář školy pan učitel
Jiří Brázdil, na kterého se zajisté těšíte.
Dále bude netřídním učitelem němčinářka
– nová paní učitelka Michaela Palmeová,
též vypomůže u žáků se SVP.
Výuku fyziky a chemie nadále povede nejzkušenější – paní učitelka Jiřina Lošanová.
Zástupkyní ředitele školy a vedoucím pracovníkem pro 1. stupeň bude nadále paní
učitelka Martina Lungová.
Hospodářskou agendu školy zastává paní
Oldřiška Budíková, mzdovou a personální agendu na částečný úvazek vykonává
paní Eva Lišková, obě kolegyně vypomohou malým, ale důležitým kouskem i jako
asistentky pedagoga.
Funkci školníka by snad nikdo lépe nedělal než pan Zdeněk Bieber (již loni jsem se
zmínil o jeho nepostradatelnosti) a o to,
aby byla škola příjemné a čisté prostředí,
se vzorně starají paní Jana Němcová, Jana
Kosířová, Iveta Daníčková a Marie Kalamárová.
O naše žaludky se postarají již druhým
rokem vedoucí školního stravování paní
Marcela Peclová, Soňa Chromá a Barbora
Kosířová.
O družinu a téměř 60 dětí – žáků, se po7

starají paní učitelky Romana Mlejnková
a Věra Křivánková.
Třídy a tým spolupracovníků školy představil ředitel Vlastimil Jansa.
Již v září začnou na naší škole probíhat
práce – tyto povedou k přestavbě části
školy. Ale ještě větší přestavba nás čeká.
Již v tomto roce budeme pracovat na zásadních změnách ve výuce. A již dnes si
budou moci žáci na druhém stupni vybírat
ze 6 volitelných předmětů – jak stráví dvě
hodiny týdně… V nabídce jsou tyto volitelné předměty: English Reader (rozbory textů psaných v angličtině), modelářské práce

(výroba modelů), svět kolem nás (zpracování vlastního projektu), multimediální tvorba (zpracování textů, fotografií a animací
ve volně šiřitelných programech), tvořivá
dílna (výrobky z látek, vlny, papíru, …)
a vedení domácnosti (nápady na výzdobu
domu a okolí, kuchařské „výtvory“).
Vzniknou nová pracoviště – multimediální
učebna, středisko technického – praktického vzdělávání, nové prostory výuky přírodovědných předmětů s laboratoří a dalším
novým vybavením. Změny nastanou i ve
výuce na 1. stupni. To vše za významné pomoci a podpory města Koryčany.

Pro naše žáky, jejich rodiče, učitele,
pro Koryčany tyto změny přinesou
významný užitek…budou-li žáci,
rodiče, učitelé a Koryčany chtít…
Následovala povzbudivá řeč pana místostarosty Lubomíra Daníčka – dle poučky – „udělej to kratší, budou tě mít radši“
a pozdrav z dovolené od paní starostky…
Duchovní správce naší farnosti O. Vladimír
Jesenský zdůraznil potřebu vzdělávání,
i když se někdy jeví školní moudra poněkud
zbytečná.
 V. Jansa

Organizace školního roku 2018 – 2019:
Vyučování zahájeno v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne
ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou 25. 2. – 3. 3. 2019
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
Ředitelské volno – bude vyhlašováno dle potřeb přestavby v rozsahu cca 5 dnů ve školním roce.

