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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
druhé číslo Koryčanského zpravodaje
letošního roku se Vám dostává do poštovních schránek na začátku července,
v době hlavních školních prázdnin a dovolených. Zvažoval jsem, zda se ve „Slově
úvodem“ věnovat jednomu tématu, nebo
se pokusit o souhrn více věcí. Zvolil jsem
to druhé. Věřím, že veřejnost bude v tuto
dobu spokojena s běžícím provozem koupaliště po rekonstrukci sociálního zařízení
a sprch a ocení kvalitní vodu po výměně
pískových filtrů. Dílčí rekonstrukce na
koupališti stála nemalé úsilí pracovníky Technických služeb a jsme si vědomi
toho, že tomu bylo i na úkor sečení trávy
po květnových deštích. Vše se jinak nedalo zvládnout.
V Základní škole v tomto čase bude
za námi úspěšně stavební část úprav původní tělocvičny na učebnu technických
předmětů dílenské odborné výuky a „zkušebního bytu“ v podobě osmi cvičných
kuchyní, dále rekonstruovaná učebna fyziky a chemie, IT učebna s rozvodem datových kabelů po celé budově. V průběhu
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prázdnin budou prostory vybaveny novým nábytkem a bude zprovozněn nový
systém pro interaktivní výuku. Práce prováděné za plného školního provozu kladly
zvýšené nároky na celý učitelský sbor při
výuce a na technické pracovníky při opakovaném stěhování a nekonečném úklidu
školy. Samozřejmě i na žáky 2. stupně, což
určitě zaznamenali i jejich rodiče hlavně
kvůli vysoké prašnosti v tom nejsložitějším 14denním období. Všem bych chtěl
tímto poděkovat za přístup a pochopení
složité situace. Pro školu řešíme parkovací místa a to v projektu parkoviště z ulice Příční o kapacitě 16 parkovacích míst
s bezbariérovým přístupem.
Tím se dostávám k již doufám dokončené rekonstrukci parkoviště u objektu
lékárny Masarykova - Dvorky a opravené
komunikaci Dvorky. Stavbu nám prodloužilo opakované odstraňování úniku plynu
na uličním řadu a neúnosné podloží parkoviště. Plochu bylo nutné nákladně sanovat odkopem nestabilních jílů. Rekonstrukcí parkoviště jsme rozšířili křižovatku
do ulice Dvorky a dořešili zachycení příva-

str. 4
str. 6

Osobnost
Spolky

lové dešťové vody další „horskou vpustí“
z místní komunikace vedoucí za garáže na Chumek. Pro snadnou a rychlejší
orientaci veřejnosti jsme doplnili stránky města o odkaz „Investiční akce“, kde
se snažíme o přehlednou rekapitulaci
běžících a připravovaných akcí města.
Z tohoto důvodu Vás nebudu unavovat
taxativním přehledem toho, co je průběžně prezentováno na stránkách města a na
ploše vývěsky na budově úřadu. Potřebné informace zde určitě najdou spoluobčané ze všech místních částí.
Při psaní tohoto úvodníku se nese
do Lískovce nadšené povzbuzování přípravek na Junior cup Koryčany, máme
za sebou úspěšný Pohádkový zámecký
park a také (pevně v to věřím) Den města.
Velké poděkování patří všem organizátorům. Tato témata ponechám fundovaným organizátorům akcí do dalších čísel
Koryčanského zpravodaje a rozloučím se
s Vámi přáním odpočinku na letních dovolených, pevného zdraví a vzájemného
pochopení.
Lubomír Daníček, místostarosta
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Technické služby

Koupací sezóna je před námi
Horké dny přicházejí a s nimi i občasná potřeba ochladit se. Koryčanské koupaliště již druhý rok provozují Technické
služby města Koryčany. Loňská sezóna
byla pro naši organizaci zkušební a koupaliště navštívilo cca 14 300 návštěvníků.
I letos bude koupaliště v provozu od července do srpna denně 9–19 hodin. Změnou pro návštěvníky je nový ceník, ve
kterém jsme díky zvyšujícím se vstupním
nákladům i nárůstu ceny bazénové chemie o 30 % byli nuceni navýšit vstupné
o 10 Kč. Novinkou je i možnost celodenního opakovaného vstupu na koupaliště
za příplatek 30 Kč. V praxi to bude vypadat následovně. Návštěvník si na pokladně zakoupí základní vstupné. Pokud
bude chtít koupaliště během dne opakovaně opouštět, připlatí si výše zmíněných
30 Kč a obdrží identifikační pásek na ruku.

Tímto páskem se návštěvník při opakovaném vstupu prokáže na pokladně. Pásek bude nepřenosný a každý den jinak
barevně odlišený.

