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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané!
Brzy se definitivně rozloučíme s létem, které mohu s potěšením označit za
příznivé. Ze začátku je sice ještě poznamenaly dozvuky deště, ale pak přišly na
řadu dny plné sluníčka a tepla. Věřím,
že jste si léta pořádně užili, o dovolené
si odpočinuli, a tak Vás mohu přivítat
prostřednictvím
nového
podzimního vydání Koryčanského zpravodaje.
Hned v úvodu se chci
s Vámi podělit o radostnou zprávu. Sportovní areál fotbalového hřiště náleží
městu Koryčany! Nájemní smlouvou byl areál od
1. 9. 2013 převeden do nájmu FC Koryčany. Jsem rád,
že vynaložené úsilí zastupitelstva města o odkup sportoviště bylo naplněno a mladí i starší fotbalisté nemusejí
trénovat a hrát zápasy v obavách o svou budoucnost.
Využití bude rovněž možné
i pro žáky základní a mateřské školy, hasiče apod. Pře-
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ji nám všem, aby se každá hra, jíž jsme
účastníky, hrála férově a měla tu nejvyšší
úroveň. Sportu zdar, fotbalu obzvlášť!
Úspěšně probíhají stavební práce na
dostavbě Domova pro seniory v ulici Kyjovská. Podle schváleného harmonogramu prací bude hrubá stavba dokončena
do konce tohoto roku.
V zimním období proběhne rekonstrukce interiéru a v 1.pololetí r. 2014
zateplovací práce staré i nové budovy
současně. Nepříjemným faktem je nutnost přestěhovat část klientů DPS na
nezbytnou dobu do obdobného zařízení
v Cetechovicích. Věřím, že i přes tuto
nepříjemnost, ocení klienti i zaměstnanci DPS v budoucnosti nově zrekonstruovanou budovu a tím i výrazně lepší
podmínky k práci a odpočinku pro seniory.
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Další začínající velkou akcí, ve spolupráci města Koryčany a VAK Hodonín,
je rekonstrukce kanalizace, vodovodu,
chodníků a povrchu vozovky v ulici Pivodova, v Tovární čtvrti a u mateřské
školky. Zhotovitelská firma Swietelsky
předpokládá dokončení prací do konce
listopadu tohoto roku. I přes náročnost
bude zachována, byť v omezené míře,
dopravní obslužnost v dotčené části místní komunikace. Prosím občany
o toleranci, pochopení a ohleduplnost
při prováděných pracích. Výsledkem
bude vyřešení letitého problému v těchto
částech našeho města a zkvalitnění bydlení jejich občanů.
Závěrem bych Vám chtěl popřát krásný konec babího léta a šťastný začátek
barevného podzimu.
Zdeněk Šmela, starosta
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Druhý kontejner na použité šatstvo
V září 2013 získalo město Koryčany
od firmy REVENGE a.s. druhý kontejner na sběr starého šatstva, bot, hraček
(mimo elektronických, které patří do červeného kontejneru ASEKOL), bytového
textilu a módních doplňků. Do prvního
kontejneru, který je umístěn na stanovišti
kontejnerů na tříděný odpad u farní zdi,
občané od začátku tohoto roku postupně
odložili 4 tuny starého šatstva a obuvi,
což zaslouží chválu. Bohužel se ukázalo,
že ne všichni občané ze vzdálenějších
částí Koryčan jsou ochotni vážit cestu
s tímto odpadem do centra města a staré oděvy se v těchto lokalitách dál objevovaly v nádobách na komunální odpad.
Nejhorší situace byla na stanovišti kontejnerů v chatové oblasti Zdravá Voda,
kde nádoby na komunální odpad doslova
přetékaly starým šatstvem. A nejen tím,
v těchto kontejnerech lze nalézt doslova
všechny druhy odpadů - plasty, sklo, stavební suť, švestky!, matrace, trávu, papír,
zářivky atd., ačkoliv vedle jsou k dispozici
kontejnery nebo odkládací plocha na tyto

druhy odpadů. Chataři si nelámou ani
hlavu s elektrospotřebiči, běžně lze nalézt
starý televizor na zemi vedle kontejnerů.
Evidentně ještě někteří z nich nezaregistrovali existenci Odpadového centra v Nádražní ulici v Koryčanech, kde lze tyto
odpady odložit, a to ani po jeho takřka
čtyřleté existenci. Jelikož tito občané v drtivé většině nepocházejí z Koryčan, kde je
občanům dána možnost třídit odpad takřka v celém jeho spektru, lze se domnívat,
že do míst jejich bydliště osvěta tohoto
druhu zatím nedorazila. Nebo je to leností, neochotou či ignorantstvím celého
problému? Zřejmě vším dohromady. Každopádně třídění odpadu v této lokalitě
je nejhorší v celých Koryčanech, a proto
druhý kontejner na použité šatstvo byl instalován hlavně kvůli majitelům chat na
Zdravé Vodě. Všichni chataři při cestě na
své chaty kolem něj musí projet, kontejner stojí u cesty, je nápadný, další iniciativa je tedy pouze na nich. Samozřejmě je
k dispozici i všem občanům.
Negativní zhodnocení této lokality