První školní den prvňáčků
Zahájení školní docházky je jistě slavnostní a výjimečnou událostí
jak v životě dítěte, tak i v životě rodičů.
V tomto duchu jsme prožívali v pondělí 3. září 2018 zahájení školního roku také v naší koryčanské škole. V letošní první třídě se
sešlo 27 dětí – 11 chlapců a 16 děvčat. Po společném celoškolním
zahájení ve sportovní hale jsme odešli do budovy na náměstí, kde
jsme mohli školní rok začít už samostatně jako nová první třída.
Kromě dětí se samozřejmou účastí velkého počtu maminek, tatínků
a dalšího příbuzenstva!
Na lavicích na děti čekaly první školní učebnice a pomůcky, které
škola poskytuje zdarma. Od městského úřadu každý žák dostal
navíc krásné pastelky a obrázkové pexeso s abecedou.
První školní setkání patřilo samozřejmě dětem. Mně jako učiteli
připadla milá úloha děti ve škole přivítat a krátce se s každým
pozdravit. V závěru setkání došlo i na společnou písničku.
Myslím si, že okamžik očekávání, výjimečnost atmosféry, dojetí
i trému prožívali všichni – děti, rodiče i učitel.
Během zahájení do třídy zavítal i pan ředitel Vlastimil Jansa, místostarosta pan Lubomír Daníček a koryčanský pan farář Vladimír
Jesenský. Na závěr prvního školního dne si děti odnesly domů
i malý pamětní list.
A tak držme dětem palce, aby dokázaly být správnými chlapci
a děvčaty, kteří se budou učit s vědomím toho, že to, co se naučí,
bude velkým pokladem, který jim nikdo nevezme.
 Mgr. Roman Hofr
učitel 1. třídy
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Poděkování učitelkám MŠ
Milé paní učitelky,
Je to celkem nedávno, co jsme s velkými obavami a očekáváním vedli své malé poklady k Vám poprvé.
S batůžkem cupitaly, styděly se, byly nesvé a pevně se držely maminky za ruku. Na rtech otázku: „Maminko, kdy pro mě přijdeš
a jak dlouho tam budu?“
Těšily se, ale v koutku duše měly strach a obavy, co je čeká.
Přešlo pár dní a našim malým se domů vůbec nechtělo, školka pro ně byla dětský ráj.
Těšily se, mluvily o nových kamarádech, které potkaly, o nových hrách, které poznaly, doma pak předříkaly všechny říkanky a přezpívaly
písničky, které jste je naučily,
Den, co den jste se o ně trpělivě staraly, pomáhaly jim poznávat svět.
Přes dětské hry jste jim ukazovaly krásy života a křehkost vztahů, učily je nebát se, učily je ŽÍT.
Dnes, když už mnohé z nich ztratily buclaté tváře, když jim chybí dětské zoubky a doma na ně čekají školní tašky, dovolte, abych Vám
paní učitelky, ze srdce poděkovala za to, co pro děti ve školce děláte.
Ať je Vaše práce každý den odměněná dětským úsměvem, ať se láska, kterou dětem rozdáváte, násobí štěstím a spokojeností.
Děkuji za každé pohlazení, které jste dětem věnovaly, za každý úsměv a laskavost. Děkuji, že jste to vydržely.
Děkuji Vám za každý jeden den!
PS: A všem prvňáčkům, kteří opustili bezpečí mateřinky, přeji, aby se jim v té opravdové škole opravdově líbilo a aby zde potkali stejně
zapálené paní učitelky (pány učitele), jako u Vás.
 Romana Šlesingerová
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2018
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Druhé pololetí školního roku v MŠ v Koryčanech
Během druhého pololetí školního roku 2017
- 2018 jsme dětem z mateřské školy připravili celou řadu akcí. Děti a často i jejich rodiče i prarodiče si užili zejména dvě tradiční
události: karneval v kulturním domě (14.2.)
a zahradní slavnost pasování předškoláků
spojenou s opékáním a soutěžemi (31.5.).
Jaké aktivity jsme dále ještě dětem nabídli?
V pátek 16. února byly například zahájeny lekce plavání pro předškoláky v krytém
bazénu ve Zdounkách. Během lekcí si děti
osvojovaly základní plavecké dovednosti
při pohybu ve vodě. Kromě toho se učily
postarat se o sebe a své věci, chovat se ve
veřejném dopravním prostředku, být zdvořilý a ohleduplný.
Noví školáčci zavítali do naší MŠ na „Den
otevřených dveří“ (4.4. 2018). Škola jim byla
po dohodě s pedagogy otevřená i v jiných
dnech. Předškoláci zase rádi navštívili své kamarády v první třídě základní školy (12.4.).
Ve čtvrtek 19. dubna si děti za velmi pěkného
počasí užily výlet autobusem do skanzenu
„Selský domek“ v Kněždubu. Oděni do dětských pracovních krojů se vrátily do dob našich babiček a vyzkoušely si mnoho pro ně už
neznámých činností, které ale naše babičky
ještě jako malé musely v domácnosti zastat.
Děti si také rády „vyzvedly výhru“ ze soutěže,
kterou pořádala Floria Kroměříž. Byly to dva