Město Koryčany letos zainvestovalo
v řádu stovek tisíc korun do rekonstrukce
filtrační technologie, nového přívodního potrubí do bazénu a do rekonstrukce sociálních zařízení. Důsledkem této
rekonstrukce bude dočasně uzavřena
část volné plochy mezi malým a velkým
bazénem, aby zde zakořenila a vzrostla nově vysetá tráva. Letos bude i nový
provozovatel bufetu, který vyšel z výběrového řízení. Bude jím slečna Michaela
Machálková. Věříme, že se jí bude na koryčanském koupališti dařit a že návštěvníci koupaliště budou spokojeni.
Pracovníci Technických služeb přejí
všem krásné a pohodové léto nejen na
koryčanském koupališti.
Vaněk Pavel – ředitel organizace
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Stavění máje v Koryčanech
Májka je oslavována jako symbol lásky, plodnosti a mládí – ale také jako strážce obce. Tradičně
se muži vydávají poslední dubnový den do lesa
(v dnešní době kdykoli v týdnu před čarodějnicemi), aby uřízli strom. Z májky je poté oloupána
kůra, oklestí se a děvčata ozdobí její vršek stuhami či krepáky. V pondělí 29. dubna 2019 se takové
stavění máje konalo po mnoha letech i na náměstí
našeho města. Celá událost začala pietním aktem
u pomníku obětí II. světové války při příležitosti
74. výročí osvobození Koryčan. Následovalo zdobení máje dětmi a poté již samotné stavění máje,
kterého se společně ujali zaměstnanci TSK Koryčany
a členové SDH z Koryčan a Blišic. Pod čerstvě postavenou májkou pokračoval kulturní program, při
němž vystoupily krojované děti ze ZŠ Koryčany, jež
pod vedením paní I. Svačinové, A. Bajkové a L. Sedláčkové nacvičily a zatančily tradiční Moravskou be-sedu. Bylo hezké sledovat děti, které známe hlavně
s aktovkami na zádech anebo ve fotbalových dresech, jak tančí v nažehlených krojích. O tom, že si to
děti opravdu užily, se z jejich výrazů nedalo pochybovat. Přítomné obecenstvo jejich výkon ocenilo
dlouhým, vřelým potleskem. O následný kulturní
program se postarala cimbálová muzika Prameň
z Bzence, a tak si návštěvníci mohli zazpívat, popovídat se sousedy a přáteli a ochutnat něco z dobrot,
které připravila paní Mgr. Petra Kovářová. Na závěr
se sluší moc poděkovat všem, kteří se na organizaci
akce podíleli. Jsou to především dámy z KRPŠ při ZŠ
Koryčany, které pomáhaly přes dva měsíce s nácvikem besedy, vedení ZŠ v Koryčanech za poskytnutí
prostor k nácviku, panu Petru Kosířovi za obstarání
májky, TSK Koryčany za její opracování, panu Romanu Bubeníkovi a firmě TECHAGRA za transport májky.
Velký dík patří vedení města Koryčany v čele se starostkou Ing. Hanou Jamborovou za finanční podporu
celé této akce a všem rodičům, kteří pomáhali s organizací a zajištěním stavění májky.
MgA. Norbert Svačina, Ph.D.
Radní města Koryčany
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Pohádkový park
Letošní akce ke Dni dětí nenesla tradiční název Pohádkový les, ale
vzhledem k místu konání to byl Pohádkový park. Akce se totiž odehrála
v kouzelném a příjemném prostředí parku koryčanského zámku, jehož
atmosféra spolu s pěkným počasím velkou měrou přispěly ke zdaru
této akce. Odvážné děti čekala v cíli odměna a na nádvoří zámku kolotoč zdarma. Velkou zásluhu mají samozřejmě lesní pomocníci - pohádkové postavičky, které si pro děti vymyslely zajímavé aktivity a hry a ve
svých rolích a kostýmech vydržely v horku několik hodin. Poděkování
musíme vyjádřit vedení a personálu zámeckého parku za propůjčení
parku k tomuto účelu. Velké díky též patří všem ochotným a obětavým
nadšencům, kteří se v sobotu 1. 6. dopoledne sešli a věnovali svůj čas
k pobavení a obveselení dětí.
Andrea Zabloudilová
vá

Dny města Koryčany 2019
4. ročník akce Dny města Koryčany započal v sobotu 22. 6. 2019
mší za město Koryčany v kostele sv. Vavřince a řemeslným jarmarkem na náměstí. Celé dopoledne dokreslovala atmosféru jarmarku tříčlenná skupina Pouličníci z Tábora, bohužel za minimální
účasti koryčanského obyvatelstva.
Od 14 hodin pokračoval program na nádvoří zámku. Myslivecký
spolek zde podával vynikající zvěřinový guláš a vystavoval myslivecké trofeje. V hlavní chodbě zámku byla výstava dobových fotografií
Koryčan a okolí. Tamtéž zdarma probíhalo pískování barevných šablon, aktivita určená pro děti, která však zaujala i dospělé.
Na pódiu na nádvoří vystoupila folk-rocková kapela Evoluce,
jejíž vystoupení náhle ukončil silný déšť. Hrozilo, že se kvůli nepřízni počasí neuskuteční ani plánované vystoupení MŠ, ani taneční
vystoupení děvčat z Tanečního klubu Black and White Hodonín.

Nakonec po vzájemné domluvě všech účinkujících a díky propůjčení aparatury od skupiny Evoluce bylo oznámeno divákům, kteří
se kvůli dešti tísnili ve vstupní chodbě zámku, aby se přesunuli do
největší místnosti v přízemí zámku, kde pak proběhlo vystoupení
„Trpasličí svatba“ dětí z MŠ i oba taneční vstupy skupiny Black and
White a výuka country tance.
Sobotní večer zakončila taneční zábava v kulturním domě
Koryčany s mladou skupinou Bigbity Rock z Kostelce, která slavila
u publika velký úspěch.
Letošní Dny města byly zakončeny benefičním koncertem
chorvatské klavíristky Lany Genc. Koncert proběhl v neděli odpoledne v kostele sv. Vavřince a výtěžek byl věnován rodině Mrázkově.
Andrea Zabloudilová
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Základní škola

Je třeba více chválit
Na konci června jsme se na naší základní škole rozloučili
s letošními deváťáky. S třídou, která byla všechno jiné jen ne obyčejná a jednoduchá, s třídou, i v níž se našly výjimečné osobnosti. Jednu z nich ředitel školy ze všech vyzdvihl a na vysvědčení
písemně pochválil. A kdo to byl? Iveta Majerová. A proč? Čím si
uznání svých učitelů zasloužila? Ničím zdánlivě menším než svými lidskými kvalitami, které se u běžného žáka devátého ročníku
běžně nenachází.
Iveta se už v osmé třídě začala angažovat ve věcech velmi složitých, a to v ochraně práv zvířat. Ivetě není lhostejné to, jak se
někteří lidé k průvodcům našich životů chovají a už ve svých třinácti letech se dokázala kousek, na který může být vskutku pyšná
a jehož dotažení do úspěšného konce by se bál leckterý dospělý. Podařilo se jí odhalit a s pomocí kompetentních míst přivést
k zániku jednoho z původců týrání zvířat. Ve svém volném čase
krom mnohého jiného už víc než rok pomáhá v marefském útulku
a účastní se dobrovolnických akcí vedoucích ke zlepšení životních
podmínek zvířat.

Svého druhu jistým vrcholem její činnosti v této oblasti práce
v době jejího studia na zdejší škole a možná vůbec nejobtížnějším
úkolem, který si sama před sebe doposud postavila, bylo postavit
se před své spolužáky a vystavit se jejich adolescentnímu posměchu ve snaze i jim ukázat, čím se ve svém volném čase zabývá, co
zaměstnává její mysl a čeho má plné srdce a vyzvat i je k pomoci
týraným zvířatům. Iveta si pro ně připravila prezentaci a na jejím
závěru asi třiceti spolužákům nabídla možnost, jak naprosto jednoduše, pouhým vyplněním několika slov pod internetovou výzvu,
pomoct. Pět z nich se jí nakonec podařilo oslovit a těchto pět se
k výzvě přidalo. Těch, kterých se jí smálo, bylo víc, jak už to na tomto
světě bývá. Ale i těch pět je hrozně moc a moc to pro zlepšení našeho světa znamená. I kdyby to byl jen jeden jediný, smysl to má.
Rád bych Ivetě Majerové, dnes už bývalé žákyni naší školy, za
to všechno poděkoval i touto cestou a povzbudil ji v tom, aby šla
na své nelehké, ale krásné smysluplné cestě životem dál a svým
příkladem inspirovala další v tom, že lhostejnost a hloupost se dá
překonat a mnohé na tomto světě můžeme zlepšit.