ovšem neznamená, že situace v ostatních částech Koryčan je v pořádku, stejné nešvary v třídění byly zjištěny např.
i u některých chalupářů v Jestřabicích,
ale i jinde, kteří vše, co doma nepotřebují, přivezou na své chalupy, bez třídění nacpou do pytlů a postaví k nádobám
na komunální odpad. Z těchto důvodů
bylo nařízeno pracovníkům Technických
služeb Koryčany svážejícím komunální
odpad, aby pytle s tímto nevytříděným
odpadem neodváželi a původce nahlásili
na odbor životního prostředí Koryčany.
Přestupek v třídění bude zdokumentován
a s původcem bude řešen - třídění odpadu ukládá občanům zákon o odpadech.
Stále totiž platí rovnice : více vytříděného
odpadu = menší náklady na skládkování
komunálního odpadu a tím udržitelnost
sazby poplatku za likvidaci komunálního
odpadu.
Tímto děkujeme většině občanů, kteří
zodpovědně třídí a na ty nezodpovědné si
bude třeba postupně ,,posvítit“.
Josef Prokeš,OŽP MěÚ Koryčany

Knihovna
Vážení čtenáři, dovolte mi Vás informovat o dění v knihovně.
Během prázdnin se podařilo přestěhovat pobočku v Jestřabicích do „nových“
prostor. Jde o prostory volebních místností, jsou to dvě místnosti prosvětlenější a útulnější než ty, které byly před
tím. Také došlo i k výměně knihovnice,
paní Víškovou vystřídala paní Kalandrová.
Myslím, že knihovna bude občanům
Jestřabic sloužit a nová knihovnice pro
Vás chystá i nějaká překvapení. Možná
do knihovny příjde i Mikuláš.
Celý knihovní fond se zapisuje do elektronického katalogu, takže bude dostupný on-line.
Během prázdnin jsem nakoupila no-
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vinky a doplnila fond o zajímavé knihy,
například máme všechny tři díly Padesát odstínů – šedi, temnoty, svobody
od E.L.James, poslední knihu S. Kinga
– Tommyknockeři, další knihy od spisovatelky J. Fieldingové a T. Keleové –
Vasilkové a nejnovější knihu D. Browna
Inferno.Přijďte se podívat, jaké další
knihy Vás mohou zaujmout.
V září jsme zahájili už 4. ročník naší
Akademie 3. věku a budeme v přednáškách pokračovat každý měsíc až do
června 2014.
V týdnu knihoven, který letos začíná
30. září, Vás pozvu na Výstavu knih se
starým datem vydání, slavnostní zahájení je v pondělí 16.30 hodin, výstava
potrvá až do 4.10.2013.
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Úplnou novinkou letos však bude on
line přístup k více jak 2100 titulům zahraničních časopisů v den jejich vydání. Je to služba, pro tak malou knihovnu
jako je ta naše více než nadstandardní.
Zkuste přijít a vyzkoušet si přečíst třeba
The NewYork Times.
V říjnu se ještě vypravíme na putováni po našich Chřibech, v listopadu Vás
tu opět přivítáme na keltském večeru
Samhain se spoustou soutěžních her
a nějakým tím jednoduchým vyráběním pro malé děti a jejich rodiče.
V prosinci možná příjde Mikuláš jak za
dětmi, tak za našimi seniory.
Na Vaši návštevu se těší knihovnice
Ilona Vybíralová
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Ochotnický
spolek
Koryčany
Milí příznivci ochotnického divadla, máme pro vás dvě zprávy 
Jednu dobrou a druhou špatnou.
Ta dobrá je, že už pilně zkoušíme
nové představení, přestože jsme museli všechny naše kulisy a rekvizity z KD
vystěhovat do náhradních prostor. Část
máme uloženo na MěÚ a část na ZŠ
v Koryčanech, za což jsme moc vděční.
Druhá zpráva je, že premiéru naší
hry pravděpodobně odehrajeme na KD
ve Zdounkách, protože náš kulturní
dům zatím není k dispozici.
O přesném termínu premiéry vás
budeme informovat a věříme, že alespoň Ti skalní se na nás přijedou podívat. Jedná se opět o komedii, tentokrát
anglickou, s názvem „Vražda sexem“.
Věřím, že vás opět pobavíme břitkým
humorem.
Za celý soubor Ilona Vybíralová

LÉČIVÉ ROSTLINY
Milí čtenáři, dovolte mi Vám dnes představit rostlinu pro nás velmi blahodárnou.
Nevím jak Vám, ale mně se jí letos podařilo nasušit opravdu spoustu a to jsem rozdávala
ještě všem sousedům :-)