výlety do Dětského světa (26.4. a 24. 5.).
Prolézání všemožnými tunely a průlezkami,
skákání do kuliček nebo jízda na tobogánu
– to vše byl pro děti velký zážitek.
Odpolední „dílničku pro děti a jejich rodiče“
(3.5.), ve které si děti vyráběly s pomocí maminek jarní dekorace, si pro tentokrát připravily paní učitelky ze třídy Medvídků.
Den maminek byl již tradičně velkým svátkem. Děti z Medvídků i Motýlků předvedly
rodičům i prarodičům svá vystoupení v tělocvičně MŠ (9. a 10.5.) Děti ze třídy Žabiček
i Berušek pak potěšily své blízké v neděli
13.5. ve 14:00 v KD. Nezapomněly ani na
seniory v Domě pokojného stáří (3.5.), kam
zavítaly děti z hudebně pohybového kroužku. Tytéž děti také vystoupily na Slavnosti
ohňů nebo na Pohádkovém lese.
V mateřské škole také proběhlo několik
dětských kulturních představení a koncertů.
Největší potlesk si získal Klaun z „Balónkové
šou“ na zahradě MŠ (1.6.)
V červnu (13.6.) na zahradě mateřské školy
ještě předvedli profesionální chovatelé velmi zajímavou ukázku výcviku dravců.
Samotný závěr školního roku zpříjemnily
děti sobě i některým zúčastněným občanům
na oslavách Dne města. Svou téměř profesionální módní přehlídkou, která proběhla
na nádvoří místního zámku, potěšily všechny

přihlížející diváky. Děkujeme touto cestou
zejména rodičům i prarodičům, bez jejichž
pomoci by se tato super „módní šou“ vůbec
nemohla uskutečnit.
Ještě jednou děkujeme všem rodičům a přátelům Mateřské školy v Koryčanech a těšíme
se na Vás v novém školním roce 2018 - 2019.
 Bc. Pavla Domanská
MŠ Koryčany

Historie

Vzpomínka na 21. srpna 1968
Každý národ a stát byl a bude vystaven
různým dějinným událostem, které určují
jeho vývoj. Naše předcházející generace
zažily radostné chvíle při vzniku republiky v roce 1918, ale také smutek z potup10

né Mnichovské dohody a období druhé
světové války. Po roce 1948 nastal zlom
v demokratických dějinách první republiky.
Veškerou moc ve státě získala komunistická
strana a režim se postupně stával totalitním.

Po počátečním poválečném nadšení z nabyté svobody a budování socialismu přišla léta, která postupně lidem otvírala oči.
Zvláště když měli možnost se přesvědčit
o úrovni života za našimi hranicemi obeKORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2018