Zprávičky ze školy základní…
Školní rok se chýlí ke konci.
Společný projekt našeho města a naší
školy „Rozvoj přírodovědného a technického – praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany“
se chystá do finále. V současné době jsou
nově zrekonstruované prostory vybavovány nábytkem, technikou, stroji, zařízením
pro výuku, digitálními technologiemi…
V průběhu prázdnin musíme připravit vše
pro výuku. Před zahájením školního roku
bude dokončené dílo představeno veřejnosti v rámci dne otevřených dveří a diskuzí o „vzdělávání pro život“ u „kulatého stolu“. Žáci naší školy budou nově vzděláváni
podle upraveného školního vzdělávacího
programu, budou mít též možnost výběru pěti volitelných předmětů. Část výuky
bude probíhat v blocích, například přírodovědné vzdělávání, technické – praktické vzdělávání. Čeká nás
spousta práce například
zapojení odborných spolupracovníků do výuky,
propojení
vzdělávání
s partnerskými středními školami polytechnického a přírodovědného
vzdělávání. Zapojíme též
mateřské školy a máme
sjednánu
spolupráci
s Nadací Tomáše Bati.
Šablony 2. Projekt,
kterého se nově účastníme, řeší hlavně profesní
růst vyučujících – prů6

vodců žáků. A i když vyžaduje další porci
byrokratické administrativy, zkusíme se
i touto cestou nově motivovat, zdokonalovat odborně i osobnostně. Kromě toho
získáme pro školu další prostředky pro digitální technologie, projektové vyučování,
pro zapojení odborníků do vzdělávání…
Na prvním stupni připravíme s naším
městem rekonstrukci třídy pro budoucích
25 prvňáčků, jejichž průvodcem bude Kamila Cintulová. Dále plánujeme přesun
obou oddělení družiny do budovy ulice
Nádražní.
Čeká nás spousta práce a změn. Letos jsme měli dvě páté třídy. Třídní učitelka
5. B Alena Saňková úspěšně ukončila misi
na prvním stupni a přechází na jinou školu.
Děkuji jí za odvedenou práci. Dále budou
pokračovat dvě šesté třídy pod vedením

Veroniky Flídrové a Michaely Palmeové.
Od roku 1984 pracovala pro školu
a město kolegyně Jiřina Lošanová. Bylo mi
ctí, že jsem s ní byť krátce spolupracoval.
Děkuji za její práci i jménem všech spolupracovníků, děkuji za její profesionalitu
a lidský přístup. Přeji jí hlavně a především
zdraví a radost z vnoučat.
Nově bude fyziku učit nový kolega.
Na prvním stupni pak budou mít částečný
úvazek angličtiny dvě nové paní učitelky.
Představení všech nechám na slavnostní
zahájení školního roku 2. září…
Končím třetí rok práce v Koryčanech.
Mnohdy jsem unaven, v pochybách, v hledání správných kroků. Vím a říkávám kolegům, že již nestačí se snažit pouze dobře
učit. Jde o hledání cesty pro naše žáky
z pozice průvodce, někoho, kdo pomáhá najít
každému vlastní cestu
a přitom nacházet nejen
sebe, ale též vnímat druhé. Tedy rozvíjet poznání
individuálně s přesahem
ke společenství, k empatii k lidem a cílevědomé,
smysluplné práci pro život.
A to je těžká, opravdu
těžká věc…
Děkuji za podporu
naší práce.
V. Jansa, ředitel školy
Koryčany
16. 6. L. P. 2019

Ze života školy…
Ukliďme Česko – Bylo nás VÍC NEŽ p
pět
Bylo nás víc než sedmdesát, rozdělili
jsme se do čtyř skupin a po čtvrté vyučovací hodině jsme s našimi učiteli vyrazili do
ulic a blízkého okolí Koryčan, kde jsme se
dali do sbírání odpadu, kterým nám naše
životní prostředí zkrášlili někteří z našich
spoluobčanů. Během dvou hodin jsme
sesbírali celkem dvanáct plných pytlů,
několik pneumatik a další odpad větších
rozměrů. Mít k dispozici více času, určitě
bychom toho nasbírali mnohem víc. Příště.
A na to příště (protože se nám určitě někteří
o práci svým chováním postarají) se už teď
těšíme, nebudeme muset sedět ve škole
a uděláme něco dobrého pro nás všechny.
J. Brázdil

Projektové vyučování ke Dni Země
Mottem letošního projektového vyučování ke Dni
Země bylo: „Kolikrát denně jíte – tolikrát můžete změnit
svět k lepšímu.“ Každý rok se na světě vyhodí 1,3 miliard
tun jídla. V Česku je to asi 700 000 tun jídla za rok. To znamená, že každý z nás vyhodí za jeden rok 70 kg jídla. Kromě plýtvání potravinami tím úplně zbytečně ničíme životní prostředí. Při výrobě tohoto množství jídla totiž vzniká
ohromné množství oxidu uhličitého, který patří mezi
skleníkové plyny. Navíc spotřebováváme vodu, která se
stává nedostatkovou surovinou. Zbytečně vypěstované
plodiny rostou na třetině veškeré zemědělské plochy.
Z plýtvání se tak stává problém, který ovlivňuje budoucnost lidstva. Aby naše planeta zůstala obyvatelná
a uživila neustále se zvyšující počet lidí, musíme se o ni
lépe starat. A jedním ze způsobů je právě omezení plýtvání potravinami.
Proto jsme se letos při příležitosti Dne Země snažili zjistit o jídle a potravinách co nejvíce. Páťáci se spolu s osmáky vypravili na
Ekofarmu Javorník, která nám dodává do školy ovoce a mléčné
výrobky. Zatímco páťáky zajímala mléčná farma, osmáky zaujala ekologická palírna. Šesťákům pan Kočí povyprávěl o včelách
a výrobě medu, sedmáci zjišťovali, jak moc se plýtvá jídlem přímo