DIVIZNA VELKOKVĚTÁ
Pro léčebné účely se využívá výhradně květ divizny, případně listy, a to při průduškových onemocněních a nemocech z nachlazení. Léčí kašel a má protizánětlivé účinky.
Čaj z květů divizny prospívá činnosti jater, sleziny a brzlíku, působí močopudně. Čaj
se musí pečlivě cedit, protože květy jsou pokryty jemnými chloupky, které nepříjemně
dráždí sliznici. Díky již zmíněným protizánětlivým účinkům se divizna využívá i zevně,
a to jako obklad na případné oděrky, při revmatických bolestech, bércových vředech či
hemoroidech. Pro plánovaný sběr se tato statná rostlina pěstuje. Květy (sbírá se pouze žlutá koruna květů, snadno oddělitelná
od kalichu) se musí dobře usušit a pečlivě uchovávat, protože jsou velmi náchylné k hnědnutí a plesnivění. Divizna obsahuje
zejména saponiny a sliz, malé množství silice, cukry, třísloviny a flavonoidy.
V příštím čísle na Vás opět těší Vaše „BABI KOŘENÁŘKA“ Ilona Vybíralová
Foto a text: http://cs.wikipedia.org/wiki/Divizna_velkokvětá
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Společenská kronika I. pololetí 2013
NAROZENÍ

SŇATEK

Leden
Fryčar Petr, Lískovec
Poppová Julie, Jestřabice
Kadlecová Sophia, Koryčany

Únor
Daňková Hana-Kutálek Filip
Duben
Hemmel Radek-Geržová Svatava
Straková Andrea-Bajko Lukáš

Únor
Jahanesová Karolína, Koryčany

Červen
Jamborová Hana-Řihák Lukáš

Březen
David Lukáš , Koryčany
Duben
Vaculík Lukáš, Koryčany
Květen
Říhová Kateřina, Blišice

ÚMRTÍ

Červen
Lorenzini Tomáš, Koryčany

Leden Sloupský Jan, 1919, Lískovec
Neimann Martin 1969, Koryčany
Berka Alois, 1928, Koryčany
Stromská Anežka, 1924, Koryčany
Únor Uhýrek Václav, 1945, Koryčany
Šatná Jarmila,1924, Jestřabice
Dohnal Vilém, 1952, Koryčany
Bieber Miroslav, 1941, Koryčany
Mrázek Jiří, 1953, Koryčany

JUBILEA
Leden

80 let
96 let

Hušková Anna,
nna, Ko
Koryčany
Jurčičková Marie,
ri Koryčany

Únor

85 let
90 let
91 let

Navrátilová Sylva, Blišice
Balažíková Květoslava, Koryčany
Stupňánková Marie, Koryčany

Březen 85 let
95 let
Duben 80 let
85 let
Květen 80 let
85 let
90 let
92 let
94 let
Červen 80 let
90 let
94 let
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Březen Strýček Jaroslav, 1951, Koryčany
Pohanělová Veronika, 1933, Jestřabice

Dolínková Adéla, Koryčany
Dihlačka Miroslav, Koryčany
Průšová Marie, Jestřabice
Nádeníček Zdeněk, Lískovec
Štěpánková Alena, Koryčany
Žarnovičanová Blažena, Jestřabice
Adoltová Danuše, Lískovec
Měchurová Hedvika, Blišice
Jung Karel, Koryčany
Vysloužilová Libuše, Lískovec
Benýšková Jiřina, Koryčany
Vojtová Miroslava, Koryčany
Hunka Ladislav, Koryčany

Duben Adolt Drahomír, 1927, Lískovec
Barták Konrád, 1945, Koryčany
Peloušek Ivo, 1950, Jestřabice
Květen Gazdová Ludmila, 1929, Koryčany
Červík Karel, 1942, Koryčany
Miklík Václav, 1945, Koryčany
Hála Vojtěch, 1929, Jestřabice
Hrazdirová Věra, 1921, Koryčany
Berková Josefa, 1920, Koryčany
Langová Anežka, 1927, Koryčany
Červen Zálešák Jaroslav, 1931, Jestřabice
Finstrle Eduard, 1934, Lískovec
Šenkyříková Maria, 1923, Koryčany
Hunča Jaromír, 1958, Koryčany
Bílý Miloslav, 1951, Koryčany

