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Úvodník
Milí čtenáři,
tentokrát se vám zpravodaj dostává do rukou v čase vánočních
příprav a adventu, který by měl
být příležitostí k zastavení a krátkému ohlédnutí se zpět. Využívám této příležitosti, abych se
s vámi podělila o své myšlenky
nad uplynulými měsíci.
Nechci zdlouhavě vyjmenovávat
všechny akce a události, které se
v Koryčanech a jejich místních
částech letos uskutečnily. Určitě
vám, pozorným čtenářům Koryčanského zpravodaje, neunikly,
někteří jste se jich osobně zúčastnili nebo se dokonce podíleli
na jejich průběhu a organizaci.
Přestože se občas setkávám s názorem, že je v Koryčanech nuda
a nic se tu neděje, troufám si říct,
že příležitostí k setkávání a společenskému životu bylo letos dostatek.
Jistě mi dáte za pravdu, že
k příjemnému zpestření předvánočního času patří již tradiční
rozsvěcení vánočního stromu na
náměstí. Letos se vánoční strom
rozsvítil první neděli adventní 29.
listopadu a velký podíl na slavnostní atmosféře měli žáci a učitelé mateřské, základní a umělecké
školy. Přichystali si velmi pestrý
kulturní program a jejich vystoupení bylo obohaceno o živý
betlém s živými zvířaty. Velmi mě
těší, že se právě děti pod vedením
svých učitelů podílí na celkovém
společenském a kulturním prostředí a pomáhají tak rozvíjet dobré
mezilidské vztahy v našem malém
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Pořad bohoslužeb o Vánocích 2015 ve farnosti Koryčany
24. prosince, Čt, Štědrý den „Dětská vánoční“ mše sv.
Půlnoční mše sv.
25. prosince, Pá, Narození Páně
26. prosince, So Svátek sv. Štěpána
27. prosince, Ne, Svátek Svaté Rodiny
31. prosince, Čt, Svátek Sv. Silvestra
1. ledna, Pá, Nový rok, Panny Marie Matky Boží
3. ledna, Ne
10. ledna, Ne, Křtu Páně

Koryčany Jestřabice
15:00
22:00
20:00
10:00
8:15
10:00
8:15
10:00
8:15
17:00
10:00
8:15
10:00
8:15
10:00
8:15

Stupava
24:00

Betlémské světlo bude k dispozici v kostele u betléma na Štědrý den už při dětské vánoční mši sv.
Betlém bude přístupný v neděli a svátky od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Ve všední dny půl hodiny před bohoslužbou.
V neděli 27. prosince 2015 v 15:00 hodin tradiční Vánoční zpívání a koledování
dětského folklorního souboru ze Skoronic a Varmužovy muziky z Mistřína.

městečku. Kdo zavítal na náměstí
dříve, měl možnost si na malém
jarmarku zakoupit drobné vánoční ozdoby, svíčky či perníčky.Na
své si jistě přišli i vyznavači dobrého jídla a pití, kteří měli možnost
se zahřát svařáčkem, moštem
nebo se posilnit třeba klobásou
z udírny.
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Adventní čas by nám měl přinést
uklidnění a uvolnění od každodenního shonu, Vánoce mají být
svátkem klidu a pohody, ale především také příležitostí k upevnění rodinných vazeb a vychutnání
slavnostní atmosféry vánočních
dnů.

Ráda bych vám všem popřála
prožít tento čas ve vzájemné úctě,
lásce a přátelství a do nového
roku vám přeji hodně zdraví, štěstí
a radosti. Protože „Radost ze života je první podmínkou úspěchu.“
 Mgr. Marcela Klemmová,
radní
1

2

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 4/2015

Informace pro občany

Slovo starostky
MILÍ KORYČAŇÁCI,
asi nejsem sama, komu připadá,
že ten letošní rok rychle plynul
a mílovými kroky kráčí vstříc
svému vrcholu. Před námi se tak
den za dnem pootevírají brány
oslav nejsrdečnějších svátků
v roce. Adventní čas by měl být
dobou postupného zklidnění se,
hledání hodnot v sobě samém,
přípravou na cesty v novém
roce. Cestu našeho města jistě
nemalou měrou ovlivní rozpočet
města na příští rok. Je koncipován bez nových úvěrových zdrojů příjmů. Chceme se chovat

jako zodpovědná rodina. Vrátit,
co bylo půjčeno, našetřit a vybudovat něco, co má smysl, je
potřebné, účelné a prospěšné.
Dovolte mi popřát Vám v tomto
adventním čase především více
klidu a pohody, méně tíživých
otázek a více radosti. Ať ve
zdraví a bez zbytečného stresu
proplujete nadcházejícími dny
k Vánocům a strávíte je s těmi,
na kterých Vám záleží, které
máte rádi, kteří jsou Sluníčkem
Vašich dnů.
 Ing. Hana Jamborová,
starostka

Oznámení o omezení provozu
Městského úřadu Koryčany
v době Vánočních svátků
Městský úřad Koryčany oznamuje, že v době Vánočních
svátků bude provoz úřadu omezen. Rozsah provozní doby:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

21. 12. 2015
22. 12. 2015
23. 12. 2015
24. 12. 2015
25. 12. 2015
28. 12. 2015
29. 12. 2015
30. 12. 2015
31. 12. 2015
1. 1. 2016

ÚŘEDNÍ DEN (8:00 hod. – 17:00 hod.)
ZAVŘENO
ZAVŘENO
SVÁTEK
SVÁTEK
ÚŘEDNÍ DEN (8:00 hod. – 17:00 hod.)
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
SVÁTEK

Platby v pokladně Městského úřadu Koryčany bude možné provádět
v pondělí 21. 12. 2015, v pondělí 28. 12. 2015 a dále pak v běžném
provozu ode dne 4. 1. 2016.
Děkujeme občanům za pochopení.

Výpis usnesení
z 5. zasedání dne 17. září 2015
Usnesení Zastupitelstvo města Koryčany
ZM 1/5/15 po projednání určuje hlasováním zapisovatele
5. zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovatele
zápisu p. Mgr. Marcelu Klemmovou a p. Ondřeje Daníčka
a členy návrhové komise p. Ing. Miroslava Máčela, p. Ing.
Miroslava Budíka a p. Mgr. Martinu Lungovou.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. Mgr.
D. Čížková, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 2/5/15 schvaluje program 5. zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D.
Čížková, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 3/5/15 schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 Města Koryčany pro rok 2015.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D.
Čížková, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 4/5/15 schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 Města Koryčany pro rok 2015.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D.
Čížková, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5A/5/15 schvaluje přijetí daru spoluvlastnického podílu
ve výši 1/180 na pozemku p. č. 2560/18 v k. ú. Koryčany o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, využití
pozemku silnice, a to od L. B.; náklady spojené s návrhem
na vklad do katastru nemovitostí bude hradit obdarovaný.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D.
Čížková, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5B/5/15 schvaluje přijetí daru spoluvlastnického podílu
ve výši 1/450 na pozemku p. č. 2560/18 v k. ú. Koryčany, o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, využití
pozemku silnice, a to od A. K.; náklady spojené s návrhem
na vklad do katastru nemovitostí bude hradit obdarovaný.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D.
Čížková, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.

 Ludmila Prokešová, tajemnice MěÚ Koryčany

Informace Úřadu práce
Ve dnech 21.12.2015 a 28.12.2015 nebude na detašovaném pracovišti v Koryčanech přítomen pracovník oddělení dávek pomoci
v hmotné nouzi. Ve dnech 23.12.2015 a 30.12.2015 nebude na
detašovaném pracovišti v Koryčanech přítomen pracovník oddělení
SSP a dávek PP. Veškerá podání můžete učinit v úředních hodinách
na kontaktním pracovišti v Kroměříži, Kotojedská 269.
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ZM 5C/5/15 schvaluje přijetí daru spoluvlastnického podílu ve
výši 1/180 na pozemku p. č. 2560/18 v k. ú. Koryčany,
o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, využití pozemku silnice, a to od Ing. M. M.; náklady spojené s návrhem
na vklad do katastru nemovitostí bude hradit obdarovaný.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D.
Čížková, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5 D/5/15 schvaluje přijetí daru spoluvlastnického podílu
ve výši 1/180 na pozemku p. č. 2560/18 v k. ú. Kory3

čany, o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, využití
pozemku silnice, a to od Ing. Z. T.; náklady spojené s návrhem
na vklad do katastru nemovitostí bude hradit obdarovaný.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D. Čížková, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5 E/5/15 schvaluje přijetí daru spoluvlastnického podílu ve
výši 1/450 na pozemcích:
LV 1346
o p. č. 659/2 ostatní plocha o výměře 356 m2,
LV 1764
o p. č. 350/63 ostatní plocha o výměře 33 m2,
o p. č. 350/80 ostatní plocha o výměře 362 m2,
o p. č. 2079/2 ostatní plocha o výměře 214 m2,
o p. č. 2080/1 ostatní plocha o výměře 77 m2,
o p. č. 2532/30 ostatní plocha o výměře 12 m2,
o p. č. 2596/1 ostatní plocha o výměře 2 m2,
o p. č. 2596/2 ostatní plocha o výměře 1 m2,
o p. č. 2596/3 ostatní plocha o výměře 653 m2,
LV 1919
o p. č. 633/3 trvalý travní porost o výměře 376 m2,
o p. č. 637/1 orná půda o výměře 1.640 m2,
o p. č. 638/1 trvalý travní porost o výměře 50 m2,
o p. č. 2093/1 orná půda o výměře 1.329 m2,
o p. č. 2524/1 ostatní plocha o výměře 52.548 m2,
o p. č. 2524/124 ostatní plocha o výměře 179 m2,
o p. č. 2531/1 orná půda o výměře 4 m2,
o p. č. 2531/2 orná půda o výměře 2.518 m2,
o p. č. 2554/57 orná půda o výměře 12.380 m2,
o p. č. 2554/58 orná půda o výměře 2.510 m2,
o p. č. 2554/59 orná půda o výměře 1914 m2,
o p. č. 2554/60 orná půda o výměře 25 m2,
o p. č. 2554/61 orná půda o výměře 15.554 m2,
o p. č. 2559/1 orná půda o výměře 22.874 m2,
o p. č. 2559/5 orná půda o výměře 52 m2,
o p. č. 2562/76 orná půda o výměře 6.464 m2,
o p. č. 2562/77 orná půda o výměře 1.359 m2,
o p. č. 2595/73 orná půda o výměře 18 m2,
o p. č. 2595/74 orná půda o výměře 763 m2,
o p. č. 2597/1 orná půda o výměře 4.787 m2,
o p. č. 2597/2 orná půda o výměře 276 m2,
o p. č. 2598/1 trvalý travní porost o výměře 2.488 m2,
LV 2625
o p. č. 660/2 zahrada o výměře 15 m2,
LV 2644
o p. č. 2556/6 vodní plocha o výměře 373 m2,
o p. č. 2556/7 vodní plocha o výměře 4.569 m2,
o p. č. 2599/22 vodní plocha o výměře 3.826 m2,
LV 2905
o p. č. 2560/18 ostatní plocha o výměře 31 m2.
to vše v k. ú. Koryčany, a to od paní H. M. Náklady spojené
s návrhem na vklad do katastru nemovitostí bude hradit obdarovaný.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D. Čížková, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5 F/5/15 neschvaluje vyvěsit záměr prodeje části pozemku
p. č. 346/1 v k. ú. Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D. Čížková, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
4