hnanými ostnatými dráty v tak zvaném
kapitalistickém světě, o svobodě lidského
života, a porovnávat to se stavem v Československu. Již počátkem šedesátých let se
začínali ozývat kritikové režimu.
V prosinci 1967 na Sjezdu spisovatelů
došlo otevřeně k ostré kritice vedení státu
a členové ÚV KSČ se jenom snažili ve
svých projevech utlumovat nespokojenost
lidu dávanými sliby o nápravu. V lednu
1968 na zasedání ÚV KSČ došlo k odstoupení všech členů, kteří bránili změnám
a zdravému růstu společnosti. Do čela KSČ
byl zvolen Alexander Dubček, předsedou
vlády se stal Oldřich Černík a předsedou
Národního shromáždění Josef Smrkovský.
Vlna demokracie byla velmi silná a zasáhla všechny. Když v březnu 1968 byl po
odstoupení Antonína Novotného zvolen
prezidentem Ludvík Svoboda, z dnešního
pohledu byla komunistická strana na vrcholu slávy a měla podporu drtivé většiny lidu.
Nová vláda měla ve svém programu
budovat socialismus s lidskou tváří.
Národní shromáždění schválilo zákon o svobodě slova a tisku, byla
zrušena cenzura. Vývoj v Československu sledoval prakticky celý svět.
Skutečností ale bylo, že když především Sověti svým pohledem sledovali
vývoj v Československu, nabyli přesvědčení, že se jedná o kontrarevoluci a jde o pokus vymanit se z bloku
bratrských socialistických zemí.
Sdělovací prostředky nadále rozvíjely intenzivní kampaň na přeměnu
celé společnosti a měly mohutnou
podporu všeho lidu. Nebývalou měrou mělo obrovskou podporu i nové
vedení státu.
V průběhu července 1968 začalo
na našem území probíhat velitelsko-štábní cvičení vojsk Varšavské
smlouvy, které jak historický vývoj
ukázal, mělo připravit koordinovaný vojenský zásah proti Československu. SSSR se nevzdával nadějí
na dohodu s představiteli naší republiky, ovšem s nátlakem, aby kormidlo stávajícího vývoje bylo oto-
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čeno zpět. Alexander Dubček, jak později
vzpomenul, si však nemohl dovolit zradit
podporu národa. Delegace KSČ odmítla
účast na společné schůzce zemí ve Varšavě
v červenci 1968. To bylo v té době neslýchané gesto. Následovaly schůzky v Čierné
nad Tisou a Bratislavě mezi naším vedením
a SSSR v čele s Leonidem Brežněvem. Tam
již bylo s plnou vážností sděleno, že pokud
si neuděláme pořádek sami, bude osud
Československa řešen jinými prostředky.
Pozdě v noci z 20. na 21. srpna 1968 došlo k vojenskému přepadení Československa, přelet státních hranic bojovými letadly
následoval přejezd veškeré vojenské techniky vojsk SSSR, Maďarska, Polska, Bulharska a NDR. Jednalo se o největší vojenskou
operaci v Evropě od konce druhé světové války a smutným faktem bylo, že proti
spřátelené zemi. Ozbrojeného vpádu se
odmítlo zúčastnit Rumunsko, které bylo též
členem Varšavské smlouvy, a také Albánie,

která na protest proti tomuto vojenskému
zásahu z paktu vystoupila.
Hlavní nápor vojsk, která při střetech
s občany neváhala střílet a zabíjet, musela
zvládat větší města, kde se také většinou
po čase vytvořily prostory pro umístění
a pobyt okupačních sovětských jednotek.
V menších městech a vesnicích se vojska
objevovala jen zpočátku při průjezdech.
Přes Koryčany žádná trasa jejich přesunu
nebyla směrována. Rachot těžké vojenské
techniky byl však slyšet z okolí. Ve všech
místech republiky se protestovalo vyvěšováním nesouhlasných plakátů a posíláním
podpůrných petic našim představitelům,
kteří byli násilně odvlečeni do Moskvy, kde
byli přinuceni podepsat hanebný diktát
o dočasném pobytu sovětských vojsk
v ČSSR a o kádrových změnách ve vládě
a vedení KSČ. Dočasný pobyt sovětských
vojsk se protáhl na 20 let. A to jen díky polistopadovému vývoji v roce 1989.
O
Od okupace uplynulo 50 let a větššina mladých o tomto období téměř
vvůbec nic neví. Ve školách se naše
nnovodobá historie nevyučuje, a tak
p
pro připomínku zůstávají vlastně
jjenom pamětníci. My, pamětníci
ttěchto událostí, jsme se letos sešli
2
21. srpna v Tyršově ulici v Měsíčním
úúdolí u táboráku, kde jsme každý
ssvým příspěvkem s dobovou dokum
mentací zavzpomínali na události
z roku 1968. Se svými vzpomínkam
mi a s tehdejší atmosférou ve spollečnosti jsme tak mohli seznámit
nnaše mladší sousedy.
I z této části dějin vyplývá, že žádnná revoluční změna nemusí být ta
p
poslední a že slepé a povrchně
p
pojaté přátelství se může zvrhnout
vve zradu. Naše národy okupaci již
d
dvakrát s velkými újmami přežily,
p
proto bychom měli do budoucna
d
dát poučení příštím generacím, aby
sse za svobodu a demokracii nikdy
nnepřestávalo bojovat.
Jaroslav Petřík,
Zdeněk Horenský
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O čem se mluví