Mrkůsová Marie, Jestřabice
Huňková Marie, Koryčany
Berková Vlasta, Blišice
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Michael Thonet zajistil Koryčanům
již v 19. století evropský význam
Michael Thonet, zakladatel továrny na nábytek v Koryčanech, kde
také významnou část svého života prožil, zemřel 3. března 1871 ve
Vídni. Je pohřben na vídeňském centrálním hřbitově a jeho hrob
se nachází ve skupině 14 B, kam se vstupuje bránou číslo 2.
Německý podnikatel se narodil 2. července 1796 v městečku Boppard, kde se vyučil stolařem, založil tam stolařskou dílnu a začal
v ní vyrábět nábytek. Od roku 1830 dělal pokusy s ohýbáním
dřeva, čehož při výrobě nábytku později začal využívat. Poprvé
představil veřejnosti svůj ohýbaný nábytek na průmyslové výstavě v roce 1841. V následujícím roce na doporučení rakouského
kancléře Metternicha přesídlil do Vídně, kde založil vlastní firmu
na výrobu nábytku. V roce 1853 nechal firmu přepsat na svých
pět synů a vznikla značka Gebrüder Thonet, kterou však i nadále
řídil.
Po růstu zájmu o ohýbaný nábytek se v roce 1856 Thonet rozhodl
založit novou továrnu na Moravě v Koryčanech, která byla první svého druhu v Evropě. Toto místo si vybral kvůli výhodným
podmínkám, v okolních lesích se těžilo množství kvalitního bukového dřeva.
Do Koryčan se také na čas přestěhoval. V této továrně započala
výroba nábytku z ohýbaného bukového dřeva hned v následujícím roce. Dostavily se velké úspěchy a pro velký zájem o nábytek
se jeho firma v roce 1861 rozšířila o závod v Bystřici pod Hostýnem. Thonetův ohýbaný nábytek se stal brzy velmi vyhledávaným
artiklem.
Thonet se stal uznávaným výrobcem nábytku a získal i řadu ocenění. Thonetův ohýbaný nábytek byl lehký, praktický, trvanlivý
i pěkný. Dobrou pověst si získaly zvláště židle, které zdobily kulturní sály, úřady i domácnosti téměř po celém světě.
Po jeho smrti převzali vedení firmy jeho synové. Právě synové
Michaela Thoneta nejen rozšířili výrobu ohýbaného nábytku, ale
také přicházeli s novými nápady, a to v sestavování výplní sedadel
a opěradel židlí. Začali používat lepené dýhy ve vrstvách pomocí
přírodního lepidla, tenké překližky. Plné a přitom lehké sedáky
z překližky se tak staly nejlepší variantou pro zlepšení trvanlivosti
při současném zachování estetického vzhledu. Ten začali vylepšovat různými vzory, které se na sedadla a opěradla vypalovaly
a také lisovaly.
Koryčanská Thonetova továrna sehrála také hlavní roli při vzniku
železniční tratě Nemotice – -Koryčany. Továrna tuto trať potřebo-

vala pro svůj provoz.
Před vybudováním
tratě byly výrobky
dopravovány koňmi nejprve až do
stanice Křenovice,
potom do stanice
Kyjov. Dopravu obstarávalo 20 formanů.
Ve spojení se jménem
Michaela
Thoneta je v Česku
známější jeho v pořadí druhá továrna
na nábytek na Moravě v Bystřici pod
Hostýnem. Ta koryčanská byla však v Evropě první svého druhu a slavná Thonetova kavárenská židle číslo 14 se objevila v roce 1859. Thonetova
továrna v Koryčanech prošla vývojem historie několika etapami,
Michaelův vnuk Viktor nastoupil do vedení firmy v roce 1906
a byl šéfem posledním. Po první světové válce se už nepodařilo obnovit původní provoz, a tak se firma spojila se společností Kohn
a Mundus. Po druhé světové válce byl ustaven národní podnik
Thonet, později továrna byla součástí spojených UP závodů. V devadesátých letech 20. století továrnu získala společnost Koryna.
V neudržovaném stavu je bývalá Thonetova vila v parčíku vedle
továrny a jediné místo, které má v Koryčanech něco společného
s Thonetovým jménem, je pivnice U Thonetů na Masarykově ulici naproti továrny. Je to poněkud málo za historické zásluhy, neboť díky svému zakladateli továrna po celé generace poskytovala
práci a obživu převážné většině zde a v širokém okolí žijících obyvatel. Dle výpovědí pamětníků měl Michael Thonet i jeho synové
velmi dobrý vztah ke svým zaměstnancům, jak k úředníkům, tak
i k dělníkům, neboť jejich kvalitně odváděná práce byla chloubou jejich celosvětově známých a vyhledávaných kusů nábytku.
Někteří z místních se také podíleli na činnosti i řízení firemních
poboček v zahraničí.
Zdeněk Horenský

Statické zajištění a kulturní akce na
hradě Cimburku u Koryčan v roce 2013
Na jaře letošního roku se podařilo podezdít výlom ve zdi
pod lučištnickou střílnou na jižním nádvoří. Dále pak za pomoci
dobrovolníků došlo ke srovnání terénu a výstavbě depozitu kamene na jižním nádvoří. Tím se rozšířila plocha pro stany ubytovaných dobrovolníků.
Velký objem prací byl proveden rovněž na 1. nádvoří. Během léta bylo celé nádvoří srovnáno a z vykopaného kamene
byly zřízeny dva depozity stavebního materiálu. Nádvoří bude
sloužit pro konání kulturních akcí a pro ubytování šermířských
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skupin či jiných účinkujících s replikami historických stanů. Práce
na úpravě 1. nádvoří zabraly osm let. Bylo zapotřebí odstranit suťový kužel, který na hradě zůstal jako pozůstatek po archeologickém výzkumu z šedesátých let. Při odklízení suťového kužele bylo
nalezeno několik gotických kamenických článků, z nichž některé
vykazovaly stopy druhotného použití, například při renesančních
přestavbách.
Dřevěné schodiště do polygonální bašty, která slouží jako expozice a lapidárium, bylo nahrazeno kamenným. Zvýšila se tak
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jeho životnost.
Letos byla také započata za přispění města Koryčany další etapa záchrany paláce, který je architektonicky nejhodnotnější částí
hradu. Podle dobových fotografií došlo k vyzdění části zdi, která
se zřítila v zimě 1987. Tímto se podařilo zajistit statiku severozápadního vnitřního nároží paláce.
Dále došlo k výměně dřevěné podesty pro dopravu materiálu do paláce. Dožilá dřevěná konstrukce byla nahrazena novou
a masivnější. Do konce roku máme ještě naplánovanou údržbu
střech a nátěry dřevěných konstrukcí.
Kulturní akce:
Během roku 2013 se na Cimburku konalo celkem šest kulturních akcí. První akcí byl tradiční košt vín, který se na hradě
konal již po čtvrté. Návštěvníci mohli ochutnat sto devadesát čtyři
vzorků vína. Další tradiční akcí bylo setkání malých pivovarů, kde
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mohli návštěvníci ochutnat devět druhů piva.
K hradu patří i vystupování skupin historického šermu. Letos
na Cimburku vystupovaly čtyři šermířské skupiny: Historizující
sdružení žakérské Poustevník z Brna, skupina historického šermu Armet z Vyškova, skupina historického šermu Dračí úsvit
z Hodonína a skupina historického šermu Nuntius Regis ze Zlína.
V polovině července proběhlo setkání folkových kapel, které se na
Cimburku konalo již po druhé. Vystoupily kapely Hazard a Černý
Orel. Sezonu uzavřela akce hradozámecká noc, která byla konaná
pod záštitou národního památkového ústavu. Této celostátní akce
se kromě hradu Cimburka zúčastnilo dalších 74 státních i soukromých památek. Pro návštěvníky byly připraveny noční prohlídky
hradu s kostýmovanými průvodci, atrakce pro děti a živá hudba.
Pavel Kudlička
Kastelán