ZM 5 G/5/15 schvaluje prodej části (cca 340 m2) pozemku p.
č. 524/1 v k. ú. Koryčany, druh pozemku ostatní plocha, využití pozemku jiná plocha za cenu 23,- Kč/m2, a to panu M.
M. Přesná výměra a poloha inženýrských sítí bude určena
na základě geometrického plánu, který bude vyhotoven na
náklady kupujícího. Další náklady spojené s prodejem hradí
kupující, daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Vzhledem k přítomnosti inženýrských sítí bude na pozemku
zřízeno věcné břemeno.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D. Čížková, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5 H/5/15 ruší usnesení ZM 17/2013 ze dne 12.12.2013 „Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje směnu pozemku p.č.
316/4 zahrada o výměře 42 m2 ve vlastnictví města Koryčany
za podíl id. 1/3 na pozemku p.č.60/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 a pozemku p.č. 62/12 ostatní plocha výměra 806 m2
ve vlastnictví p. T.“,
schvaluje směnu pozemku p. č. 316/4 v k. ú. Blišice o výměře 42 m2, druh pozemku zahrada ve vlastnictví Města Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany za vlastnický podíl ve výši
na pozemku p. č. 60/1 v k. ú. Blišice o výměře 6 m2, druh
pozemku ostatní plocha ve vlastnictví Mgr. S. T. a za vlastnický
podíl ve výši na pozemku p. č. 62/12 v k. ú. Blišice o výměře
806 m2, druh pozemku ostatní plocha ve vlastnictví Mgr. S. T.
Cena pozemků bude stanovena s ohledem na usnesení Zastupitelstva města Koryčany ZM 14/1/12/2014 ze dne 11. 12.
2014, doplatek bude v nulové výši. Náklady spojené se směnou se budou hradit rovným dílem Městem Koryčany a Mgr.
S. T., daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D. Čížková, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5 I/5/15 neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.
č. 526/5 v k. ú. Lískovec o výměře 1160 m2, druh pozemku
orná půda.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D. Čížková, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 6/5/15 trvá na znění usnesení ZM 10/3/15.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1 – p. Ing. M. Budík, Nepřítomno:
2 - p. Mgr. D. Čížková, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 7/ 5/15 schvaluje úřední postup v legalizaci výškového umístění stavby komunikace v řízení o dodatečném povolení stavby
Pivodova ulice.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 2 – p. Mgr. M. Klemmová, p. M.
Horáček, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D. Čížková, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 8/5/15 schvaluje organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: p. Mgr. D. Čížková,
p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
V Koryčanech dne 17. 9. 2015
 Ing. Hana Jamborová,
starostka

 Lubomír Daníček
místostarosta
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Život v Domově pro seniory
V Domově pro seniory žije
v současné době 22 seniorů, jejichž věkový průměr je 86,7 let.
Kapacita je maximálně naplněna, k bydlení je zde k dispozici šest jednolůžkových a osm
dvoulůžkových pokojů. Každý
pokoj má své vlastní sociální
zařízení a kuchyňský kout, čtyři
pokoje jsou plně bezbariérové,
ze šesti pokojů je přímý vstup
na balkóny.

Úroveň bydlení se velmi zkvalitnila po rozsáhlé rekonstrukci,
která proběhla v roce 2013,
kdy byly vybudovány i nové
prostory a především výtah,
který zde tolik scházel.
Odbornou péči zajišťují čtyři
pečovatelky v přímé péči vedené vrchní sestrou, sociální pracovnice a dvě uklizečky.
Přesto, že v domově žijí senioři
jak chodící, tak ležící a věkový

průměr našich uživatelů je relativně vysoký, snažíme se jejich
život v domově a volný čas vyplnit a zpestřit různými aktivitami.
S imobilními uživateli, v rámci
aktivizačních činností, pracujeme individuálně, s ostatními pravidelně skupinově provádíme
trénink paměti, aktivizační činnosti zaměřeny na procvičení
jemné motoriky, kdy pracují
s barvami, papírem, přírodními
materiály, malují na sklo, modelují. Barvili kraslice, z podzimní úrody vařili kompot a nyní,
v předvánočním čase, vyráběli
adventní věnce a vánoční dekorace. Každé víkendové odpoledne mohou sledovat na DVD
film dle vlastního výběru. Zúčastnili jsme se soutěže o nejlepší podzimní aranžmá a soutěže
v luštění křížovek v rámci projektu „Senioři mezi námi“, někteří
se účastní přednášek a besed
pořádaných knihovnou v rámci
„Akademie třetího věku“. Jedna
z uživatelek (88 let) navštěvuje pravidelné cvičení jógy pro

seniory nad 65 let. S uživateli,
kteří jsou méně mobilní nebo
nemohou z jiného důvodu sami
vycházet mimo areál Dps, chodíme na pravidelné vycházky.
Byli jsme na celodenním výletě
v Luhačovicích a v lázních v Ostrožské Nové Vsi.
Uživatelé mají také možnost
účastnit se, ve spolupráci se
Svazem postižených civilizačními chorobami Koryčany, přednášek, zájezdů, divadelních
představení, koncertů a ostatních akcí pořádaných nejen
touto organizací. Výběr akcí je
zcela na svobodném rozhodnutí a zájmu uživatele.
Doufáme, že se nám daří vytvářet pro naše uživatele skutečný
domov, aby jejich způsob života byl co nejvíce srovnatelný
s životem jejich vrstevníků, kteří
žijí v domácím prostředí.
Za všechny uživatele i zaměstnance Domova pro seniory
přeji klidné prožití svátků vánočních a pevné zdraví po celý
nadcházející rok.
 Mgr. Radka Hapalová,
Dps Koryčany

Problém zatoulaných psů
Jako v předchozích letech, tak i letos bylo OŽP Městského úřadu
V Koryčanech nahlášeno několik případů volně pobíhajících psů.
Jelikož drtivá většina občanů se o své psy stará v duchu Obecně
závazné vyhlášky i v duchu lidského přístupu, každý volně a bez
dozoru pobíhající pes upoutá něčí pozornost a je nahlášen na
Městský úřad. O této skutečnosti je co nejdříve veřejnost informována prostřednictvím městského rozhlasu a někdy se sám majitel
postará o nápravu a psa si odvede domů. Jedná- li se o psa cizího,
který se zatoulal odjinud nebo byl vyhozen (což je běžný případ)
a pobíhá v ulicích města, pak je povinnost obce se o takového psa
postarat. V prvé řadě psa je třeba psa odchytit (k čemuž je dle zákona oprávněna Městská policie) a umístit do zařízení, kde bude
čekat na svůj další osud. K tomu slouží 2 kotce na Odpadovém
centru v Koryčanech vybavené boudami, kde se odchyceným psům
dostane dočasného azylu. Psi jsou vyfotografováni a jejich snímky
jsou umístěny na místa přístupná široké veřejnosti (úřední deska,
stránky města i okolních obcí, internet), zkrátka dělá se maximum,
aby pes byl identifikován a vrácen majiteli. Ročně se jedná o 3-5
případů nalezení a zachycení psů, z toho se cca z poloviny jedná
o místní ,,dezertéry“, kteří využili nedokonalého zabezpečení svých
dvorků nebo výběhů, vyslyšeli volání přírody v podobě blízkosti háravé fenky nebo si šli prostě jenom zaběhat, když na ně jejich pán
nemá čas. Samozřejmě majitelé jsou při navracení svých svěřenců
upozorněni na svůj nedbalý přístup a odpovědnost, kterou nesou za
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případné škody způsobené jejich psy během doby bez dozoru. Za
opakované případy úniků psů byli už někteří majitelé pohnáni k odpovědnosti i s finančním postihem. V několika případech z poslední
doby byl konstatován neutěšený stav psů týkající se jejich absolutní
zanedbanosti hlavně po stránce zvířecích parazitů- jednalo se o psy
místních občanů.
Poněkud složitější je to se psy, kteří byli úmyslně svými majiteli opuštěni- ať už z jakýchkoliv důvodů. I když je jim v kotcích na Odpadovém
centru zajištěna základní péče, strádají hlavně psychicky, a proto se
snažíme jim zajistit nové a hlavně lepší a spolehlivější majitele. Zatím
se to po určité době vždy podařilo, a to i díky lidem, kterým osud
těchto zvířat nebyl lhostejný a psů se jim prostě zželelo. I v Koryčanech žije několik občanů, kteří vnímají velmi citlivě osud opuštěných
zvířat a i přes svou mnohdy nelehkou finanční situaci se těchto zvířat ujmou. Naštěstí nový občanský zákoník změnil několik procedur
a lhůt, které se týkají nalezených / toulavých psů. Umožňuje totiž
nálezci zaběhnutého zvířete přivlastnit si ho po dvou měsících od vyhlášení nálezu, pokud se k němu do té doby nepřihlásí jeho původní
majitel. Pokud nálezce zvíře nechce, obec svěří zvíře do péče útulku.
Ten s ním bude moci volně nakládat, pokud se o ně nepřihlásí majitel
do čtyř měsíců od chvíle, kdy bylo zvíře do péče svěřeno.
Okolnosti hlášení zatoulaných psů jsou někdy kuriozní. Na městský
úřad přivezl občan psa, kterého za Jestřabicemi spatřil v poli, přivolal jej a naložil do svého auta. Jednalo se o loveckého psa, který měl
5

na krku reflexní obojek opatřený vysílačkou napojenou na systém
GPS. Na obojku měl vyznačeno telefonní číslo po jehož vytočení
se ozval jeho majitel, který se psem lovil v lesích nad Jestřabicemi,
a okamžitě si pro psa přijel.
V tomto případě bylo tedy vhodné méně horlivosti i když je třeba
ohodnotit nesporně dobrý úmysl. V případě starém několik týdnů na
OŽP zavolala paní, která zachraňovala psa pohybujícího se u cesty mezi Střílkami a Koryčanami. Dotyčná nelenila, psa naložila do
auta a požadovala jeho předání obci Koryčany. Jelikož se jednalo
o psa loveckého, bylo jí OŽP doporučeno, aby psa vypustila na
místě, kde jej nalezla, jelikož z okolností jí popsaných bylo patrné,
že pes pronásledoval zvěř. Paní však doporučení OŽP neshledala
,, humánním“, psa zavezla do útulku v Kroměříži, čímž jeho majiteli
zadělala na horké chvilky s jeho pozdějším nalezením. Nelze tedy

Názory občanů

Dotazy
Paní Čížková, jako zastupitelka v Koryčanech pracujete již několik volebních
období, a tak máte možnost srovnání
mezi minulým a současným vedením
města. Zajímalo by mne, jak hodnotíte
současné vedení města Koryčany z pohledu opozičního zastupitele.
 (Monika)
Z mého „zastupitelského“ pohledu, každý starosta, místostarostové a každé
zastupitelstvo odvedlo pořádný kus práce, rozhlédněte se po městě, co se za
12 let změnilo. Stejně to samé si myslím
i o současném vedení města a o zastupitelích. Za ten rok už je za ním opět vidět
změny k lepšímu. Naštěstí vždy po volbách přestaneme být opozicí či koalicí,
přestaneme si hrát na politiky a začne
každodenní práce pro město.
 Drahomíra Čížková

Anketa:
Dodržujete nějaké
tradiční vánoční zvyky?
Pepa a Dominik:
Dodržujeme základní
vánoční zvyky, jako
je pečení cukroví,
štědrovečerní večeře,
ozdobení vánočního
stromečku. Potom
také každou neděli
zapalujeme jednu svíčku na adventním
věnci
a samozřejmě se moc těšíme na dárečky.
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jakéhokoliv psa přivézt a dožadovat se jeho převzetí obcí, pokud
okolnosti spojené s jeho nalezením nejsou jasné - může zde být úmysl se takto jednoduše nepohodlného psa zbavit.
Většina lidí si psa pořizuje jako svého společníka, je ochotna mu
poskytnout ty nejlepší podmínky a v případě jeho ztráty se snaží
udělat maximum pro jeho nalezení. Bohužel stále se najdou jedinci,
pro něž je pes věcí, které se v případě, že je omrzí, s lehkou myslí
zbaví. U takového počínání lze konstatovat jednu starou, ale stále
aktuální pravdu: ,, Kdo nemá rád zvířata, nemá rád ani lidi!“.
Příjemné prožití vánočních svátků bez komplikací s domácími mazlíčky přeje všem občanům za Odbor životního prostředí Městského
úřadu Koryčany
 Josef Prokeš