v Koryčanech, a deváťáci se nestačili divit, jak obtížné je sestavit
jídelníček pro školní jídelnu.
Celý program jsme zakončili prezentacemi získaných poznatků. Třeba teď budeme o jídle trochu víc přemýšlet a časem se naučíme vážit si přírody i lidské práce.
V. Flídrová
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Divadelní představení
ve Slováckém divadle
15. 4. 2019 navštívili žáci 2. stupně Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Divadelní inscenaci s názvem Hodina Komenského aneb život J. A. Komenského uvedlo Divadlo loutek Ostrava.
S nadhledem, nadsázkou a hravostí, a přitom ve vší úctě, nám
přiblížili život jednoho z nejslavnějších Čechů, světově proslulého myslitele, filozofa a spisovatele.
M. Marková

Rozšířená výuka přírodních věd
v anglickém jazyce
Blíží se konec školního roku, hurá na výlet!
Konec školního roku je jeho nejlepší částí, blíží se nejen vytoužené prázdniny, ale jezdí se také na výlety. Celkem sedmnáct
z nás, osm sedmáků a devět osmáků, se vydalo se dvěma učiteli
na čtyřdenní rozšířenou výuku přírodních věd v anglickém jazyce do Moravského krasu. První červnové pondělí jsme se vydali
na cestu do jedovnického kempu k vodní nádrži Olšovec, ubytovali jsme se v chatkách a po obědě se vydali na rekognoskaci
terénu. Následující dva dny byly vyplněny dopolední výukou
a přípravou na odpolední pěší expedice. Jednou do Punkevních
jeskyní a podruhé do křtinského arboreta. Večery patřily nám, do
večerky jsme se bavili hrami a na poslední večer s komentovanou prohlídkou kempu pod hvězdným vedením Patrika Vuksty
nezapomene nikdo – Patriku díky! Ve čtvrtek nám nezbylo nic
jiného, než se opět vrátit do Koryčan a v pátek do školy. Naštěstí
se prázdniny nezadržitelně blíží.
J. Brázdil

Školní výlet 1., 2. a 3. třídy
Přelom května a června patří již tradičně školním výletům.
Žáci první, druhé a třetí třídy letos měli výlet společný – tedy
se společným obsahem. Jen kvůli počtu žáků jsme nemohli jet
společně. 2. a 3. třída se na výlet vypravila ve středu 5. června
a 1. třída o den později. Naším cílem byla ZOO Vyškov spojená
s návštěvou Dinoparku.
Pro děti byl v ZOO připraven pěkný výukový program, který
spočíval v komentované prohlídce celého areálu. Děti mohly nahlédnout i do míst, kam se běžný návštěvník nedostane. Většinu
zvířat si mohly samy pohladit a některé i z ruky nakrmit. Celým
areálem ZOO nás provázely průvodkyně, které nám o všech zvířatech pověděly spoustu zajímavostí. Kolem poledne jsme se
pak vláčkem přepravili do Dinoparku. Kromě maket dinosaurů
jsme v malém kině zhlédli krátký 3D „filmeček“, který se nám líbil,
zvláště díky nečekaným efektům – trhla s námi celá zem, padalo
na nás kamení a museli jsme uhýbat letícím ptakoještěrům.
Výlet se nám vydařil. Přispělo k tomu i hezké počasí po oba
dny a časová nenáročnost jízdy do Vyškova.
R. Hofr

Výlet 6. třídy
Šesťáci z naší ZŠ se v lednu tohoto roku zúčastnili soutěže rádia PETROV do PEKLA ČERTOVINA. Celou soutěž vyhráli, a tak nic
nebránilo tomu, aby se výlet ve dnech 11.–12. 6. 2019 uskutečnil.
Vyrazili jsme v úterý z Nemotic až do Hlinska v Čechách, kde jsme
se seznámili se všemi mocnostmi pekelnými, včetně samotného
vládce pekel – Lucifera. Peklem nás provázel čertí sluha, čert Vytřas. Po přespání v areálu pekla, jsme se rozjeli domů.
M. Prachař
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„Na kole dětem“
6. 6. se naše škola zapojila do projektu na podporu sbírky pro
onkologické dětské pacienty. Pod záštitou našeho města jsme
připravili podporu pelotonu cyklistů v čele s panem Zimovčákem, přeborníkem v jízdě na vysokém kole, tzv. „kostitřasu“. Samotný pan Zimovčák v průběhu této akce utrpěl nepříjemný
pád, ale předvedl též, že po pádech v životě musí člověk opět
vstát a šlápnout do pedálů…
Naše škola též vyslala na část etapy do čela pelotonu skupinu
cyklistů napříč ročníky.
Dostalo se nám ocenění a poděkování za velmi zdařilé zajištění akce. Díky i za své spolupracovníky…
V. Jansa

Školní žákovský turnaj ve florbalu
Ve čtvrtek 9. května proběhl ve sportovní hale již 5. ročník školního florbalového turnaje. Vybraných 6 florbalově již zkušených
žáků – „kapitánů“ dostalo za úkol si poskládat svůj tým. Podmínkou bylo zařadit do něj jako své spoluhráče žáky z 5. až 9. ročníku

a vždy alespoň jednu dívku. Systém turnaje určil odehrát každému 5 vzájemných zápasů. Vítězem turnaje se stalo družstvo Vojty
Plichty se 4 výhrami a jedinou remízou.
M. Bieber