Koryčanský zpravodaj

Číslo 3/2013

Ukrytá chodba kostelíku
Když byl postavený kostelík sv. Vavřince v Koryčanech,
první pan farář se snažil vytvořit také jistoty pro obyvatele,
ochranu věřících a rozhodl se po několika letech vybudovat
malou podzemní únikovou chodbu, která měla směřovat
mimo obec. Zpočátku vymýšlel, kde by měla začínat. Pak
přišel na to, odkud to půjde a nechával tajně budovat podzemní otvor pod kostelíkem, aby nebyl mezi lidmi strach .
Chtěl, aby jeho věřící měli záruku zachránění před nebezpečím. Byla to snaha ochránit obyvatele před útrapami,
které byly spojeny s obléháním, případně rabováním cizích
vojsk.
A tak se stal nečekaný příběh, že mu pomohli malí kluci,
které učil náboženství.
Tito se často toulali po lesích a také neustále hledali místa, o kterých jim říkali jejich dědečkové a babičky a co vykládali příběhy o předcích z doby, kdy učili Cyril a Metoděj.
Tak jako dnes i tehdy byla doba, kdy lidé hledali důkazy
a možná místa pokladů, které zůstaly po lidech, kteří žili na
Velké Moravě
Ti jeho tři kluci narazili náhodou na jakési podzemní otvory v polovině Chlumku a také na podzemní místa
u Vršavy. To všechno si povídali při náboženských hodinách
a tak se také mluvilo o historii, ale i o nových věcech a záměrech okolí kostelíka.
A tak se věřící dověděli o budování chodby a začali pomáhat a směřovat k nalezeným podzemním místům co nejblíže k vesnici.
Antonín, Josef , Martin. Tito tři desetiletí chlapci začali
také pracovat a dávali nové kroky myšlenkám faráře a také
těm ,co budovali podzemní chodbu záchrany.
Byli to kluci, kteří si získali uznání místních lidí a také se
hodně zajímali o předchozí události, které se staly v tomto
kraji. Neustále se učili a pan farář po čase, když dospívali,
se je snažil dostat na studium do Olomouce. Nebylo to prý
jednoduché, ale postupně
díky jeho a také jejich nadšení a úsilí se podařilo, že se
dostali do studií.
A tak se stalo, že tito
hledači dostali nové povinnosti, zvládli dobře potřebné znalosti a byli posláni do
různých míst v Evropě, ale
místní lidé se již o jejich životě nic nedověděli.
Nějakou dobu se říkalo je to chodba tří kluků.
Jejich příběhy a jejich
snahy v Koryčanech se ale
pomalu ztrácely z pamětí
místních.
Podařilo se postupně
vybudovat podzemní chodbu až pod Chlumek, kde našli podzemní jeskyně, tedy
možné místo pro ochranu
obyvatel Koryčan.
Tato chodba prý dvakrát
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zachránila při drancování řadu obyvatel. Ale po druhém
napadení se tolik obyvatel nezachránilo a jejich rodinní
příslušníci dávali vinu právě malé chodbě.
Ale pak se stalo, že několik desítek let nebyla žádná nebezpečí, až přišel druhý pan farář a snažil se vycházet lidem
vstříc s jinými skutky, aby věřící si vážili křesťanství
O kostelní chodbu se lidé postupně starali stále méně, až
přestali úplně dělat údržbu.
A tak po několika letech se zjistilo, že se chodba v několika místech propadla a již nebyla žádná snaha po obnovení.
Ale během těch let klidu, kdy lidé z Koryčan věděli
o podzemních místech v okolí Chlumku a Vršavy, byla řada
lidí, kteří hledali skryté poklady.
Hledali stříbro, skryté poklady od dřívějších boháčů.
Nejčastěji mezi lidmi byla zmínka o pokladech v kopcích až
k Cimburku, které se prý otevírají na Velký pátek a obsahují
zlato, drahé kameny a poklady Slovanů .
Další pověsti říkají, že chodby byly u některých místních domů a také že v dalších podzemních chodbách nedaleko Koryčan je zakopán velkomoravský poklad. Kromě
zlata obsahuje prý pokad i množství relikvií. Tyto vzácnosti, o kterých se vypráví, co byly ukryty tady u Koryčan, prý
odvezli v době nebezpečí lidé z kostela, kde učil sv. Cyril
a Metoděj, z míst, která se dnes nazývají hora sv. Klimenta.
Tento příběh o první chodbě kostelíku prý téměř všichni
místní ztratili z paměti pověstí. Ale prý v minulém století,
za první republiky, byl jeden z ministrantů, který vykládal
a vyhledával co se zde dělo v městečku i v okolí a velice rád
vyprávěl o kostelíku v Koryčanech, který měl podle něho
hodně příběhů, tajností a zajímavostí.
Zapsal a ilustrací doplnil Mojmír Stupňánek
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Mateřská škola