Jakým způsobem se mohou občané v Koryčanech zbavit nebezpečných odpadů, jako jsou
nádoby se zbytky barev a ředidel, vyjetého
oleje nebo staré azbestové krytiny ze střechy ?
 (Jaroslav )
Zbytky barev a ředidel je možné odevzdat
na sběrném dvoře. Je nutné se ovšem prokázat dokladem o zaplacení poplatku za komunální odpad.Tento odpad bereme pouze od
občanů, nikoliv od podnikatelů, tzn, že nám
toho nepřiveze plnou dodávku, jsou tu pokusy
podnikatelů se tohoto zbavit prostřednictvím
občanů. Neplatí za předání nic.
Vyjeté oleje: platí viz výše
Azbestovou krytinu je povinen si občan podle
zákona zlikvidovat sám. Na OŽP-SÚ v Koryčanech nahlásí výměnu této střešní krytiny.
Jakmile azbestovou krytinu sundá ze střechy,
nelze ji už k této funkci použít. Jedná se o vysoce nebezpečný odpad, kterým při nesprávné
manipulaci ohrožuje sebe i své okolí.Je povinen tuto výměnu nahlásit na KHS (Krajskou
hygienickou stanici a zároveň jim sdělit, kdo
tuto likvidaci provede, neboť to může být pouze subjekt oprávněný k této činnosti, např. Fa
Biopas.).Oprávněná firma musí tuto akci pro-

Soňa:
Zdobíme stromeček,
koupíme kapra,
pečeme cukroví. Dům
ozdobíme světýlky.
Od té doby ,co se
O
ná
n m narodily děti,
cchodíme pravidelně
e ozdobíme strodo lesa na Vršavu, kd
p lesní zvířátka.
d pro
meček v přírodě

vést podle zákona, tzn. krytinu šetrně sundá
(nikoliv hází dolů na hromadu), jelikož se při
manipulaci s azbestovou krytinou uvolňují mikročástice azbestu, které se vdechnutím dostanou do plic, kde i po několika letech mohou
způsobit karcinom plic a zhoubný nádor pohrudnice. Nepodceňovat, protože je to lékařsky prokázáno, a z tohoto důvodu platí tato
opatření. Dále oprávněná firma krytinu ukládá do připravených obalů (za současného
zkrápění vodou), které uzavře a převeze na
skládku.Tato likvidace je samozřejmě za úplatu. Absolutně špatný a trestuhodný je postup,
kdy občan nepoužije služeb oprávněné firmy,
azbestovou krytinu nahází na vlečku traktoru
a odveze ji na skládku nebo ještě hůř vysype
do přírody. V tomto případě se vystavuje velkému postihu. Právní předpisy ČR neumožňují
odstraňování azbestových materiálů svépomocí. Doklad o likvidaci předloží na OŽP- SÚ.
 Josef Prokeš, OŽP
Natálka:
Vánoce mám moc
ráda. Těším se,
jak budu s Kájko
u
strojit stromeček
a na dárky. Půjd
eme do kostela pr
o
Betlémské světlo
a taky budeme
po
p uštět lodičky
ze skořápek, rozk
rojím
jí e jablíčka a sc
hovám si šupink
u
z kapra do pokl
adničky.

Hanka:
Určitě dodržujeme. Například dáváme šupinku z kapra pod talíř,
krájíme jablka, po večeři zhasneme světlo a jen při blikajícím
stromečku čekáme na Ježíška. Čekání si krátíme tím, že na balkóně zapalujeme prskavky a posloucháme koledy. Dodržujeme
také to, že během štědrovečerní večeře nikdo nevstává od stolu,
ke stromečku odcházíme všichni společně.
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Školství

Podzim v mateřské škole
Každý podzim přináší dětem
z mateřské školy dnes již tradiční akce, které bývají rok co
rok v mnohém podobné, přesto
vždy v něčem jiné.
Drakiáda /24.9.2015/ byla
letos ve znamení opravdu létajících draků, protože nám prostě a jednoduše foukalo. Jako
bonus vydatně pomáhalo sluníčko. Perníkoví dráčci se v tom
příjemném odpoledni natolik
rozvoněli, že přilákali fůru dětí,
jejich rodičů i prarodičů. A tak
když jsem se podívala napravo,
viděla jsem malou Viktorku, jak
si s mámou spokojeně sedí v trávě, pojídají jablíčko a pozorují,
jak se ten jejich parádní dráček
pohupuje po obloze. Nalevo
zase běžel Kubíček, tentokrát si
držel draka sám, protože on už

je veliký... Malá Laurinka, která
ještě nechodí do školky, dráčky
zase víc ochutnávala než pouštěla, oblíbila si totiž ty perníkové.
A tak byla ta letošní Drakiáda
zase v něčem jiná. A jaká bude
ta příští?
Průvod světýlek s výstavou Podzimáčků /5.11.2015/ byl krásný,
dlouhý, měl začátek, prostředek
a konec. Začátek byl jako vždy
na Náměstí a v 17 hodin nám
k němu začala vyhrávat muzika
z místního rozhlasu. Tedy sama
ne, on nám ji vždy ochotně pouští pan Šmarhák. /Děkujeme!/
Had se táhl ulicí Masarykovou
až ke školce. Světýlek bylo hodně, vůbec nás nezabalo a tak
jsme si tu světýlkovou vycházku
s muzikou náležitě užívali. Prostředek byl krásný v tom, že jsme

se všichni zastavili u nového, světýlky a Podzimáčky vyzdobeného altánku na zahradě mateřské
školy. Podzimáčci se letos dětem
a jejich rodičům obzvláště vydařili. Jak si tam tak spokojeně
seděli v tom osvětleném altánku,
vypadali, jako by si právě odskočili z večerníčku „O včelích medvídcích“. Děti jim ještě zazpívaly
o tom, jak se na stráň přistěhoval
cvrček , jak se honily myši a také
přidaly jednu uspávací ukolébavku pro broučky. No a konec,
ten byl tentokrát také trošku jiný.
Odpočítali jsme všichni: „Tři,
dva, jedna, pal!“ No a v tu chvíli
se za mateřskou školou rozsvítil
parádní ohňostroj. Na bezpečnost velmi ochotně a bedlivě
dohlížely naše paní hasičky/
Franková a Norková/, za což

jim dodatečně také moc děkujeme. A příští rok bude zase jiný
průvod světýlek....
Děti z Mateřské školy v Koryčanech se letos poprvé také
účastnily tradičního „Zpívání
u vánočního stromu“/29.11./,
připravovaly spolu s paní učitelkami vánoční ozdoby na sváteční jarmark. V pátek 4.12. dopoledne děti navštívil v doprovodu
andílka a čerta svatý Mikuláš,
který děti za jejich vystoupení
a snahu štědře obdaroval.
Vánočními přáníčky, perníčky
a vystoupením plným básniček,
písniček a čertovského dovádění udělají radost babičkám a dědečkům z Koryčan v nově rekonstruovaném kulturním domě
/14.12./.
Fotografie naleznete zadní straně obálky.
 Bc.Pavla Domanská
MŠ Koryčany

Základní škola informuje
Coca – Cola školský pohár v kopané
V letošním roce se naše škola
opět po delší odmlce zúčastnila celorepublikového školského
poháru v kopané pro žáky základních škol. I přes snahu naší
školy o pořádání 1. kola na domácím hřišti nás los poslal do
Boršic. Odjížděli jsme v očekávání, jak silní soupeři proti nám
nastoupí. Naši žáci zvládli celý
turnaj na výbornou a postupně
porazili své soupeře z Tupes,
Buchlovic a domácích Boršic
s celkovým skoré 23 : 0 !
Do druhého kola nám byli nalo-

sováni o hodně silnější a zvučnější soupeři ze Starého Města,
Uherského Hradiště a Napajedel. Přesto chlapci opět podali
velmi dobrý výkon a porazili
oba úvodní soupeře. Až v boji
o 1. místo byla nad naše síly
sportovní škola z Uherského
Hradiště, a tak jsme nakonec
obsadili druhé nepostupové místo . Přesto patří všem hráčům dík
a pochvala za bojovnost a reprezentaci naší školy !

Orientační dny
Začátkem listopadu se žáci šestých tříd zúčastnili Orientačních
dnů v Domě Ignáce Stuchlého
ve Fryštáku u Zlína. Pod názvem Orientační dny se skrývá
program s prvky zážitkové pedagogiky zaměřený na nějaké
konkrétní téma. Naším tématem
bylo Moje třída, moje parta.
Během necelých tří dnů jsme
měli možnost líp se poznat, učili
jsme se navzájem si naslouchat,

respektovat jiné názory a pracovat v týmu. Na večery jsme
měli připraveny zábavné soutěže, na přání našich žáků instruktoři dokonce nachystali stezku
odvahy. Společně prožité chvíle
byly pro nás velkým přínosem.
Z Fryštáku jsme odjížděli nadšení a s přáním, abychom tam
ještě někdy jeli.
 Mgr. Martina Lungová

 Mgr. Miroslav Bieber
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Budkovce

Předávání slabikářů

Naše škola se 6.11.2015 zúčastnila přehlídky dětské dramatické tvořivosti- Wiczmandyho slovo. Naši žáci se této přehlídky
zúčastňují pravidelně s dalšími školami ze Slovenska a Polska.
V tomto ročníku byla tématem pohádka O třech prasátkách. Po
proslovech ředitelky ZŠ Júlie Bilčíkovej a starosty obce Budkovce
vystoupili žáci naší školy s moderním pojetím pohádky o třech
prasátkách, kde se prasátka potýkala s problémy dnešní doby,
jako závislost na mobilních telefonech, sociálních sítích a celkové
ekonomické situaci. Jako druzí se představili žáci ZŠ Júlie Bilčíkovej s dětským pojetím pohádky. Příběh byl propojen s hudbou
a tancem. Žáci z Gymnazija Laszki měli také moderně zpracovaný příběh a přivezli si propracované kulisy. V posledním
představení vystoupili žáci Základní školy s mateřskou školou
Maximilliána Hella ze Štiavnických Baní. Děti přímo před našimi
zraky tvořily pohádku i rekvizity prasátek za pomocí gumiček
a polštářů.
Měli jsme i možnost vidět zajímavou moderátorskou dvojici. Žákyni ZŠ Budkovce a robota Nao.
Po vystoupeních proběhl hodnotící seminář, z kterého jsme si
všichni odnesli cenné rady od odborné poroty, kterou tvořila
PaedDr. Ľudmila Lakomá-Krausová- malířka, Mgr. Jela Timkovádlouhodobá středoškolská učitelka slovenského jazyka a Ing.
Jana Wiczmandyová- pedagožka ZUŠ v Michalovcích.

18. listopadu 2015 proběhlo
na Základní škole v Koryčanech
slavnostní předávání slabikářů
žáčkům první třídy.
Touto cestou bych ráda za
všechny rodiče prvňáčků poděkovala paní učitelce Markové
a paní asistentce Šimčíkové za
hezký nápad. Děti si odpoledne
moc užily, připravily si pro hosty
(rodiče, prarodiče, sourozence…) spoustu básniček, zahrály
vtipnou pohádku a předvedly,
co se stihly za první tři měsíce školy naučit. Děti se tímto
aktem zařadily mezi skutečné
čtenáře a čtení pro ně díky slavnostní atmosféře získalo větší
význam, než kdyby slabikáře
dostaly jen tak mimochodem
během vyučování.