Rekonstrukce vodního díla Koryčany
běží podle harmonogramu
V současné době probíhá rekonstrukce
vodní nádrže Koryčany, jejímž předmětem
jsou stavební úpravy zajišťující zvětšení průtočné kapacity stávajícího bezpečnostního
přelivu, skluzu a vývaru vodního díla (VD)
Koryčany na převedení desetitisícileté kontrolní povodňové vlny včetně rekonstrukce
koruny hráze, obnovy injekční clony, vybudování 2. spodní výpustě a nové levobřežní komunikace. Staveniště bylo předáno
v květnu 2017 a dle uzavřené smlouvy
o dílo má být stavba hotová nejpozději do
konce roku 2019. Celkové náklady stavby
jsou 94 mil. Kč.
Stávající koruna hráze bude zvýšena
o 15 cm z původní kóty 308,10 m n. m na
kótu 308,25 m n. m., spadiště stávajícího
bezpečnostního přelivu bude rozšířeno na
9 m. Dojde také k rozšíření skluzu ze stávajících 3 m v návaznosti na spadiště na
9 m a dále se bude postupně jednostranně
zužovat až na šířku 6 m při přechodu do
vývaru. Levostranná zeď při násypu hráze
zůstane zachována. Délka skluzu je 73,5 m
a podélný spád 17,1 – 70 %.
Dojde k rozšíření vývaru do pravého břehu
z původních 3,1 m na šířku 7 m a zahloubení dna vývaru o 1,7 m pod úroveň stávajícího dna. Vývar se buduje pod ochranou pilotové stěny. Za vývarem proběhnou
úpravy odpadního koryta včetně zřízení
nového přemostění odpadního koryta za
vývarem.
V rámci rekonstrukce VD bude obnovena
injekční clona v rozsahu hrázových chodeb
a nového úseku v prostoru pravobřežního
zavázání. Obnova injekční clony zahrnuje
vrty zajišťovací injektáže, vlastní injekční
clonu a pozorovací tlakoměrné vrty. Celková délka vrtů je 5452 m.
Jako první stavební objekt byla vybudována 2. spodní výpust, aby byla splněna
vyhláška MZe, že každá přehrada musí mít
nejméně dvě samostatně použitelné, funkčně na sobě nezávislé spodní výpusti se třemi uzávěry. Při budování 2. spodní výpustě
došlo i k revizi 1. spodní výpusti.
Jako vyvolané investice budou provedeny
přeložky dotčených inženýrských sítí, tj. přeložka silových a sdělovacích a řídících kabelů,
přeložka vodárenského odběrného potrubí,
přeložka odběru vody pro rybí hospodářství,
napájení příkopových nádrží a přeložka přívodu kyslíku pro rybí hospodářství.
V současnosti je hotova, zkolaudována a uvedena do provozu 2. spodní výpust a pro12

bíhají stavební práce na objektech bezpečnostního přelivu, vývaru a přemostění
odpadního koryta a obnově injekční clony.
Práce probíhají dle harmonogramu prací
a předpokládáme dodržení naplánovaných
termínů.
VD Koryčany
Vodárenská nádrž na toku Kyjovka se
nachází asi jeden kilometr východně nad
obcí Koryčany. Byla postavena v 50. letech
minulého století. Výstavba VD probíhala
v letech 1953 – 1958, do trvalého provozu bylo VD uvedeno v roce 1963.

Stručný technický popis
Hráze je sypaná zemí z několika různých
materiálů. Skládá se ze středního jílového
těsnícího jádra, pod nímž je betonový blok
s injekční štolou. Hráz je 180 metrů dlouhá,
má přímou osu, na koruně o šířce 8,5 metru
vede obslužná komunikace se živičným povrchem a zídka, která současně slouží jako
vlnolam. Odběrná věž není spojena s korunou hráze žádnou lávkou, takže jediný možný přístup je pouze 94 metrů dlouhou komunikační štolou, vedoucí pod hrází. Celkový
objem nádrže je přes 2,5 milionu m3 vody
a zatopená plocha dosahuje 35 hektarů.
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Spolky