Jaká jsou divadla v mateřské škole?
Do naší školky přijíždějí „divadla“ velmi často. Během loňského
roku jich bylo 11. Výhodou těchto programů je mimo jiné také
jejich finanční dostupnost.
Aby se děti naučily vnímat kulturní podněty, snažíme se vybírat
programy z různých oblastí a vždy vhodné a přiměřené věku
předškolních dětí. Někdy jsou to hudební pořady, jindy loutková
či herecká představení, občas přijde i kouzelník. Děti pak soustředěně sledují a často se také samy podílí na programu, spolupracují s herci i loutkami, klidně zvládnou i krátkou divadelní
roli.
Své citové prožitky pak reflektují v činnostech výtvarného či hudebně-pohybového charakteru.
V úterý 17.9. děti velmi hezky přivítaly svého oblíbeného pana

Večerníčka s klávesami a Maxipsem Fíkem. Všechny děti soustředěně naslouchaly a snažily se uhádnout melodie ze známých
večerníčkových pohádek a vzpomenout si na své oblíbené hrdiny.
Hned 1. 10. se můžeme těšit na další hudební pořad s panem
Vojkůvkou, členem opery Janáčkova divadla v Brně. Během tohoto programu se děti vždy naučí i celou řadu písní, básniček
a říkadel, většina z nich poprvé uslyší profesionální operní zpěv.
Do konce kalendářního roku nás čeká ještě 6 dětských pořadů.
Mimo jiné máme na listopad přislíbeno hostování herců ze Slováckého divadla v Uherském Hradišti.
Pavla Domanská
MŠ Koryčany

Základní škola

Začal nový školní rok
Není žádným tajemstvím, že čas pro všechny školáky a pedagogy čerpající dovolenou utíká v době hlavních prázdnin
trochu rychleji než normálně. Tak i letos jsme se ani nenadáli
a začal nový školní rok.
Během prázdnin se ve škole prováděl generální úklid
a drobné opravy. Proběhlo také několik plánovaných oprav
většího rozsahu. Především se podařilo realizovat opravu kanalizační přípojky v areálu školní jídelny. Potrubí bylo propadlé a způsobovalo časté problémy s ucpáváním odpadů. Ve
školní budově na Náměstí pokračovaly i o letošních prázdninách rekonstrukce podlah v učebnách. Rekonstrukce spočívá
v rozebrání stávající podlahy - odstranění starých krytin a parket a osazení trámoví novými OSB deskami, které se na závěr
pokrývají podlahovou krytinou splňující všechny parametry
pro provoz ve školských zařízeních. Podařilo se rekonstruovat
podlahy v jedné z kmenových učeben a dále pak v počítačové
učebně a učebně moderního vyučování. V budově na Masarykově ulici se prováděla rekonstrukce podlah na chodbách
v 1. a 2. patře budovy. Stará nevzhledná PVC krytina byla na-
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hrazena dlažbou. Díky dobré spolupráci se zřizovatelem školy
se tak již delší dobu daří postupně modernizovat interiér všech
školních budov.
V letošním školním roce nastoupilo do prvních tříd
29 žáků. Zápisu se zúčastnilo celkem 33 dětí, devíti z nich byl
na žádost rodičů udělen rozhodnutím ředitele školy odklad
zahájení povinné školní docházky o jeden rok. Jedno dítě se
odstěhovalo a 6 dětí nastoupilo po jednoletém odkladu. Povinnou školní docházku ukončilo 23 žáků, 1 žák odešel na osmileté gymnázium.
Pedagogický sbor je pro tento rok složen z 15 učitelů, 2 asistentek pedagoga a jedné vychovatelky. Výuka je organizována
v 11 třídách s průměrným počtem téměř 21 žáků. Pro činnost
školní družiny je zřízeno jedno oddělení s kapacitou 30 žáků.
Činnost školy bude probíhat podle schváleného celoročního plánu. Informace o hlavních plánovaných akcích a také další dokumenty související s činností školy naleznete na našich
webových stránkách www.zskorycany.cz.
RNDr.Vlastimil Válka, ředitel školy
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WelLness
Vážené čtenářky a čtenáři, příznivci wellness,
zdravím vás na konci nádherného léta plného sluníčka. Pro dnešní
díl pravidelné wellness poradny jsem
vybrala téma: “Barevné potraviny“.
Není žádným tajemstvím, že základem
správného stravování je pestrá strava. Příroda je rozumnější než člověk,
o čemž svědčí mimo jiné i to, že podobně barevné jídlo pomáhá obdobným procesům či orgánům, nebo
obsahuje podobné látky či vitamíny.
Čím více barev tedy zvolíte, tím více
potřebných látek dostanete do svého
těla a pomůžete tak organismu ve více
oblastech. Navíc, říká se, že jíme očima
a právě barevné jídlo je na talíři hezčí
i na pohled.
Mnoho lidí má s dostatečným
příjmem zeleniny problém. Buď jim
nechutná, nebo ji nejsou zvyklí jíst
v odpovídajícím množství.(300 až 450
gramů denně) Pro povzbuzení chuti je
možné doporučit různé úpravy zeleniny, většinou však stačí na jednom talíři
zkombinovat různě barevné druhy zeleniny. Na barevné jídlo se tedy člověk
více těší, je pro ně přitažlivější. Ještě
důležitější však je, že konzumace pestrobarevných rostlin a plodů má pozitivní vliv na zdraví. V příjmu zeleniny
a ovoce bychom proto neměli opomenout červenou, žlutou, oranžovou,
zelenou ani modrou barvu. Zajistíme
si tím příjem antioxidantů, jako jsou
beta-karoten, vitamíny E, C, lykopen,
luteinv a další. Vedle těchto látek jsou
ovoce a zelenina zdrojem enzymů, kte-