Velmi si ceníme přístupu paní
učitelky i paní asistentky, které
svým vstřícným a milým přístupem pomáhají dětem snadněji
překlenout přechod ze školky
do velkého světa školáků.
Děkuji
 Eva Jenáčková

Děkujeme hercům: K.Vukstové,K.Poslušné,S.Průšové,S.Dorňákové,E.Hanákové,P.Poláškovi
 Mgr.Jana
g
Marková a Kamila Luňáková

Světový den ekoškol na naší ZŠ

Mikuláš ve škole

Víte, co je „tetrapak“a jak se dá uspořit energie v bytě? Takové a mnohdy i těžší
úkoly čekaly na účastníky Žabí ekostezky, kterou jsme u příležitosti Světového
dne ekoškol uspořádali my, členové ekotýmu ZŠ Koryčany, pro své spolužáky
z druhého stupně. K nim se tradičně přidali i páťáci. Na trase vedoucí areálem
učebny v přírodě žáci oprášili své znalosti z přírodovědy a ekologie, přičemž
trochu protáhli i své tělo, neboť stezka byla na čas. Každou třídu reprezentovalo
pět dobrovolníků a nutno říci, že si všichni vedli více než dobře. Vítězkou se nakonec stala sedmačka Pavla Reniersová před Honzou Hajkrem z 9. třídy a Klárou
Forejtarovou ze 6. A.
Světový den ekoškol připadl na 6. listopad, naše škola si jej připomněla ale až
o týden později dvěma akcemi. Tou druhou byl úklid v přírodě. V pátek 13. listopadu odpoledne se sešlo několik ochotných pomocníků z řad dětí a ti během necelé hodiny zbavili potůček Stříbrník za školou veškerého nepořádku, který tam
zanechali jiní. Sesbíraný odpad jsme nakonec roztřídili a uložili do kontejnerů.
Fotografie naleznete na str. 23.

Mikuláši, Mikuláši,
sníh se na tvé vousy snáší,
bílé vousy, bílý plášť,
copak pro nás máš?
Také letos navštívil školu na Náměstí Mikuláš se
svým doprovodem. Děti Mikuláše společně očekávaly v prostorách prvního patra školy. Během doby
očekávání se dozvěděly něco málo o mikulášské
tradici i o samotné postavě svatého Mikuláše. Každé dítě bylo odměněno malým balíčkem sladkostí,
které připravil KRPŠ. Setkání s Mikulášem bylo doplněno zpěvem koled.
 učitelé 1.stupně

Za ekotým Ropušáci
 Elena Daňková a Alice Nováková
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Žáci základní školy v Londýně
Základní škola Koryčany zorganizovala pro své žáky ve
spolupráci s CK Royal zájezd
s názvem „Londýn s výukou“. Už
z názvu akce lze dovodit, že se
nejednalo o pouhý poznávací
výlet, ale součástí pobytu byla
i výuka žáků na anglické škole.
Ale pěkně popořádku.
Příprava celé akce probíhala už
od jara, kdy škola podala žádost
na financování námi předloženého projektu, který jsme nazvali
„Motivace a příležitosti“. V průběhu hlavních prázdnin škola
požadovanou dotaci obdržela
a mohlo se tedy začít s realizací
té části projektu, která se týkala
výjezdu žáků do cizojazyčné
země. Především bylo nutné
vybrat vhodnou cestovní kancelář a ve spolupráci s ní sestavit
program zájezdu. Dohodnut byl
i termín zájezdu 30. 11. – 5. 12.
2015. Protože jsme nemohli naplnit celý autobus sami, dojednali jsme, že akci uskutečníme také
ve spolupráci s partnerskou školou ZŠ TGM Blansko.
V pondělí ráno si pro nás přijel
velký žlutý autobus, který se stal
našim „domovem na kolečkách“
po dobu celého zájezdu. Postupně jsme přibrali další účastníky
zájezdu, kromě žáků zmiňované
školy z Blanska to byli ještě žáci

z gymnázia v Brně. Naši žáci
a žáci z Blanska obsadili podle
zasedacího pořádku celé horní
patro velkého autobusu. V Plzni
jsme nakonec naložili i průvodkyni Věru Kernovou, která se
o nás po dobu zájezdu skvěle
starala.
Cesta ubíhala docela rychle,
a proto jsme také stihli dřívější
trajekt. Na ostrovy jsme se dostali kolem sedmé hodiny místního
času a hned vyrazili do Greenwich, kde měla začít celodenní prohlídka Londýna. Všichni
jsme se moc těšili, takže jsme ani
moc nevnímali únavu po dlouhé cestě. První den pobytu jsme
stihli ještě navštívit řadu dalších
památek v oblasti City of Westminster (budovy parlamentu,
Westminster Abbey, ulice White
Hall, Piccadilly Circus, Leicester
Square, Chcinatown, Trafalgar
Square). Žáci si vyzkoušeli plavbu lodí po Temži, jízdu klasickým
červeným autobusem a na závěr
dne metrem. Po návštěvě muzea
voskových figurín Madame Tussaud’s jsme nasedli do našeho
autobusu a odjeli do části Londýna zvané Kingston, kde jsme
se měli potkat s rodinami, u kterých byli žáci, ale i ostatní, ubytovaní. Tento způsob ubytování
je u podobných zájezdů zcela

běžný. Obvyklé je i stravování
u hostitelských rodin. Pro žáky si
tak postupně přijížděla auta hostitelských rodin a odvážela je na
pozdní večeři.
Druhý den ráno hostitelské rodiny zase žáky přivezly na místo
srazu. Podle úsměvů žáků bylo
vidět, že se večer i první nocleh
v rodinách podařilo úspěšně
zvládnout. Nyní na žáky čekala ještě jedna neznámá věc,
a sice výuka v anglické škole.
Výukový kurz žáci absolvovali
na Richmond upon Thames College. Po příjezdu do školy si
žáky rozebrali angličtí vyučující.
Žáci nejprve napsali test, a pak
byli rozděleni do skupin po 20.
Výuka probíhala vždy dopoledne po tři následující dny. Na
závěr výuky posledního dne se
uskutečnil krátký ceremoniál,
při kterém žáci dostali certifikát
o absolvování kurzu.
V Londýně jsme navštívili muzea
Science a Natural History. Prošli
se v Hyde Parku k Albert Memorial a také kolem Albert Hall.
Velkým zážitkem byla návštěva
filmových studií Warner Bros –
s expozicí Harryho Pottera. Poslední den se žáci přepravovali
do centra příměstským vlakem
a metrem, protože autobus musel
mít 9 hodinovou přestávku před
dlouhou jízdou domů. V centru
Londýna jsme ještě stihli vyjet na
nejvyšší mrakodrap v Evropě The

Shard, projít se částí zvanou City
a vyfotit Tower of London, Tower
Bridge, katedrálu Sv.Pavla. Byla
možnost také nakoupit poslední
dárečky na vánočním trhu, který
právě probíhal u Tate Modern.
Po odjezdu z Londýna na nás
čekala zase plavba trajektem na
pevninu a další cesta přes Francii, Belgii a Německo domů.
Myslím, že tento zájezd splnil
všechna očekávání. Kromě toho,
že žáci viděli spoustu krásných
památek a dalších atrakcí v Londýně, měli také možnost prakticky vyzkoušet svoje komunikační
dovednosti v angličtině. V historii
školy se jedná o největší akci,
jakou škola kdy organizovala.
Díky podpoře, kterou jsme v rámci projektu Motivace a příležitosti
CZ.1.07/1.1.00/56.0920 získali, jsme mohli žákům uhradit plnou cenu zájezdu včetně vstupů
do placených atrakcí. Žáci platili
pouze 30Ł na úhradu jízdenek
hromadné dopravy po Londýně
a výjezd výtahy na vrchol mrakodrapu The Shard.
Věřím, že se podaří podobný
projekt uskutečnit i v příštích letech tak, aby byli žáci stále více
a více motivováni k učení se cizím jazykům.
Fotografie naleznete na str. 23.
 RNDr.Vlastimil Válka,
ředitel školy

Základní umělecká škola informuje
Milí čtenáři, rodiče, žáci.
Na začátku školního roku jsem byl požádán, abych napsal článek
o ZUŠ v Koryčanech. Co je nového, co nás čeká, atd. S paní knihovnicí jsem se domluvil, že si příspěvek nechám na příště, až se
situace uklidní a budeme vědět víc. Ale pěkně od začátku. Asi už
většina z vás ví, že 8. srpna tohoto roku, v době letních prázdnin,
odpočinku a času dovolené, přišla do našeho kolektivu zaměstnanců ZUŠ ve Zdounkách naprosto šokující zpráva o nečekaném
úmrtí našeho pana ředitele Miroslava Nauče, mého bývalého
spolužáka, kolegy, kamaráda a kapelníka dechové hudby Zdounečanka. Opustil nás nečekaně, bez jediného slova rozloučení ve
věku 40 let….Nikdo z nás této zprávě nemohl a ani nechtěl uvěřit.
Po oficiálním rozloučení, které se konalo za hojné účasti veřejnosti
a muzikantů o týden později ve Zdounkách, byl náš kolektiv postaven před nelehký úkol. Zahájit školní rok tak, aby vše proběhlo
v pořádku a zajistit hladký průběh vyučování. Mnozí rodiče žáků
naší školy jak ve Zdounkách, tak i v Koryčanech ví, že to nebylo
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jednoduché a chtěl bych jim moc poděkovat za pochopení a vstřícnost při organizaci výuky.
Na začátku šk. roku ale vyvstal ještě jeden dost důležitý problém
a to, kdo nahradí zesnulého pana ředitele Nauče ve funkci. Po poradě pedagogického sboru jsem byl do výběrového řízení doporučen já. Dne 21. října 2015 jsem byl výběrovou komisí odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje doporučen Radě Zlínského
kraje ke jmenování ředitelem a Rada Zlínského kraje schválila na
svém zasedání 9. listopadu 2015 mé jmenování novým ředitelem
Základní umělecké školy ve Zdounkách od 1. 12. 2015. Pro mne
to znamenalo další přeorganizování úplně všeho, školy, rozvrhů,
rodinných povinností a věřte, že to v průběhu školního roku není
vůbec nic jednoduchého. Spousta z vás se mě ptá na jednu a tu
samou otázku a to, kdy se budu stěhovat zpět do Zdounek. Mohu
vás ubezpečit, že na tohle momentálně vůbec nemyslím. Jsou zde
důležitější věci a těm se teď musím intenzivně věnovat. Ale pro
představu je situace taková, že v pondělí, středu a pátek jsem pracovně ve Zdounkách a v úterý a čtvrtek v Koryčanech.
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Změny nejen díky mému jmenování nastaly i v pedagogickém sboru. Pobočku v Koryčanech povede od 1. 12. 2015 moje maminka
Ludmila Svačinová. Od 1. 9. 2015 začal učit na naší pobočce p.
uč. Martin Štrublík hru na kytaru a nahradil tak p. uč. Alenu Cholastovou, která je momentálně na mateřské dovolené. Dále zde
vyučuje hru na klavír a Hrátky s hudbou p. uč. Marie Drkulová, která se stala od 1. 12. 2015 novou zástupkyní statutárního orgánu.
Od 1. 12. 2015 začala působit na naší škole p. uč. Mgr. Monika
Selucká, která vyučuje taktéž hru na klavír. No a poslední změna
nastane ve výtvarném oboru, kde nám nově nastoupí p. uč. Mgr.
Kateřina Tománková, jenž nahradí od 1. 2. 2016 Mgr. Michalu

Horákovou, z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou. Jak vidíte, dochází u nás ke spoustě změn, ale věřím, že všechno bude
fungovat tak, jak má. Jsme v době Adventu a máme před sebou
i za sebou spoustu kulturních akcí a snažíme se, aby se naši žáci
prezentovali v tom nejlepším světle.
Milí čtenáři, za celý kolektiv zaměstnanců ZUŠ Koryčany vám přeji
hlavně pevné zdraví, stálý úsměv na rtech, štěstí a pokojné prožití
svátků vánočních.
Na setkání s vámi při akcích ZUŠ se těší
 MgA. Norbert Svačina, Ph.D.