Sportovně branný den – olympijské hry
31. 5. Česká státní hymna, vlajka s pěti kruhy, zapálení olympijské pochodně, slova starostky našeho města… takto naše škola zahájila „školní olympijské hry“.
Ročníkově namíchané týmy zastupovaly 15 států. Kapitány
týmů – vlajkonoši – byli starší žáci. Na patnácti stanovištích soutěžili naši sportovci v netradičních disciplínách. Sportovní lukostřelba,
prakiáda, chůdy, adrenalinová lanová dráha, střelba ze vzduchovky, jízda na kole, skákání v pytlích, soutěž v kopané, nechyběly ani
atletické disciplíny. Vše se odehrávalo v areálu fotbalových hřišť,
za významné pomoci a ochoty trenéra Petra Posoldy. V minulých
sportovních kláních jsme připravili vodní lávku i windusrfing na
koupališti. Odměnou sportovcům pak byly vodní radovánky. Letos
však na koupališti probíhaly práce, vodu jsme museli vypustit… Vítězné týmy obdržely speciální edici medailí a všem se dostalo pohoštění od Klubu rodičů. Díky všem, kdo pomáhali…
V. Jansa
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Co měli na práci rozverní KOSáci?
Žádné tajemství to není
Trošku toho rošťačení
Především pak legraci
Zcela zaplnili vyhrazený časoprostor,
kde mohla jejich živelná energie dostat každé pondělní odpoledne zelenou.
A jací tedy byli? Jací jsou? Jsou bystří,
jsou hraví, jsou veselí, jsou to … malé a pěkně hutné bombičky energie, jsou hbití jako
střely a vychvalovaný objektiv nejnovějšího
modelu telefonu iPhone je často jen stěží
dokáže zachytit (toliko ke kvalitě fotografií

„z procesu“). Srší nápady a jejich nálady i
rošťárny člověka dostanou. Jednou vás rozesmějí, jindy totálně převálcují a tu a tam
vám pootevřou nečekaný úhel pohledu
a podarují vás důvodem k zamyšlení.
Byla to jízda. Společně jsme zdolali pořádný kopec legrace okořeněný notnou
dávkou podnětů k tvoření a zároveň prostřednictvím nejrůznějších aktivit též příležitost k hlubšímu poznání sebe sama. Neboť tam teprve začíná cesta k porozumění
ostatním. A co je život, když ne Hra. Hrejme ji tedy srdcem, odvážně a otevřeně.

I k tomu se snažíme děti jemně vést. My
dospělí zas na oplátku zkusme brát naše
malá dramata s nadhledem a občas si dovolme pořádně si zakřičet a zařádit.
V tuto chvíli děkujeme vedení ZŠ za
vstřícnost, rodičům za důvěru a všem dětem za nadšení, ochotu a radost. Neloučíme se, máme toho spoustu „rozjetého“.
Nechť vás navnadí, naladí a v těchto pekelně horkých dnech ochladí tento pěkný
kousek, společný výtvor z našeho předposledního setkání.
Eliška Niklová

Mateřská škola

Informace z Mateřské školy
Motto:

Řekni mi a já zapomenu,
ukaž mi a já si zapamatuji,
nech mne to udělat a já pochopím.

Mateřskou školu v Koryčanech tvoří čtyři třídy, z nichž jedna je logopedická. Každá
třída má svá specifika.
Žabičky – cílem je rozvíjet kolektivní
řečový projev dítěte od nejútlejšího věku
pomocí správné metodiky jazykové výchovy jako prostředku prevence poruch řeči
a umožnit dítěti, aby byla jeho řeč správně rozvinuta před nástupem do základní
školy.
Berušky – cílem je rozvoj osobnosti dítěte, respektování jeho individuality a příprava dětí na vstup do základní školy.
Medvídci – třída je zaměřena na rozvíjení estetického cítění.
Motýlci – třídu navštěvují děti mladšího předškolního věku. Režim dne i nabídka
činností je těmto dětem maximálně přizpůsobena.
Vzhledem k tomu, že je mateřská škola
obklopena krásnou přírodou, která je dětem blízká, upřednostňujeme ve vzdělávání
dětí rozvoj smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Děti postupně pronikají do tajů přírody
a seznamují se s problematikou životního
prostředí. Rozvíjíme lásku k přírodě. Učíme
děti vnímat ji a chránit.
Třídíme odpad, na zahradě používáme
kompostér. Práce na zahradě dětem není
cizí. Děti z Žabiček se podílely na vybudování bylinkové zahrádky, o kterou se starají. Na
jaře jsme vysadili čtyři ovocné stromky a už
jsme měli tři plody – sladké třešně.
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Děti z Berušek se účastnily projektu, který připravila paní učitelka a dala mu název
„Beruščiny jarní kilometry“. Cílem je zaznamenat počet kilometrů nachozených při
pobytu venku. Každý den po návratu do
školky si děti nalepí do tabulky botu, na níž
je uvedena délka dnešní vycházky, měřena
sportovními hodinkami paní učitelky. Výsledek je k neuvěření, od jara do poloviny
června naměřily 116 kilometrů. Zařazujeme i prodloužené vycházky, třeba na Vršavu nebo do Blišic. Na podzim plánujeme
poznávání hradu Cimburka a jeho okolí.
Pojedeme autobusem ke Křížku, pak pěšky
lesem kolem Kozla a Paní mísy na Cimburk.
Projekt Šablony MŠ Koryčany.
Požádali jsme o dotaci z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
v rámci Výzvy Šablony II. Poskytovatelem
dotace je MŠMT. Zvolili jsme šablonu s názvem Školní asistent – personální podpora
MŠ a Projektový den ve škole, který je rozdělen na čtyři části. První projektový den MYSLIVEC byl uskutečněn v květnu, v červnu
nás čeká projektový den HASIČI.
Kroužek na výrobu keramiky
Je určen především pro starší děti se zájmem o výtvarné činnosti a s chutí chodit
do kroužku.
Keramická hlína je velmi tvárný materiál, který pomáhá rozvíjet jemnou motoriku,
ale také tvůrčí schopnosti dětí, jejich představivost a fantazii. Každý výrobek je nezaměnitelný originál, který nese otisky jejich
rukou. Děti se naučí základní způsoby práce
s hlínou (vyštipování, modelování z válečků, modelování z volné ruky, práci s plátem
a další) na základě svých věkových možností. Zároveň se naučí některé pro ně dostup-

né techniky dekorování výrobků včetně
glazování.
Každý z nás se rodí s touhou a schopností něco vytvářet. Děti tvoří se zaujetím,
spontánně, jejich cílem není dokonalost
výrobku, ale způsob výtvarného vyjádření,
které jim přináší radost. Tyto schopnosti bohužel věkem ztrácíme a přichází pocit nejistoty. Každý člověk vnímá barvy a tvary jinak
a každý je schopen vytvořit vlastní originál.
Hudebně pohybový kroužek
Je určen pro děti s hudebně-pohybovým nadáním, zájmem o tanec a rytmiku.
Děti se učí vnímat hudbu, její dynamiku,
rytmus, seznamují se s prvky folklóru, lidovými tanci a písněmi, učí se taneční kroky.
Utvářejí se nové kamarádské vztahy a přátelství, posiluje zájem o pohybu a hudbu.
Plavání. Přirozený pohyb pro malé
i velké.
Umíte plavat? Zdánlivě jednoduchá
otázka, ale ruku na srdce: Kdo z nás stále
ještě plave stylem „paní radová“? Proč se
při plavání bojíme ponořit obličej do vody?
To vám děti, které se učí plavat odmala,
nevysvětlí, zato ale v pohodě ponoří hlavu
a ve vodě jsou jako doma. Plavecký kurz pro
předškoláky zařadíme i v příštím roce.
Ještě se těšíme na Zahradní slavnost,
rozloučení s předškoláky, na návštěvu koníčků v Hipocentru a taky na konec školního roku. V létě nás pak čeká výměna
podlahových krytin ve větší části budovy
mateřské školy.
Dětem přejeme krásné prázdniny,
spoustu nových zážitků a kamarádů!
Martina Ondrušíková
mateřská škola, Koryčany
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Základní umělecká škola