Sportovně-hudební léto v Blišičích
Letní aktivity jsme letos v Blišicích započali III. ročníkem malé kopané v sobotu
14. července. Již od středy probíhaly přípravy. Bylo třeba vyčistit Cihelnu a připravit hřiště. V pátek jsme chystali posezení
a stany, pak se lajnovalo hřiště. Letošní rok
byl obohacen o informační tabuli, za jejíž
zapůjčení děkujeme obci Střílky.
V průběhu celého dne se všichni na baru
mohli osvěžit točeným pivem nebo limonádou. Hlad jsme zahnali klobásou nebo grilovaným masem a pro malé mlsouny byly
připraveny různé dobrůtky.
Kopané se jako v předešlých ročních zúčastnilo 8 týmů rozdělených do dvou skupin. Ve skupině A se mezi sebou utkaly
týmy Kosíř, Mouchnice, domácí SDH Blišice a tým Lotři. Skupinu B tvořil tým Colo-Colo, Morkovice, Lískovec a tým Střílky.
Nejprve se mezi sebou utkaly týmy v jednotlivých skupinách. Vítězem skupiny A se
stal tým Mouchnice, za skupinu B zvítězily
Střílky. V souboji o 7. místo se utkaly týmy
Blišic a Morkovic. Domácí tým SDH Blišice nakonec sebral všechny síly a zvítězil.
O 5. místo bojovali Lotři a Colo-Colo, zvítězili však Lotři. V semifinále se mezi sebou
popraly o postup do finále týmy Lískovec
a Mouchnice (vítěz) a Střílky (vítěz) s týmem Kosíř. V souboji o třetí místo byl úspěšnější tým Kosíř, který porazil tým Lískovec.
Celkovým vítězem a obhájcem loňského
titulu se staly Střílky, které porazily tým
Mouchnice. Celkové pořadí bylo tedy ná-
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sledující: 1. Tým Střílky, 2. Tým Mouchnice,
3. Tým Kosíř, 4. Tým Lískovec, 5. Tým Lotři, 6. Tým Colo-Colo, 7. Tým SDH Blišice,
8. Tým Morkovice.
Druhou polovinu prázdnin nám otevřel
v sobotu 4. sprna Blišický hudební den,
který se konal letos již počtvrté. Přípravy
na tuto akci začaly předešlou sobotu, během které dobrovolníci z Blišic uklidili náves, kde se akce konala. V průběhu týdne
bylo třeba také navozit posezení, které na
tuto akci zapůjčili SDH Lískovice, Koryčany
a Střílky. Počasí stejně jako v předešlých
ročnících bylo nádherné a teploty šplhaly
vysoko nad 30° C. V noci ze soboty na neděli nás zchladil jemný deštík, který ovšem
nikoho z parketu nevyhnal.
Od ranních hodin se v sobotu chystalo posezení, výčepy, bary. Nesmělo chybět také
maso a klobásy na grilování od dvorního
dodavatele Řeznictví Josef Bajko.
V 15 hodin celou akci odstartovala jako již
tradičně dechová kapela BORŠIČANKA.
K tanci i poslechu zahrála až do pozdních odpoledních hodin. Následovala již
známá mladá kroměřížská kapela DneskaNE, která neodmyslitelně na tuto akci patří
a našla si v Blišicích svůj funclub. Zbytkem
večera a celou nocí nás provázela kapela
SEKVENCE, která nepřestávala hrát, ani
když nad námi bouřilo a pršelo.
Oživením celého odpoledne bylo předávání pamětních medailí na počest 100 let
vzniku Československa. Vyznamenanými