Kultura

Zámecký park Koryčany o.p.s.
Vážení občané,
Zámecký park Koryčany o.p.s.
jako vlastník parku Vám sděluje
informace k znovuotevření parku.
Park byl slavnostně otevřen
a tak zpřístupněn pro veřejnost
po úspěšném provedení revitalizace dne 22. října 2015 za
přítomnosti všech složek, které
se na procesu obnovy parku
podílely. Proces revitalizace byl
nezbytný s ohledem na havarijní
stav parku v důsledku jeho stáří
a v důsledku provádění údržby
parku v jen nezbytně nutném
rozsahu, který však nestačil
k udržení řádného stavu parku.
Pohyb v prostorách parku se tak
stal životu a zdraví nebezpečným.
Naše obecně prospěšná společnost Zámecký park v Koryča-

nech se stala vlastníkem parku
v roce2013.
Díky pozitivnímu přístupu majitele společnosti byly postupně
podniknuty kroky nezbytné ke
změně. Byla uzavřena smlouva s projektantem – Ateliérem
König, Ing. Klárou Königovou
a Ing. Martinem Königem - kteří
zpracovali důkladnou analýzu
stavu parku. Souběžně byly
zpracovány dvě studie biologického posouzení parku p. dr. Lubomírem Pospěchem a společností CONBIOS. Z obou
studií vyplynula řada podnětů
a povinností, které Ateliér König respektoval jako podmínky
ve zpracovaném projektu. Po
schválení projektu Odborem životního prostředí krajského úřadu ve Zlíně, agenturou ochrany
a přírody v Luhačovicích, za vý-

znamné pomoci Památkovému
úřadu v Kroměříži a Městského
úřadu v Koryčanech bylo možné požádat o finanční příspěvek na realizaci projektu Státní
fond životního prostředí v rámci
Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 6. Revitalizací parku byla pověřena
firma Zahrada společnost s.r.o.,
která nejlépe uspěla v soutěži
o veřejnou zakázku. V důsledku
administračně náročné přípravy
byly vlastní práce zahájeny počátkem ledna letošního roku.
Postupně muselo být odstraněno téměř 450 stromů a velké
množství nevhodných keřů a náletů. Místo nich bylo vysázeno
celkem 15 818 dřevin a bylo
provedeno 185 biologických
ošetření, byla vybudována broukoviště a zimoviště a ošetřeny

trávníky. Práce byly ukončeny
v září 2015.
Celková hodnota díla je téměř
14 mil. Kč, z toho finanční příspěvek Státního fondu životního
prostředí je 10,273 mil. Kč, příspěvek vlastníka 4 mil. Kč.
Jako zástupce firmy Zámecký
park Koryčany o.p.s. Vám přeji, abyste si užívali při svých
procházkách obnoveného parku, ale současně Vás musím
požádat o dodržování jeho
provozního řádu, aby park byl
schopen sloužit i pro další generace. Vytvořilo se krásné, smysluplné a hmatatelné dílo a nyní
je na nás všech, v jaké podobě
a jak dlouho nám bude sloužit!
 JUDr. Dagmar Zejdová,
ředitelka Zámecký park
Koryčany o.p.s.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
v Koryčanech 29.11.2015
Klub rodičů a přátel školy při Základní škole v Koryčanech už před
léty začal s krásnou tradicí rozsvícení vánočního stromu v době adventu.
Letos se pořadatelsky přidalo město a ostatní vzdělávací zařízení –
mateřská škola a základní umělecká škola s vystoupení svých žáků.
Program jsme obohatili letos o ohradu se živými zvířaty a děti i dospělí si užívali hlazení nebo jen podívané na kůzlata, husy a hříbátko.
Novinkou byl živý Betlém s Marií, Josefem a malým Ježíškem.
Pro všechny bylo připraveno občerstvení, které k Vánocům patří, výrobky dětí z MŠ a ZŠ.
Poděkování patří sponzorovi „AUTODOPRAVA LUĎA VÁLEK –
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MOUCHNICE“, který zafinancoval párek v rohlíku a čaj každému
z účinkujících dětí.
Celkovou atmosféru doplnili drobní prodejci místní i z blízkého okolí
s výrobky s vánoční tématikou.
Nedělním odpolednem se nesla krásná pohodová atmosféra blížících se Vánoc, nejkrásnějších svátků v roce.
Děkuji spolupořadatelům – Technickým službám Koryčany a SDH
Koryčany za technické zabezpečení a bezpečný průběh celé akce.
 Ilona Vybíralová
knihovnice
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Fotogalerie z rozsvícení vánočního stromu

Osobnosti

Život na kole
Konec letošního roku se velmi rychle blíží.
Je to doba, kdy se většinou začneme zamýšlet a hodnotit, co nám přinesl ten právě
končící rok. Jaký byl? Jestli převládaly radosti, úspěchy, štěstí nebo nás spíše trápily
starosti a problémy? Právě v této době jsem
požádala Irenu Berkovou o rozhovor. Povídala jsem si s ní nejen o tom, jak ona vidí
ten uplynulý rok, co jí přinesl, zda to byl,
pro ni a její sportovní karieru, dobrý rok?
Proč jsem oslovila právě ji? Znám Irenu již
dlouho a vím, že od už dětství má sportovního ducha. Musím říct, že vždy jsem ji považovala spíše za kluka než dívku. Dnes je Irena
Berková velmi krásná mladá žena, která sklízí

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 4/2015

významné úspěchy jako bikerka. Začala závodit na kole před 6ti lety v roce 2009. Pro
tento sport se nadchla na dovolené na Sardinii, kde 14 dní strávila právě na kole. Po
návratu domů se rozhodla, že zkusí závodit.
Ještě v září téhož roku se postavila na start
50ti kilometrového závodu v okolí Brna. A
světe div se, hned stála na bedně jako vítěz.
Byla to silná motivace. Irena začala uvažovat
o pravidelném tréninku, ale protože v té době
pracovala v Kroměříži a při tom ještě dálkově
studovala Mendelovu univerzitu v Brně, času
příliš nezbývalo. Pravidelné tréninky řešila
tím, že ráno jela na kole do práce a pak zpět,
což je přibližně 70 km denně.
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Každý sportovec však ví, že trénovat sám
bez týmu a trenéra je velmi těžké. A tak
v zimě oslovila klub GT Czech team
v Brně, zda by se mohla stát jejich členkou. Přijali ji a na jaře 2010 s nimi odjela
na soustředění do Toskánska. Po návratu
v měsíci květnu jela první závod v disciplíně tzv. Cross country. Jedná se o jízdu ve
velmi těžkém a náročném terénu, závodníci musí ujet stanovený počet kol a délka
závodu je do 90 minut. Irena s odstupem
času tuto trasu hodnotí jako jednu z nejlehčích v České republice, ale tehdy jí
nastaly velmi krušné chvilky. Den před
závodem v tréninku, na téže trati, asi dvacetkrát upadla. V závodě už jela mnohem
opatrněji, a to se jí stalo osudným, sice ani
jeden pád, ale soupeřky jí ujely a ona sice
závod dokončila, ale nepodařilo se jí zajet plný počet kol.
První neúspěch ji však neodradil. I když
jak sama říká, přestože měla respekt před
tímto terénem, stále toužila něco v Cross
country dokázat. Pro zlepšení své fyzické
kondice a jen tak cvičně, závodila na 50ti
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kilometrových tratích, kde
se pravidelně umísťovala
do 3. místa. No a, pak
to přišlo, rozhodla se, že
zkusí maraton. Závod, kde
musí být splněna jedna
ze dvou podmínek, délka
trasy 100 km nebo doba
trvání jízdy musí přesáhnout 4 h.
Přestože při prvním maratonu v Novém Městě na
Moravě Irenu potkalo nepříjemné zdržení
v podobě defektu, skončil pro ni závod ziskem bronzové medaile. Na konci sezóny
přestoupila do nového týmu JUVA CYKLO
Uh. Hradiště, pořídila si nové kolo a začala jezdit maratony, ve kterých slavila jeden
úspěch za druhým. I když zjistila, že na
dlouhých tratích nemá problémy, stále ji lákalo Cross country.
Jako nejúspěšnější rok ve své sportovní kariéře hodnotí Irena rok 2014. V tom roce
dostala nabídku ze Zlína na přestup do
klubu AMENITY EXTRÉM –SPORT TEAM.
V maratonech získávala jen zlaté nebo stříbrné medaile a v Cross
country sice zůstala bez
medaile, ale vždy byla
v první desítce. Za svůj
největší úspěch považuje 1. místo na Mistrovství
České republiky, které
se jí podařilo získat už
v roce 2013 a v následujícím roce 2014 obhájit.
No, a jaký byl pro Irenu rok 2015? Tento rok
se pro ni stal důležitým.

Rozhodla se, že už nebude kombinovat
dvě disciplíny, jako je Cross country a maraton, jejichž tréninková příprava je zcela
odlišná. A zůstane věrná maratonu. A výsledky? Opět vynikající. Stala se vítězkou
v soutěži Český pohár. Jedná se o pět
závodů, ve kterých se sčítají body, kdy
závodník s nejvyšším bodovým ziskem se
stává vítězem. Na Mistrovství České republiky v maratonu, které se v tomto roce jelo
v Mostu na extrémně těžkém terénu, na medaili nedosáhla, protože obsadila 4. místo,
ale rozhodně to nevzdává.
A jaké má plány do budoucna? V současné době má čas přemýšlet o tom, co bude
dál. Pro bikery nastalo klidnější období,
neboť probíhá zimní příprava. Uvažuje
o účasti v zahraničních závodech, protože
tam prozatím na významnější úspěch nedosáhla. Dobré umístění na Mistrovství Evropy
a poté i účast na Mistrovství světa by pro ni
mohlo být motivující. K tomu jí jistě všichni
budeme držet palce, ať se jí smělá přání
vyplní. Přejeme mnoho úspěchů a těšíme se
na milá překvapení, která nám tato mladá
bikerka ještě přinese.
 Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
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Z historie

Letecké havárie v okolí Koryčan 1939–45
Ještě 70 let od konce 2. světové války jsou stále v regionu místa ukrývající zapomenuté pozůstatky leteckých operací. Okolí Koryčan se vyhnuly velké letecké
bitvy, ale různá nouzová přistání letadel i tragické havárie přinášela blízkost vojenských letišť ve Vyškově,
Otrokovicích, Prostějově nebo Brně. Najde se ještě očitý svědek těchto dramatických událostí, který by osobními vzpomínkami doplnil následující souhrn?
 Mgr. Jan Vladař
jan-vladar@volny.cz
Dne 5.března 1944 kolem 15 h odpoledne došlo asi 300 m
jihozápadně od Koryčan, tehdy okres Kyjov, k nouzovému přistání
německého letadla. Nevšední událost telefonicky oznámil strážmistr Škranka (ačkoli to není v dokumentu uvedeno, zřejmě z četnické stanice Koryčany) na Velitelství četnictva v Kroměříži až v noci
v 21.40 h, telefonát převzal štábní kapitán Špulák, který ohlášené
údaje zaznamenal a ještě během noci předal na Zemské velitelství
četnictva do Brna. Krátký záznam uvádí, že k nouzovému přistání
jednomotorového letadla značky “BU 181 POQK“ došlo pro ztrátu orientace. Pilot Uffz. Richard Ruster, příslušník Luftkriegschule 7
z rakouského Tulln, byl nezraněn. Také letadlo nebylo přistáním
poškozeno. Jeho hlídání zajistila četnická stanice Koryčany, která
y
y
také vyrozuměla
domácí letiště Tulln i blízké letiště ve Vyškově.