Infromace ze ZUŠ
Vážení čtenáři Koryčanského zpravodaje,
do konce školního roku chybí už jen
doslova několik dní a jsem přesvědčen,
že se všichni žáci a učitelé na letní prázdniny už moc těší. Rád bych vám přiblížil
vše, co se na naší ZUŠce odehrálo od vydání posledního čísla zpravodaje. Měsíc
duben byl ve znamení hudebních soutěží, které každoročně vyhlašuje MŠMT.
Naše žesťové trio ve složení Jan Valenta,
Anežka Šušlíková, Michal Binek zvítězilo
v okresním kole v Hulíně a v krajském
kole v Uherském Hradišti získalo krásné
2. místo. Flétnové duo Marie Papežová
a Kryštof Svačina soutěžilo v okresním
kole v Kroměříži a flétnisté získali sympatické 3. místo. Soustředění mládežnického dechového orchestru proběhlo víkend před Velikonocemi v Salesiánském
středisku Ignáce Stuchlého na Fryštáku
a myslím, že jsme si to všichni užili. Nacvičený repertoár mohli poté posluchači
slyšet na koncertě 31. května 2019 v KD
ve Zdounkách, dále na festivalu dechových hudeb v Šardicích, Hulíně, Zdounkách a na pravidelném koncertě pro

Chdps v Cetechovicích. Žáci naší školy se
zapojili do projektu Malí velcí filharmonici, který se koná vždy jednou za dva roky.
Měli tak možnost odehrát čtyři koncerty
spolu se členy Filharmonie Bohuslava
Martinů v kongresovém centru ve Zlíně,
na zámku v Holešově, v KD v Uherském
Hradišti a ve skleníku Květné zahrady
v Kroměříži. Dále jsme v rámci III. ročníku
celostátního happeningu ZUŠ Open 2019
uspořádali 2 koncerty, které se těšily velké
návštěvnosti, z čehož máme radost.
Dvěma
Absolventskými
koncerty ukončili studium I. cyklu na ZUŠ dva
studenti naší pobočky v Koryčanech,
a to Eliška Králíková z klavírního oddělení
Mgr. Moniky Selucké a Tomáš Binek z dechového oddělení MgA. Norberta Svačiny,
Ph.D. Oběma absolventům gratulujeme
a přejeme hodně dalších úspěchů ve studiu.
V polovině měsíce června uspořádala
naše škola pro žáky dva tematické výlety.
Výtvarný obor se vydal do Moravskoslezského kraje, kde jsme postupně navštívili areál železáren v Dolních Vítkovicích,
sfárali jsme do dolu Landek a mohli tak
na vlastní kůži zažít pocity horníků, na-

vštívili jsme středisko Báňské záchranné
služby a nakonec i centrum Ostravy. Žáci
hudebního oboru navštívili hlavní město
Rakouska Vídeň, která patří bezesporu ke
světovým kulturním centrům. Postupně
jsme si prohlédli Hofburg, španělskou
jízdárnu, katedrálu sv. Štěpána, užili jsme
si exkurzi v Haus der Musik a navštívili místa spojená s takovými jmény jako
jsou W. A. Mozart, F. Schubert a L. van
Beethoven. Počasí bylo v obou případech jak na objednávku a odvezli jsme si
spoustu zážitků.
Poslední akcí, kterou letos naše škola
pořádá ve spolupráci s farností Koryčany
a městem Koryčany a na kterou se moc
těšíme, je benefiční koncert chorvatské
pianistky Lany Genc. Ta vystoupí 23. června 2019 v 15 hodin v chrámu sv. Vavřince
v rámci Dnů města Koryčany.
Vážení čtenáři, dovolte, abych vám
všem popřál krásné prožití léta, prázdnin.
Užijte si dovolenou a volno a budu se těšit
na setkání s vámi na některé z dalších akcí
ZUŠ.
MgA. Norbert Svačina, Ph.D.
ředitel ZUŠ