byli manželé Šebečkovi, kteří jsou dlouholetými členy SDH Blišice, stejně jako
manželé Lechnerovi. Vyznamenání také
obdržela paní starostka Hana Jamborová,
která poskytuje Blišicím v jejich snažení obrovskou podporu. Posledním vyznamenaným byl pan Marek Berka, bez kterého by
se všechny akce jen těžko pořádaly. Všem
vyznamenaným ještě jednou děkujeme za
jejich práci pro Blišice a jejich podporu.
Touto cestou si dovolujeme ještě jednou
poděkovat našim stálým sponzorům, mezi
které se řadí pan Petr Hapala, Autodoprava Luděk Válek, stavebniny KOBODAS
INDUSTRY, manželé Musilovi, manželé
Nezdařilovi, pan Dohnal, Elektro Šebeček
a Klempířství Galek. Dále patří velké poděkování SDH Lískovec, Koryčany a Střílky,
kteří zapůjčili posezení, a SDH Staré Hutě,
od kterých byly půjčeny stany. Za podporu
Blišického hudebního dne děkujeme také
městu Koryčany.
Poslední velké díky patří vám všem, kteří
jste se akcí zúčastnili a podpořili tak naši
činnost, a konečně také děkujeme všem pořadatelům a dobrovolníkům, kteří za všemi
akcemi v Blišicích stojí.
Tím naše snažení v Blišicích letos ale ještě
nekončí. Srdečně vás totiž všechny zveme
na podzimní odpoledne, které se bude konat 29. září. Těšit se můžete na pouštění
draků nebo opékaní špekáčků.
 Edita Dlouhá
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Společenská kronika

I. Pololetí 2018
NAROZENÍ

ÚMRTÍ

Leden

Leden

JUBILEA

93 let
Květen 80 let

Lucie Augustinová, Koryčany
Jan Kosíř, Koryčany
Martin Rostáš, Koryčany
Tadeáš Zabloudil, Koryčany
Únor
Timoty Rohleder, Koryčany
Julie Masaříková, Koryčany
Adéla Filová, Koryčany
Linda Válková, Koryčany
Anna Rozsypálková, Lískovec
Duben Tereza Žampachová, Koryčany
Červen Kristian Křen, Koryčany
Šimon Helešic, Koryčany
Justýna Józsová, Koryčany
Viktoria Józsová, Koryčany
Samuel Fiala, Koryčany

Leden
Únor

85 let
80 let

Březen 80 let

Duben

92 let
85 let
90 let

Hušková Anna, Koryčany
Šebečková Soňa, Koryčany
Šullová Blažena, Koryčany
Svatošová Josefa, Lískovec
Gabrielová Antonie, Blišice
Barborová Jiřina, Koryčany
Špicnerová Vlasta, Koryčany
Štěpánková Alena, Koryčany
Žarnovičanová Blažena, Jestřabice

Netroufal Karel, 1966, Koryčany
Vysloužilová Libuše, 1928, Lískovec
Svatoš Milan, 1959, Lískovec
Matůšů Otakar, 1950, Lískovec
Březen Tászli Peter, 1926, Koryčany
Žižlavský Zdeněk, 1945, Jestřabice
Vrbová Květoslava, 1930, Koryčany
Netroufal Oldřich, 1958, Koryčany
Květen Vrbová Helena, 1936, Koryčany
Žižlavská Olga, 1971, Koryčany
Veselá Františka, 1941, Koryčany
Červen Kovářová Jana, 1963, Jestřabice
Jung Karel, 1928, Koryčany
Machulová Jiřina,1930, Lískovec

85 let
92 let
93 let
94 let
95 let
97 let
Červen 95 let
99 let

Bobková Františka, Koryčany
Daníček Miroslav, Koryčany
Čanigová Marie, Koryčany
Motyčková Anna, Koryčany
Adoltová Danuše, Lískovec
Křemenský Miloš, Koryčany
Burianová Bohumila, Koryčany
Malovcová Jiřina, Koryčany
Sušilová Blažena, Koryčany
Benýšková Jiřina, Koryčany
Vojtová Miroslava, Koryčany
Huňková Marie, Koryčany
Berková Vlasta, Blišice

Vzpomínka
Karel Kudlička
V neznámý svět si šel spát,
Zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Pro nás jsi trpěl, pro nás jsi žil,
Za vše Ti děkujeme, hodný jsi byl.
Zemřel jsi náhle, jako když hvězda padá,
na Tebe vzpomínka však nikdy neuvadá.

Dne 17.10. tomu bude 10 let.
S láskou a úctou stále vzpomínají – dcera Věra s rodinou, syn Karel s rodinou, dcera Ivana s rodinou, syn Roman s rodinou, bratr
Lubomír s rodinou.
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme

500 až 1500 Kč
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(foto k článku na str. 7)
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Základní škola

(foto k článku na str. 7)
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