ré ochraňují naše tělo před onemocněním srdce a cév, cukrovkou a závažnými karcinogenními chorobami.
Červená barva: Dopřejte si rajčata,
červenou řepu, rybíz, jahody, brusinky, modré hroznové víno, červenou
papriku, červené maso (hovězí). K pití
se nabízí červená rajčatová šťáva nebo
jahodový džus. Potraviny červené barvy jsou pro tělo vitaminovou bombou,
dodávají mu životní energii, dobrou
náladu.
Zelená barva: Všechny druhy zelené zeleniny a ovoce, jako jsou zelené
papriky, okurky, kapusta, brokolice,
špenát, kiwi, jablko, zelený chřest,
hlávkový salát, lze různým způsobem
kombinovat v podobě chutných, pestrých salátů. V zelené stravě nalezneme
důležité magnezium, které přeměňuje
tuky v energii. Zelené potraviny mají
navíc pozitivní vliv zejména na srdce,
krevní tlak a také zlepšují zrak, funkci
jater a žlučníku.
Modrá barva: Můžete si dopřát borůvky, švestky, ostružiny, mořské rostliny, černé olivy, hřiby. Modrá barva
je barvou relaxace, ovlivňuje dýchací
soustavu.
Oranžová barva: Pomeranče, meruňky, broskve, mango, oranžové papriky, dýně, oranžový sýr. Oranžové
potraviny obsahují hodně betakarotenu, lykopenu, vlákniny, které chrání
organismus před vznikem nádorového
onemocnění, pečují o zdraví pokožky, což ocení zejména ženy. Oranžově
zbarvená zelenina také velice intenzivně podporuje imunitní systém.

Žlutá barva: Žluté potraviny jsou
spojovány se sluncem, mají pozitivní účinek na nervovou soustavu, tělo
celkově pročisťují, blahodárně ovlivňují zrak, působí také jako odbourávač
tuků. Ze žlutých potravin si můžeme
dopřát kukuřici, citrony, ananas, banán, ořechy, rýži, máslo.
Bílá barva: Bílou barvu zastupují
především mléčné výrobky, dále květák, bílé maso, žampiony, těstoviny
a také česnek. Tyto potraviny doplňují
do organismu bílkoviny a vápník, které
jsou nezbytné pro zdraví kostí, zubů,
vlasů a nehtů. Bílé potraviny se dále
podílejí na snížení krevního tlaku,
cholesterolu a jsou také prevencí proti
cukrovce.
Většina zeleniny, která se nachází
v obchodech, je bohužel geneticky modifikována, upravená, obsahuje pesticidy a další chemikálie, její přirozená
chuť je potlačena, prospěšných látek
je méně… přesto, že se stále jedná
o zeleninu – je znehodnocena. Protože končí léto a s ním vrcholí sklízení
úrody, spoustu barevného jídla máme
doma, z vlastních zahrádek. Kdo jste
odkázani na nákup ovoce a zeleniny,
raději nakupujte u lokálních farmářů,
na trzích a podobně. Protože KVALITA je u jídla, které vyživuje naše tělo
– to hlavní a stěžejní.
Přeji vám dobrou chuť nad pestrobarevnými talíři, starejte se dobře o své
tělo, protože to je tím jediným místem
na světě, kde můžete žít.
Ing. Hana Jamborová, Váš wellness
poradce