Osobnost

Architekt, designér i teoretik
Není to dlouho, co jsem dostal hezký dárek – KORYČANY,
knihu o krásném městečku v nádherné přírodě. Občas, když odněkud přijedu, otevřu ji a čtu. Charakterizuje zdejší život dostatečně a poutavě ve všech sférách, ale jedno mě při čtení něco
zarazilo. Vedle slavných osobností jedna chybí. Dovolte, abych ji
připomněl. Jde o syna místního stolaře a truhláře Štěpána Halabaly s křestním jménem Jindřich.
Prof. Akad. arch. Jindřich Halabala. Narodil se 24. 5. 1903
v Koryčanech a zemřel 18. 11. 1978 v Brně. Jeho tatínek, Štěpán
Halabala, byl řemeslník, který poznal moderní výrobu ve Spojených státech i jinde, zachoval si však veliký cit pro materiál
a řemeslo. Tyto základy předal svým dětem. Mladý Jindřich Halabala se u něho vyučil, později vystudoval Státní odbornou školu
pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde se začal věnovat nábytkové tvorbě
a interiérovému navrhování. Na čas zůstal v Praze v ateliéru Bohumila Hübschmanna, respektovaného architekta a urbanisty,
aby nedlouho poté nastoupil, už jako šéf, do pražské prodejny
Spojených UP závodů. V té době se taky oženil.
Jeho talent, ctižádostivost a houževnatost slavily úspěch
a mladý architekt Halabala brzy odchází do Brna jako šéf architekt v centru Spojených UP závodů. Zde začíná dlouhá éra
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navrhování, ale i propagace výrobků této slavné značky. Dokázal prosadit zdokonalování původních návrhů a výrobků, začal
v nemalém rozsahu sám tvořit profil firmy. A že byl v té době
mimořádný, to je vidět i dnes. Jeho řady označené jako H resp.
E jsou dodnes vysoce ceněné na různých aukcích starožitného
i moderního designu. Když otevřete inzertní přílohu Rovnosti nebo jiných novin, velice často tam inzerují různí sběratelé
a obchodníci, kteří by rádi nakoupili jím navržený nábytek.
Architekt Halabala stál za sektorovým nábytkem, sedacím nábytkem včetně trubkového i za různými tvarově zajímavými
doplňky. Připomínám alespoň ta dodnes úžasná křesla, židle,
stoly jídelní i kancelářské, květinové stojany, věšáky na oděvy,
deštníky, koberce a svítidla.
Protože se firmě s takovým architektem v čele dařilo, mohla
se výroba a navrhování stále modernizovat a je možné bez rozpaků říct, že v té době jsou Spojené UP závody jedním z nejmodernějších a cenově nejpříhodnějších nábytkářských podniků
i v Evropě a podle toho vypadal i vývoz do ciziny. Po válce byly
Spojené UP závody znárodněny. Pak ještě dlouho produkovaly
vysokou kvalitu, ale už to nebylo tak vysoké tempo. Jindřich Halabala byl jmenovaný náměstkem ředitele, prosadil vznik Vývojového střediska dřevoprůmyslu, později Vývoje nábytkářského
průmyslu v Brně, kde se stal i hlavním architektem. Vzpomíná-

te na tzv. Sektorový nábytek U-100 ? Já ano, a musím dodnes
uznat, že byl variabilní, praktický, velmi chytře vymyšlený, výtvarně hodnotný a cenově příznivý.
A taky je nutno říct, že předával svoje zkušenosti mladé generaci. Přednášel už od roku 1951 na Fakultě lesnického a dřevařského inženýrství VŠ PLI v Košicích (nyní Univerzita P. J. Šafárika), poté na Dřevařské fakultě VŠ LDI ve Zvolenu (nyní TU).
Tam založil Vědeckovýzkumný ústav, aby se začátkem padesátých let stal vysokoškolským profesorem. V roce 1958 se stává
předsedou výtvarné rady při Sdružení nábytkářského průmyslu.
Prof. Jindřich Halabala napsal během svého působení možná sta
článků, pojednání, kritik a publikací o nábytku, zařizování bytu,
o projektování, konstruování a výrobě nábytku. Dodnes z nich
návrháři, ale i historici a teoretici čerpají informace.
Mohu s nejlepším vědomím a svědomím říct – a řekli to jiní
už i před mnou – že profesor Jindřich Halabala celý svůj život, po
celou tvůrčí éru usiloval o prosazení a uplatnění ideálů moderního životního stylu pro 20. století. Byl nejen mimořádný tvůrce
- designér, nýbrž i organizátor výroby nábytku od materiálové
základny, přes konstruování a výrobu, až po propagaci a formy
prodeje. Možná by se dalo s nadsázkou říct, že se „nakazil“ od
slavného Michaela Thoneta, který v Koryčanech a nejen tam

zanechal hodně výraznou stopu a jehož firma byla dlouhý čas
příkladem pro celý svět.
Prof. Akad. arch. Jindřich Halabala zmodernizoval způsob
navrhování i výroby nábytku, vychoval dlouhou řadu kvalitních
návrhářů, mezi nimi i vlastního syna, kterým je Prof. Ing. arch.
Jindra Halabala, CSc. z Mendelovy univerzity v Brně. Je dodnes
příkladem a velkou hodnotou, o tom svědčí nedávno založená
Cena profesora Jindřicha Halabaly, kterou dostal ke 100. výročí
narození. Ta je každoročně udělována studentům vysokých škol
v České a Slovenské republice anebo i jiné zemi Evropské unie
za nejlepší semestrální projekty v oblasti designu nábytku a interiéru. Ke 100. výročí narození byla uspořádána obsáhlá výstava
a vydaná publikace. Nedávno proběhla výstava ve vile Tugendhat, čas od času někdo z významných historiků umění uspořádá
přednášku o Halabalově tvorbě.
Na závěr si dovolím něco osobního. Protože nejsem koryčanský občan, zeptal jsem se již několikrát, jestli někdo neví, kde
byla ta stolařská dílna a dům rodiny Halabalovy, které daly světu tak významného muže. Chtěl jsem se tam podívat a v duchu
uklonit tomuto koryčanskému rodákovi a místu. Zatím jsem to
nezjistil. Poradíte mi někdo?
Ing. arch. Karel Menšík, CSc.

Uplynulo 60 let od smrti
koryčanského faráře Jana Tajmera
Páter Jan Tajmer se narodil 18. září
1901 v Dolanech u Olomouce. Dne 5. července 1925 byl v Olomouci vysvěcen na
kněze. V roce 1942, kdy zemřel koryčanský farář Páter Robert Stračka, byl P. Jan
Tajmer, který zde sloužil jako kaplan,
jmenován koryčanským farářem.
Zemřel za podivných okolností před
šedesáti lety dne 9. května 1959. Ze získaných informací vyplynulo, že farníci
v kostele v onen den čekali na začátek večerní májové pobožnosti. Když kněz stále
nepřicházel, vydal se kostelník spolu s několika lidmi na faru zjistit příčinu farářova
zdržení. Našli ho tam mrtvého, sedícího
na židli, údajně s ručníkem kolem krku.
Dodatečně bylo dohledáním v matričním
záznamu zjištěno, že jako příčina jeho
úmrtí je uvedeno oběhové a srdeční selhání. Parte se po letech nepodařilo najít,
není tedy jisté, zda bylo natištěno.