dochoval jak záznam prvotního telefonátu, kterým večer v 21:50 h
do Kroměříže o události referoval strážmistr Večerka, tak podrobné
hlášení, které sepsal velitel četnické stanice (jeho podpis není čitelný). Uvádí, že letadlo bylo nárazem do lesa zcela zničené a nešlo
zjistit označení ani jeho typ. Pouze mrtvý pilot byl identifikován,
zřejmě podle nalezených dokladů, jako Uffz. Anton Libera, narozen 2.11.1921 v Tunskirch, příslušník 1.Staffel/Schlachtgeschwader 152 z Prostějova.
Kronika Koryčan uvádí podrobnosti: „20. 4. 1944 těsně před desátou hodinou letělo od Vršavy k Holému kopci (za Zeleným křížem) německé vojenské letadlo – stíhačka ve velmi husté mlze. Pojednou nastal praskot, velký výbuch a ticho. Křídla letadla, kování
z nich a jiné trosky visely na stromech. Pilot byl nalezen do půl těla
od nohou uhořelý, mrtev. Zbraně, dva kulomety, revolver, roztroušené po lese byly posbírány a odvezeny. Letadlo bylo z Přerova.
Dle šetření hledal pilot místo k přistání, protože letadlo nalétlo na
stromy z opačné strany. Dle doslechu se do následujícího dne nevrátila ještě dvě letadla, která vyletěla jednotlivě různými směry.“
Další detaily heslovitě uvádí formulář hlášení o ztrátě tzv. Verlustmeldung německého letectva. Potvrzuje identitu pilota, kterým
byl Unteroffizier Anton Paul Libera, narozený 2.listopadu 1921
v Tunskirch ve Slezsku (dnes polský Tworków), jen kousek od Opavy. Je pravděpodobné, že na žádost rodiny byl krátce po havárii
pohřben v rodné obci, ale v poválečném období byly ostaky hromadně přemístěny na německý válečný hřbitov Siemianowice.
Formulář uvádí také místo zřícení “Koritschan, östlich Flugplatz
Brünn“ (Koryčany, východně od letiště Brno), účel letu i zřejmou
příčinu havárie “Übung, Schlechtwetter“(cvičný let, špatné počasí).
Na rozdíl od českých četníků ale měli Nemci i údaje o pohřešovaném letadle. Jednalo se o nepříliš rozšířenou bitevní verzi Fw
190G-3 s prodlouženým doletem vycházející z úspěšné stíhačky
Focke Wulf Fw 190. Pro verzi G-3 byl vyčleněn jediný výrobní blok
160 001 - 160 950, jeho výroba začala v červenci 1943, ale nebyl zcela realizován a možná stroj z Koryčan vysokého výrobního
čísla 160 678 byl mezi posledními vyrobenými kusy. Po dodání
k jednotce SG 152 dostal na trup taktické označení “bílá 17“.

Bücker Bü 181na domovském letišti LKS 7 v Tulln.
V detailním četnickém záznamu lze snadno identifikovat typ letadla Bücker Bü 181, lehký dvoumístný cvičný letoun, který byl vyráběn od roku 1939 v počtu asi 5900 kusů. Dalších 700 kusů
vyrobila v okupovaném Nizozemí firma Fokker a od roku 1942 byl
typ vyráběn také bývalou firmou Zlín v Otrokovicích. Bohužel, pro
označení PO+QK tzv. Stammkennzeichnung, obvykle namalované
velkými černými písmeny na obou stranách trupu letadla, nelze
přiřadit výrobní číslo a tak prokázat, že šlo o stroj vyrobený právě
v Otrokovicích.
O měsíc později 20.dubna 1944 se v okolí Koryčan odehrála
mnohem dramatičtější událost. V 10:15 hodin se v husté mlze zřítil
do lesa Spálenisko asi 2 km severovýchodně od Lískovce německý
bitevní letoun Focke-Wulf Fw 190. V tomto případě se v archívech
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Bitevní Focke Wulf FW 190G-3
Cvičný a doplňovací útvar bitevních letců SG 152 (Schlachtgeschwader 152) se z polského Deblin během ledna 1944 přesunul na letiště do Prostějova, kde začal dostávat novou výzbroj. Původních asi 30 strojů Fw 190 doplnilo v únoru 1944 hned 17 dal13

ších letadel, 12 jich bylo zcela nových včetně prvních 5 kusů verze
Fw 190G-3 (všechny obdržela právě 1.Staffel), v březnu byly mezi
27 dodanými letadly 3 kusy a v dubnu přišly mezi 23 poslední
4 kusy. Stejný výkaz uvádí během dubna 1944 také odpis nebo
ztrátu 16 letadel (z toho 7 díky činnosti nepřítele, včetně 2 kusů Fw
190G-3). Havárie u Koryčan je však jediným, skutečným dokladem přítomnosti verze Fw 190G-3 na českém území.
V roce 2014 umístil letecký historik Václav Remeš z vlastní iniciativy
na místo havárie malý dřevěný kříž.
Dne 8.srpna 1944 došlo v okolí Koryčan hned ke dvěma leteckým haváriím. Kuriózní situaci asi Němci nevěřili a proto Ranní
hlášení německé Pořádkové policie v Praze, každodenně shrnující
všechny mimořádné události v Protektorátu, uvádí jen jeden případ. Četníci ale zaznamenali detaily obou událostí. Dopoledne
v 10:35 h při pokusu o nouzové přistání havaroval asi 800 m jižně
od Koryčan vojenský letoun označený “66-4439“. Havárii zmiňuje jak záznam telefonátu četnického velitelství v Kroměříži, tak
detailní hlášení četnické stanice Koryčany určené německé Kriminální policii ve Zlíně. Oba dokumenty shodně uvádějí také jméno
pilota, kterým byl Uffz. Gert Hannesen, narozen 3.10.1924 v Itzehoe, okres Steinburg, příslušník 2.Staffel Schlachtgeschwader 101
z Vyškova. Letec byl při havárii jen lehce zraněn na hlavě, ale letadlo bylo z 50% zničeno. Uffz. Hannesen osobně telefonoval na
svoji domovskou základnu do Vyškova, zatímco četníci vyrozuměli
zmíněnou Kriminální policii, německé četnictvo v Kyjově, četnické
velitelství v Kroměříži a Okresní úřad v Kyjově. Dodatečně odešlo
z četnické stanice Koryčany, v roce 1944 zcela výjimečně česky
psané, hlášení s doplňující detaily, že letadlo havarovalo u nádraží
v brambořišti patřícímu Velkostatku Koryčany.
Druhý případ se odehrál pozdě odpoledne v 17:05 h. Událost
opět prvně připomíná záznam telefonátu veliteství v Kroměříži.
Letadlo s označením “AR 96“ nouzově přistálo asi 1 km od Koryčan. Pilot Gefr. Gerhart Dörfer, rovněž příslušník 2.Staffel Schlachtgeschwader 101, byl jen lehce zraněn na pravé noze, letadlo bylo
lehce poškozeno. Překvapivě, následné detailnější hlášení četnické
stanice již mluví o zřícení a poškození letadla až z 50%. Dále
četníci doplnili ještě označení “Type Arado 96 Nr. 63“ a datum
a místo narození letce: 4.8.1925, Gandrinnen, okres Insterburg.
Archiválie německého letectva tyto havárie neevidují a lokální
záznamy četnictva jsou proto jediným dokladem těchto událostí.
Jak četníci pečlivě zaznamenali, obě letadla náležela 2.Staffel
Schlachtgeschwader 101 (zkr. 2./SG 101). Tato školní jednotka
určená k výcviku bitevních letců vznikla v lednu 1943 ve Francii
sloučením několika různě specializovaných leteckých škol. Začátkem dubna 1944 se přesunula na Moravu, do ještě klidného zázemí. Štáb jednotky a I.Gruppe, zahrnující 1.-3.Staffel, se usadily
na letišti ve Vyškově, 4. a 5.Staffel z II.Gruppe na letišti v Brně
a 6 Staffel z II.Gruppe v Otrokovicích.

Vrak Arada Ar 96 “Nr.21“ po nouzovém přistání, jižní Čechy,
květen 1945
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Nejběžnějším typem ve výzbroji byl Arado Ar 96, který lze snadno odhalit v hlášení četníků. Letadlo, které havarovalo odpoledne, mělo zřejmě taktické označení bílými číslicemi “63“ na trupu.
O druhém stroji, který dopoledne havaroval v brambořišti u nádraží, ale četníci zaznamenali více detailů. Vedle označení “66“
na trupu, také výrobní číslo 4439, obvykle nastříkané malými číslicemi na směrovce. Cvičných letadel Arado Ar 96 bylo vyrobeno
kolem 10 tisíc kusů a na celé čtvrtině z toho se podílely bývalé
české letecké továrny Avia a Letov, zatímco jeho opravy se prováděly v Kunovicích. Konkrétně stroj č. 4439 resp. celým označením
96-42 4439 vyrobila v bloku 42 4378 - 42 4497 pražská Avia
v roce 1942. Z Prahy byl společně s dvacítkou dalších ze stejné
série dodán do francouzského Reims k Zerstörerschule 2, budoucí
I.Gruppe SG 101, se kterou se vrátil zpět do Protektorátu.
O další válečné kariéře letce Gefr. Gerharta Dörfera nejsou žádné
podrobnosti, ale Uffz. Gert Hannesen padl v březnu 1945 a je pohřben na válečném hřbitově v Sonsbeck, těsně u německých hranic
s Nizozemím.

Výrobní hala pražské Avie s rozpracovanou sérií
letadel Arado Ar 96.
Konečně, dne 31.ledna 1945 večer havaroval v husté mlze
dvoumotorový cvičný a dopravní letoun Siebel Si 204 mezi obce
Brankovice a Nemotice. Záznam telefonátu z četnické stanice
Brankovice převzal v 21.35 h na Zemském četnickém velitelství
v Brně nadporučík Berger. Zpráva uváděla, že se v 18:00 hodin
2 km jižně od Brankovic zřítilo letadlo značky “Si 204“ s označením “GPKH“. Na jeho palubě bylo 7 mužů, dva z letců byli těžce
a dva lehce zraněni a byli po lékařské prohlídce převezeni do nemocnice v Brně. Den po havárii vypracoval velitel četnické stanice
hlášení s dalšími podrobnostmi. Letadlo se zřítilo v polích jižně od
Brankovic, kde narazilo do rokle, během letu z Kaufbeuren u Mnichova do Brna. Zraněným letcům poskytl první pomoc místní lékař
MUDr. Josef Kadlec a přivolaná sanitka je odvezla do Vyškova.
Četníci z Brankovic také zajistili stráž u vraku letadla a oznámili havárii na letiště do Brna a Vyškova, Okresnímu četnickému velitelství
ve Vyškově i Zemskému četnickému velitelství v Brně, které obratem
informovalo německý SS policejní pluk 21 i jeho nadřízené Velitelství pořádkové policie v Praze. Proto překvapuje další dokument
podaný v 17:40 h dne 1.února 1945, ve kterém si četníci z Brankovic stěžují, že přes uvědomění obou vojenských základen stále na
místo nedorazila žádná hlídka německého vojska.
Nakonec zřejmě vojenský oddíl do Brankovic dorazil a mezi jeho
členy byl i český civilní mechanik zaměstnaný během války na letišti ve Vyškově. Dle jeho vzpomínek museli na místo dojet na saních,
vrak letadla se ani nesnažili vyprostit a všechny trosky naházeli do
blízké rokle. Před několika lety se zavezenou rokli podařilo prozkoumat členům Letecké historické společnosti z Vyškova, kteří zde
ještě našli několik zachovaných trosek.
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Přesnou identitu stroje opět pomáhajíí
odhalit dokumenty německého letectva.
Formulář o ztrátě zmiňuje v lokalitě “Brankowitz, östlich Brünn“ havárii stroje Siebel
Si 204D-1 s označením GP+KH výrobního
čísla 251135. Stroj náležel letecké škole
Flugzeugführerschule A 23 z bavorského
Kaufbeuren. K zřícení došlo v 17:45 hodin
z důvodů chyby posádky, poškození stroje
dosáhlo 80%. Dokument uvádí, že při havárii byl těžce zraněn letecký instruktor, pilot Znak FFS A 23
Fw. Hermann Grewenig, ale na rozdíl od
zprávy četniků, také uvádí, že jeho kolega letecký instruktor, pilot
Uffz. Hans Kuhn byl raněn smrtelně. Zřejmě zemřel během převozu
nebo v nemocnici.
Podobně jako typ Arado Ar 96 také Siebel Si 204 byl z vyráběn
v Čechách. Pražské podniky Aero Vysočany a ČKD Karlín zcela
pokryly výrobu verze Si 204D. Celkem zde vzniklo přes tisíc kusů
a s jistotou zde byl realizován také blok výrobních čísel 251xxx
včetně téměř poslední série s označením GP+KA až GP+KZ.