FOTBALOVÉ JARO V KORYČANECH
Ani během krátké letní přestávky koryčanští fotbalisté nezaháleli. „Okurkovou
sezónu“ jsme vyplnili mimo jiné návštěvou družební obce Lehota na Slovensku,
kde bývalí hráči a muži sehráli přátelská utkání, dorostenci se zúčastnili turnaje
ve Velkých Pavlovicích, žáci absolvovali týdenní tréninkový kemp v areálu hřiště
a s blížícím se startem nové soutěžní sezóny všechna mužstva sehrála několik
přípravných utkání. Nemálo energie si během tropických veder vyžádala i údržba
travnaté plochy. Vstup do nového ročníku krajských fotbalových soutěží se hráčům FC Koryčany ve všech věkových kategoriích podařil a po odehrané polovině
podzimní části se pohybují na čelních pozicích. Zabodovat se však podařilo také
mimo zelený pažit - koncem srpna se novým majitelem fotbalového areálu stalo
město Koryčany a tak pro nás skončily dlouhé měsíce provizorií a nejistoty. Za to
všem zastupitelům a radě města jménem všech koryčanských fotbalistů bývalých,
současných a hlavně budoucích velmi děkujeme. „HOŠI, DĚKUJEM“
Za FC Koryčany
Michal Huška
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Včelařský rok 2013
Zimu v rocích 2012/2013 je možno hodnotit z hlediska
včel jako průměrnou, takže nedošlo k nadměrnému úbytku včelstev. Koncem dubna začaly kvést ovocné stromy, ale
květen byl nadměrně srážkový a včely se málo dostaly z úlu.
To mělo za následek omezení plodování a spotřebu snůšky
a tak se stalo, že při prvním točení nebylo co točit. I měsíc
červen měl nadprůměr srážek a tak těžiště snůšky se přesunulo na červenec a ten už to zdaleka nestačil dohnat, protože hlavní oblast kvetení už minula.

Potěšitelná je okolnost, že se přihlásili noví zájemci
o včelaření, i když dva naši včelaři jsou momentálně bez
včel. Včelstev nám znovu přibylo, takže se podařilo téměř
nahradit úbytek z loňského roku.
V přiložené tabulce je počet včelařů a počet zimovaných
včelstev od roku 1989 až do letošního roku 2013.
Ing. Jaroslav Kočí

Pokud tedy loňská snůška byla slabší, tak letošní byla
ještě asi o třetinu menší. Nižší snůška byla s nepatrnými
výkyvy na celém území ČR a to se projevilo i na ceně medu.
Letos už lze koupit od včelaře med od 120 Kč za kg.
Zdravotní situace včelstev je díky pravidelnému léčení
dobrá. Mor včelího plodu nebyl nikde v okolí diagnostikován a ani výskyt roztoče Varroa destruktor nevykazuje
enormní nárůst, takže je naděje, že se pravidelným léčením
zvládne.
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Rok

Počet
včelařů

Počet
včelstev

1989

38

315

1990

35

297

1991

38

1992

Přír./
Úbytek

Rok

Počet
včelařů

Počet
včelstev

Přír./
Úbytek

2002

25

193

4

-18

2003

23

178

-15

291

-6

2004

22

201

23

39

270

-21

2005

23

208

7

1993

34

219

-51

2006

24

189

-19

1994

35

201

-18

2007

24

206

17

1995

31

179

-22

2008

21

181

-25

1996

28

189

10

2009

22

192

11

1997

26

139

-50

2010

21

193

1

1998

27

169

30

2011

23

220

27

1999

25

191

22

2012

27

185

-35

2000

26

190

-1

2013

30

218

33

2001

26

189

-1

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,- Kč

Ceník inzerce

Budeme Vám blíž!
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR od měsíce
října 2013 otevírá v Koryčanech mobilní úřadovnu. K dispozici budeme vždy 1. a 3. pondělí v měsíci od 13:00 do 17:00 hodin v „Malé
zasedací místnosti“ městského úřadu.
Těšíme se na Vás!
Číslo 3/2013

Koryčanský zpravodaj zveřejňuje inzeráty
ceny:
- formát 26 x 18 cm (celá strana A4)
- formát 13 x 18 cm (půl strany A4)
- formát 13 x 9 cm (čtvrtina strany A4)
- formát 6,5 x 9 cm (osmina strany A4)
Více informací získáte na čísle 573 500 996
nebo 573 376 031.

Koryčanský zpravodaj

za následující
1210,- Kč
726,- Kč
436,- Kč
218,- Kč
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Jaká jsou divadla v mateřské škole?

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ - vydavatel a redakce Městský úřad Koryčany, tel.: 573 500 999, fax: 573 376 321, e-mail: mesto@korycany.cz, www.korycany.cz
Povoleno OÚ Kroměříž pod č. MK ČR E 12062. Grafická úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav.
Náklad: 450 ks. Cena jednoho výtisku 7 Kč. Vychází čtvrtletně. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude 2. 12. 2013.
Uveřejněné příspěvky občanů nemusí
být totožnézpravodaj
s názory redakce. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.
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