Montáž letadel Siebel Si 204D v pražském Aeru, stroj VE+PX
v popředí nesl výrobní číslo 251203.

Literární okénko

Čertovský příběh z Koryčan
Okolí města Koryčan tvoří kopcovitý terén,
protože město leží v podhůří Chřibů. Chřiby nejsou vysoké, ale na pohled jsou velmi
krásné a malebné. Na některých kopcích
se objevují i holé skály, a pamětníci tvrdí,
že každá z nich má svůj příběh a tajemství.
Kdysi dávno žil v Koryčanech se svou ženou Marií jistý chalupář František Širůk. Jejich nízká chaloupka se osamoceně krčila
pod Chlumkem. Domek byl prostý, s doškovou střechou, ale uvnitř vždy vládla příjemná nálada, i když byly dny, kdy neměli co
do úst. Oba od rána do večera pracovali
na poli, které bylo blízko lesa. Pěstovali obilí, brambory nebo zeleninu, ale mnohdy se
stalo, že nepřízeň počasí nebo lesní zvěř
všechnu úrodu poničila, a pak teprve pro
mladou rodinu nastaly velmi krušné chvíle.
Když opět přišel rok, kdy na zpustošeném
poli po vydatném krupobití téměř nic nezůstalo, rozhodl se František hledat jinou
práci. Po dlouhém hledání se mu podařilo
najít práci na místním zámku. Majitel potřeboval schopného člověka, který se bude
starat o rozlehlý park kolem zámku, o přípravu topení na zimu a další práce spojené
s údržbou panství.
František pracoval nejčastěji v okolním
lese, pracoval dlouho často až do soumraku. Jeho žena zůstávala doma, starala se
o domácnost. Když František odcházel,
vždy mu kladla na srdce, aby byl opatrný
a po setmění se v lese nezdržoval. „Ve tmě
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v lese snadno sejdeš z cesty a zabloudíš,“
říkala mu s obavami v očích.
Jednoho dne František opět pracoval až
do soumraku. Byl zrovna sychravý podzimní den, brzy se začaly prodlužovat stíny a kvapem se blížil večer. Vzpomněl si
na radu své ženy a začal se chystat domů.
Najednou, kde se vzal, tu vzal, stál u něj
bohatý pán. Františka napadlo,
že někdo si vyšel před večerem
na procházku a ztratil se v lese.
Už se mu chystal ukázat cestu
z lesa, když k němu pán sám promluvil: „Tak jak se ti daří, Františku?“ „Práce je mnoho a peněz
málo. Často se s ženou musíme
velmi uskromnit, abychom přežili,“ odpověděl smutně František.
„Možná bych ti mohl pomoci,
ale znáš to, nic není zadarmo,“
pokračoval urozený pán. Mladý
muž trochu znejistěl, ale zvědavost mu nedala, aby se nezeptal,
co by bohatý pán za nabízenou
pomoc po něm, po chuďasovi,
požadoval. Boháč se tajemně
usmál: „Dám ti tolik peněz, kolik
sám uneseš, a ty mi za to dáš to,
co máš doma a ještě o tom nevíš.“ František se zamyslel, doma
není nic, o čem by nevěděl. Pokud se tam přece něco takového nachází, bude to jen nějaká

maličkost, bez které se jistě se ženou obejdou. „Snad můžu souhlasit,“ ubezpečoval se v duchu František. A zatím co tak
přemýšlel, ani si nevšiml, že bohatý pán
jen lehce luskl prsty a za ním se objevil
plný pytel zlaťáků. „Tady máš peníze,“
ukázal na pytel, kde se blýskaly zlaťáky
„já se vrátím až za dvacet pět let. Pamatuj
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však na to, cos mi slíbil. Musíš svůj slib splnit, jinak se ti zle povede.“
František měl velkou radost, děkoval bohatému pánovi za jeho štědrost. Pán se však
hlasitě zasmál a náhle zmizel, zůstal po
něm jen zápach síry. František po ničem
dál nepátral, popadl pytel s penězi a vesele si vykračoval domů. Ani si nevšiml, že
okolní krajina významně potemněla a měsíc, který před tím svítil na cestu, se raději
schoval za mraky.
Když se blížil ke stavení, uslyšel křik malého
dítěte. „Podívej, narodil se nám syn“ vítala
ho s úsměvem jeho žena „bude se jmenovat Josef.“ František měl velkou radost, ale
jen do chvíle, než si uvědomil, že jeho syn
je to, o čem doma nevěděl. Radost se pomalu začala měnit na velký smutek.
Rok za rokem míjel a Josef rostl jako
z vody. František byl stále smutnější a smutnější, a než se rodiče nadáli, uběhlo celých
dvacet let. Z Josefa se stal pohledný mladý
muž. Už jako malé dítě chodil pomáhat na
faru a do kostela. Pan farář však viděl, že
Františka něco trápí. Naléhal na něj, aby
se mu svěřil se svými starostmi. František mu
vše vypověděl a se slzami v očích přiznal,

jak ho mrzí, že před léty dal neuváženě slib
čertu, který si zanedlouho přijde pro jeho
syna.
Pan farář byl moudrý muž, viděl, že František svého činu opravdu lituje, a tak se
rozhodl, že mu pomůže. „Chlapec je velmi
chytrý a nadaný, pošli ho na studia.“ radil
otci. František uposlechl jeho rady a chlapce poslal studovat do Brna. Rok se s rokem
sešel a uběhlo posledních pět let. Josef
dokončil studia a stal se z něj mladý pan
učitel. Začal učit na místní škole. Všichni si
ho vážili a měli rádi.
Když se přiblížil den čertova návratu na
zem, František prosil pana faráře, aby mu
poradil, jak syna zachránit. Pan farář si
zavolal Josefa a vše mu vypověděl. Josef
se kupodivu vůbec nezalekl toho, že by ho
měl odnést čert a svého otce uklidňoval:
„Tatínku, neměj strach, já si poradím. V ten
důležitý den budu mít kázání a taky pomoc
pana faráře“.
I když rodiče Josefa viděli, že se jejich syn
čerta nebojí, když přišla obávaná neděle,
byli plni strachu. Pan farář vyzval Josefa,
aby přišel k oltáři a promluvil k věřícím.
Promluva mladého učitele byla velmi půso-

bivá a mnohé věřící rozplakal, když mluvil
o vztahu mezi rodiči a jejich dětmi.
Náhle se ozval hrom, až se kostel zatřásl. Přesto, že bylo právě před polednem,
venku se setmělo, jako kdyby přišla noc.
Rozpoutala se obrovská bouře, blesk stíhal
blesk a hřmění neustávalo. Lidé se polekali, co se to děje, snad nastal konec světa.
Všichni poklekli a začali se vroucně modlit.
V okamžiku, kdy pan farář pokropil svěcenou vodou místo, kde Josef stál, bouře
utichla. Všichni si oddechli, snad je všemu
konec. I když venku vyšlo opět slunce, lidé
ještě dlouho seděli v kostele, modlili se
a čekali, jestli se bouře znovu nevrátí.
Nikdo netušil, že tu hrozivou událost způsobil čert, to věděl jen pan farář, otec František a syn Josef. Když všichni lidé z kostela
odešli, oni tam zůstali a děkovali Bohu, protože věděli, že díky modlitbám a společné
touze porazit zlo, čert ztratil svoji sílu a kdysi daný slib byl zrušen.
Tento příběh mi vyprávěl pan farář Straňák,
který znal plno pověstí z Koryčan a okolí.
Zapsal a kresbou doplnil
 Mojmír Stupňánek

Zájmové spolky

Zhodnocení prací na hradě Cimburku za sezónu 2015
Během letošního roku proběhly práce na statickém zajištění renesanční palácové příčky za přispění města Koryčany a Ministerstva
kultury v rámci Programu záchrany architektonického dědictví .
K narušení statiky příčky došlo díky povětrnostním vlivům a také
kvůli nedodržení technologických postupů středověkými staviteli.
Renesanční příčka je v současné době zajištěna pomocí čtyř předepnutých lan, která jsou ve zdivu skryta tak, aby nenarušovala
původní vzhled památky. Stejným způsobem je zajištěna i k příčce
přiléhající vnitřní palácová zeď. Během prací byl do palácové stěny navrácen segmentový záklenek renesančního dvojokna. V příštím roce bude pokračovat spárování a přezdění korun palácové
příčky.
Během podzimních měsíců došlo k úklidu palácové části prohlídkové trasy hradu.
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Za přispění dobrovolníků byla započata sanace jižní obvodové
hradby. Obnovená hradba bude využita jako základ víceúčelové
stavby, která bude sloužit jako zázemí pro dobrovolníky a kulturní
akce. Projekty na tuto stavbu v současné době zpracovávají studenti Fakulty architektury VUT v Brně.
V letošním roce bylo
na hradě odpracováno přes 6000
dobrovolnických hodin.
 Pavel Kudlička
Kastelán
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Včelařský rok 2015
Zima 2014/2015 byla opět
velice mírná, takže nedošlo
k velkému úbytku včelstev.
Ovocné stromy začaly kvést
začátkem dubna, ale vzhledem
k časnému plodování byly včely na ranou snůšku připravené,
takže jarní snůška byla dobrá.
Vše nasvědčovalo, že podobný i bude i další průběh roku.
Řepka začala kvést začátkem
května. Letošní léto se vyznačovalo poměrně dlouhými obdobími, kdy odpolední teploty
se pohybovaly kolem 30 °C,
tyto teploty začaly už v červnu
a s přestávkami pokračovaly
v červenci i v srpnu. Podle výkazů, které dodali jednotliví
včelaři, je průměrný výnos kolem 27 kg na včelstvo, což je
lepší než vloni.
Na letošní výroční členské
schůzi byly volby výboru organizace a provedli jsme generační obměnu funkcionářů.
Předsedou organizace byl
zvolen Mgr. Karel Handrych,
jednatelem Jiří Kytlica, pokladníkem Petr Celý. Místopředsedou byl zvolen bývalý jednatel
Jaroslav Petřík, Jindřich Straka
byl zvolen zástupcem do okresní organizace a propagačním
referentem. Tito bývalí členové

výboru zajišťují kontinuitu ve vedení organizace.
Vzhledem k dobré snůšce medu
věnoval včelařský spolek představitelům zemědělské společnosti SALIX MORAVIA s.r.o.
a naší mateřské školce po 10 kg
medu.
Mírná zima se nepříznivě projevila na rozvoji parazita včel,
roztoče Varroa destructor,
s jeho rozšířením se potýkáme
ještě v těchto dnech, kdy dokončujeme léčení. Naše organizace se dostala do ochranného
pásma moru včelího plodu, kvůli
Rok
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Počet
včelařů
38
35
38
39
34
35
31
28
26
27
25
26
26
25

jeho výskytu v obci Osvětimany.
Letos jsme už v plném rozsahu
využívali centrální informační
systém, systém využilo k hlášení
žádostí o dotace celkem 99%
ZO, takže vše proběhlo rychle bez zbytečných komplikací.
Republikové vedení ČSV má
aktuální přehled o stavu včelařství na celém území republiky,
protože organizovanost včelařů
ve svazu je vysoká a neorganizovaní včelaři žádají o dotace
prostřednictvím svazu.
Potěšitelná je okolnost, že i když
někteří starší včelaři přestali vče-

Počet
včelstev
315
297
291
270
219
201
179
189
139
169
191
190
189
193

Přír./Úbytek
-18
-6
-21
-51
-18
-22
10
-50
30
22
-1
-1
4

Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

lařit, přihlásili se noví zájemci
o včelaření, takže počet včelařů
zůstává přibližně stálý. Sedm
našich včelařů je momentálně
bez včel, ale chtějí v budoucnosti znovu včelařit. Včelstev nám
znovu přibylo, takže se podařilo
překonat hranici 300 včelstev.
 Ing. Jaroslav Kočí
 Jaroslav Petřík
V přiložené tabulce je počet
včelařů a počet zimovaných
včelstev od roku 1989 až do
letošního roku 2015:.
Počet
včelařů
23
22
23
24
24
21
22
21
23
27
30
33
32

Počet
včelstev
178
201
208
189
206
181
192
193
220
185
218
264
304

Přír./Úbytek
-15
23
7
-19
17
-25
11
1
27
-35
33
46
40

Technické služby města Koryčany
příspěvková organizace
Nádražní 520, 768 05 Koryčany
www, tskorycany.cz, tel: 571 165 455, email:info@tskorycany.cz
NABÍZÍ SLUŽBY:
• kontejnerová doprava vozidlem MAN
s hydraulickou rukou a drapákem
- kontejnery 3 m3 (max. 6 tun)
- odvoz stavební suti a zeminy
- dovoz písku, štěrku, kamení
- dovoz stavebního materiálu
- kontejnery 15 m3 (max. 6 tun)
- odvoz objemných odpadů a materiálu

• vyklizení objektů, stěhování v místě
• uklízení sněhu ze soukromých pozemků
ručně i strojním plužením (po odklizení
veř. prostranství)
• recyklace stavební suti
• likvidace odpadů

• práce s nakladačem a palet. vidlemi
• ruční výkopové práce
- drobné stavební práce
- práce s vibrační desko
• sečení trávy (křovinořez, sekačka, mulčovač)
- štěpkování větví
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 4/2015
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Zdraví

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

JAK NA TO ?
Špetka soli:
• na bolest v krku – kloktadlo, odstraní zápach rybiny, očistí
špinavou troubu, žehličku,
• krb od sazí, rezavé náčiní. Navlhčený hadřík do soli.

Zápach v lednici odstraní pár kousků dřevěného uhlí. Namočíte-li sušené houby na několik hodin do lehce osoleného mléka,
budou jako čerstvé.

Sýr nebude rychle osychat, když jej zabalíte do čistého plátěného ubrousku namočeného do bílého vína nebo zředěného
octa či slané vody.
Do mouky se nedají mouční červy, dáme-li do ní několik stroužků česneku. Piškoty, koláče neoschnou, dáme-li je do krabice
a přiložíme jablko.
Venerová Oldřiška Jestřabice
Chtěla bych Vám popřát krásné prožití svátků a zdraví a štěstí
v následujícím roce 2016.
Všem hospodyňkám vzkazuji, že Vánoce nejsou o perfektně
uklizeném domě, ale o rodinné pohodě a příjemné rodinné atmosféře. Takže pokud něco nestihnete, víte to většinou jen vy 
 Zpracovala Ilona Vybíralová
babi kořenářka

Wellness alternativní směry výživy
Vážené čtenářky a čtenáři,
dnes navážu již 18. dílem naši
pravidelné Weellness poradny
na minulý díl, kdy jsem zmínila
některé alternativní směry výživy.
Dalším možným způsobem
stravování je dělená strava.
Má zastánce po celém světě
a umožňuje jíst téměř všechno. Záleží na správně sestaveném jídelníčku. Principem je
oddělovat bílkovinné potraviny od sacharidových. Hlavní
zásadou je, že celý den jíme
buď bílkoviny, nebo sacharidy
a tyto dny bychom měli střídat.
Tyto potraviny od sebe dělíme
proto, že ty bílkovinné potřebují
pro své strávení velmi nízké pH,
a tudíž hodně kyselé prostředí.
U sacharidů je tomu přesně
naopak. Jakmile se obě látky
tráví spolu, nedochází k jejich
optimálnímu trávení. Do skupiny sacharidových potravin
patří všechny druhy obilnin,
výrobky z celozrnných obilnin,
luštěniny, husté ovocné šťávy, ale taky pivo, med a rýže.
K bílkovinným potravinám se
řadí především maso a masné
18

výrobky, neuzené ryby, plody
moře, sójové výrobky, vejce,
sýry do 50% tuku a také nízkotučné mléko a mléčné výrobky.
Z nápojů jsou to ovocné čaje,
bílé a červené víno a šampaňské. Jsou i neutrální potraviny,
které lze kombinovat s bílkovinami i se sacharidy. Jsou to
například tuky, máslo, mléčné
výrobky s obsahem tuku vyšším než 50%, uzené výrobky
a uzené ryby, ořechy, bylinky,
houby, koření a bylinkové čaje.
U tohoto způsobu stravování
je ale sporný už samotný základ - oddělení živin. Většina
potravin totiž obsahuje více živin současně. Dělená strava je
nevýhodná i z hlediska glykemického indexu(GI). Její dodržování vede k „rozkymácení“
glykemické houpačky. Jíte-li
potraviny s převahou sacharidů
bez ostatních živin (např. suchý
rohlík), mají tyto pokrmy obvykle vysoký GI, vyvolávají pocity
hladu a mohou vést k přejídání.
Negativem je i to, že si musíte zvyknout na nové chuťové
kombinace, myslet na to, co
jíte, a také zařadit pohyb, což

bývá zádrhel u každého pokusu o zdravý životní styl. Za
co si zaslouží kladné body, je
doporučení zvýšeného příjmu
zeleniny, ovoce a celozrnných
produktů.
Alternativou může být taky
výživa podle krevních skupin.
Podle ní, zjednodušeně tzv.
áčkaři si mohou dopřávat obiloviny obsahující lepek, což
je pro většinu krevních skupin
nevhodné. Přesto by měli bílou
mouku omeziti. Vhodná je pro
ně většina potravin rostlinného
původu. Maso by měli jíst jen
příležitostně a vybírat si především kuřecí, krůtí a rybí. Pro tuto
krevní skupinu je vhodné použít místo masa sójové výrobky.
Těžce stravitelné jsou pro ně
mléčné výrobky. Z nápojů jsou
vhodné především bylinkové
čaje a zelený čaj. Mohou si dopřát jeden šálek kávy denně,
povzbuzuje to činnost žaludku.
Černý čaj se pro ně nehodí. Z
alkoholických nápojů je lepší
víno než pivo a destiláty. Velmi
prospěšné je především červené víno, které má příznivý účinek na srdce a cévy.

Máte-li skupinu B, jste čistokrevný masožravec! Pokud
máte tuto krevní skupinu, vaše
trávení si hravě poradí s těžšími
druhy masa i s mléčnými výrobky. Vyhýbat byste se však měli
obilovinám obsahujícím lepek.
Krevní skupina B snáší mléko
a mléčné výrobky nejlépe ze
všech. Můžete jíst různé druhy
zeleniny a rýži, ale vyhněte se
obilovinám a luštěninám. Místo
limonád a perlivých minerálek
pijte raději zelený nebo zázvorový čaj. Občas si můžete dát
i kávu. Z alkoholických nápojů
můžete pít s mírou pivo a víno,
ale vyhněte se destilátům.
Jídelníček krevní skupiny 0
by měl obsahovat maso. Spíš
v menších porcích, ale klidně
častěji. Nejvhodnější je hovězí,
skopové a zvěřina, občas i drůbež, naopak naprosto nevhodné
je vepřové maso. Velmi prospěšné jsou pro tuto skupinu mořské
ryby. Dále jsou vhodné různé
druhy zeleniny a ovoce, ale
omezit by měli obiloviny s výjimkou rýže. Většina mléčných výrobků pro ně není příliš vhodná.
Mléko mohou nahradit sójovým
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nápojem. Zcela vyloučit by měli
pšenici, a to i ve formě celozrnných výrobků. Pro skupinu 0 se
nehodí chleba, pečivo a cereálie, ale ani oves a kukuřice. Vyhnout by se měli i jídlům z hub.
Skupina AB je jediná krevní skupina, které prospívají současně
cereálie a mléčné výrobky –
ale pozor, jenom ty nízkotučné!
Jídelníček by měl být kombinací
skupin A a B. Můžete si dovolit
obilné výrobky i mléko a vejce.
Vhodná pro vás je většina druhů zeleniny, klidně ve velkém
množství. Zvláště dobrá je listová zelenina a česnek. Pozor
na těžká masa. Vyhnout byste

se měli především živočišným
tukům. Nevhodné jsou pro vás
i některé luštěniny. Z nápojů si
můžete v klidu dopřávat kávu
i červené víno – mají na vaše
tělo pozitivní zdravotní účinky.
Vhodný je i zelený a bylinkový
čaj, vyhněte se černému čaji.
Nepijte destiláty a limonády.
Není prokázáno spojení mezi
krevními skupinami a vhodným
výživovým stylem. Jídelníček
není u některých krevních skupin vyvážený, dalším chybí
například dostatečné množství
vápníku. Některé potraviny doporučované pro krevní skupiny
jsou méně dostupné a lidé se

pak zbytečně trápí, když chtějí
dodržet určitá pravidla. A navíc se kvůli krevním skupinám
nutí do potravin, které třeba
nemají vůbec rádi. Kladem je
určitě fakt, že se lidé zamyslí
nad svým jídelníčkem a dostanou ho více pod kontrolu.
Na závěr vám dnes chci ještě
připomenout - starejte se o své
tělo! Je totiž jediným místem
na světě, ve kterém můžete žít.
A jídlo, je to, co do svého těla
několikrát denně vkládáme,
a ať chceme nebo ne, zásadně
nás to ovlivňuje. Jak? Tak právě
to můžeme nejvíce ovlivnit my
sami.

Jsem ráda, že jsem se s Vámi
mohla prostřednictvím Koryčanského zpravodaje dělit
o některé rady a tipy pro zdravý životní styl wellness. Děkuji
Vám za pozornost, kterou jste
této poradně věnovali v právě
končícím roce. Dovolte mi popřát Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví
a mnoho štěstí a spokojenosti.
Váš wellness poradce
 Ing. Hana Jamborová
kontaktní email:
zdravystyl@email.cz

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme

1000 až 1500 Kč
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Žáci základní školy v Londýně

Světový den ekoškol na naší ZŠ
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Fotogalerie z Mateřské školy Koryčany
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