Přímí účastníci setkání vzpomínají, že
v roce 2009, kdy od smrti kněze uplynulo
50 let, přijel na faru do Koryčan synovec
Pátera Tajmera a objasnil některé možné
okolnosti farářovy smrti. Neteř koryčanského faráře Ludmila Nedomová, narozená v roce 1932, se pokusila na jaře
roku 1959 ilegálně opustit republiku. Její
pokus o překročení státních hranic
byl pravděpodobně neúspěšný, neboť se o ní následně ztratily veškeré
stopy. Na hrobě v Dolanech má uveden jen rok úmrtí 1959. Důkazy se
tenkrát synovci pana faráře předložit
nepodařilo, ale předpokládal, že vyšetřovatelé přijeli v souvislosti s touto událostí faráře vyslýchat. Ten měl
však slabé srdce a jednou z možností bylo, že právě z tohoto důvodu
výslech nepřežil. Nové skutečnosti

se neobjevily ani v roce 1968, ani po roce
1989.
Pohřeb měl P. Jan Tajmer v koryčanském kostele, odkud ho velké zástupy
občanů doprovodily až na konec Koryčan. Tam čekalo auto, které přepravilo rakev do Dolan, kde byla uložena do
hrobu.
Zdeněk Horenský
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Spolky

V. Blišický guláš
V sobotu 20. dubna 2019 jsme se již po
páté sešli u Blišického guláše. Počasí nám
od rána přálo a bylo krásně slunečno. Již
v týdnu před akcí probíhal úklid na návsi,
aby bylo všechno připraveno. V sobotu od
rána byli hasiči a dobrovolnici z Blišic na
nohou a připravovalo se vše potřebné, aby
mohla akce proběhnout bez problémů.
Téma letošního guláše byla „Cesta
kolem světa“, na kterou se 130 dětí vydalo z návsi. Navštívily Austrálii, kde v pytli
s klokaním ocáskem a malým klokánkem
skákaly. V Egyptě potkaly Kleopatru, pro
kterou stavěli posmrtný chrám. V Grónsku
měli hodinu hudebního výchovy a následně v Indii tančili břišní tance. V Japonsku
se naučili psát japonsky, a co si budeme
povídat, není to nic lehkého. V zemi indiánů střílely z luku, vybraly si své indiánské
jméno a podepsaly se na blišický totem.
Posledním úkolem bylo v Norsku chytit
ryby. Na konci cesty je jako vždy v hasičské zbrojnici čekala Hanka Nečasová, letos
v podobě pravého českého Honzy. V ranci měla co jiného než buchty „honzovky“.
O napečení neuvěřitelných 150 kousků se
postarala paní Pavla Kubátová. U hasičské
zbrojnice byla připravena výstava pohledů
z celého světa.
Od 11 až do 5 hodin odpoledne se děti
i dospělí mohli na návsi vyřádit na překážkové dráze v délce 20 m. Překážková dráha v sobě skrývala tunelovou prolézačku,
zábrany, příkop s balonky, horolezeckou
stěnu a závěrečný skluz. Dráha byla až do
poslední minuty plná dětí.
U bývalého hostince se od rána připravovaly dva kotle poctivého hovězího
guláše. Kuchařem byl i pro letošní rok pan
Lukáš Vrba. Všech 330 porcí se vydalo rychlostí blesku. Na koho guláš nezbyl nebo
kdo neměl chuť, mohl zakousnout klobásu
z grilu a párek v rohlíku. Připraven byl také

venkovní bar. Stánek s cukrovou vatou
a pendreky děti taky jistě potěšil.
Pro pekařky i pekaře se letos konala
opět soutěž Miss Buchta. Soutěžních vzory
ků se sešlo celkem 15. Jeden vzorek byl
y.
dokonce od muže, pana Roberta Hlůžky.
m
Oceněna byla první tři místa. Na třetím
místě se umístila Anička Hlaváčkováá
é
s Ořechovo-ananasovými řezy, druhé
místo obsadily Blišice zastoupené Blan-kou Doupovcovou a jejím Rebarboro-vým koláčem. Titul Miss Buchta pro rokk
2019 získala Majka Hrabovská díky své-mu Lehkému medovníku.
Na závěr mi jako vždy dovolte poděkovat našim sponzorům, mezi které se
řadí firma EZH, a.s. a manželé Musilovi
z Blišic. Dále děkujeme městu Koryčany, Řeznictví Lukáš Bajko a firmě SETRES, s.r.o. Velký dík patří také všem
hasičům, našim důchodcům a všem
dobrovolníkům, kteří akci pomohli připravit a starali se o vás celý den, ať už
v baru nebo na stanovištích pro děti.
A také děkujeme vám všem, kteří nás
podporujete v našem snažení a Blišický guláš jste letos opět navštívili.
Léto už je
tu v plné síle
a
prázdniny
nám klepou na
dveře. Na léto tu
pro vás všechny
máme připraveny jako každý
rok dvě akce.
Tou první bude
kopaná,
která se uskuteční
13. července. Na
Blišický hudební
den se můžete těšit 3. srpna.

Zahraje a zazpívá vám kapela DneskaNe
a i letos na vás čeká překvapení. Na závěr
přejeme vám i vašim dětem krásně prosluněné léto plné zážitků.
Edita Dlouhá

Děti a nekonečný příběh
Deskovky si právě užívají letní přestávku, ale od října zase plánujeme každý pátek
sednout ke stolu a hrát hry offline - spolu
s živými lidmi!
Máme rádi hry dravé hlučné (Cink, Jungle Speed, Čapni prasopsa), vyvražďovací
(Bang!), ale i hry přemýšlivé (Krycí jména,
Quirkle) a kooperativní (Zakázaný ostrov).
Nejčastěji si vystačíme jen s tužkou, papí-
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rem, kostkou a fantazií (Dračí Doupě, Fate
Accelerated). Rádi se časem prokoušeme
i k náročnějším strategickým hrám a uvítáme i dospělé hráče, pokud jim nevadí, že
deskovky neprobíhají zrovna v hrobovém
tichu.
Mimochodem, hráči dračáku by uvítali Game Mastera (klidně i začínajícího),
který by měl čas se družině potrhlých hrdinů věnovat pravidelně. Protože fantazie
a hravost sice nezemřela, ale mají zatrace-

ně namále. Pojďme společně vytrhnout co
nejvíce lidí ze spárů displejů! :)
Varování: Obě aktivity probíhají bez
podpory jakýchkoliv dotací a bez finančních příspěvků města nebo účastníků. Jsou
poháněny jen čirým nadšením, které bez
vašeho přispění může klidně opadnout.
Proto neváhejte a připojte se včas! Tomáš,
608 242 754.
Tomáš Papež

Děti a hniloba
Pokud nechceme, aby děti hnily u počítačů, musíme ven
i my. Chodit ven za každého počasí a chodit i mimo vyšlapané cesty. A občas zůstat přes noc někde bez elektřiny a bez
tekoucí vody. Ukázat dětem, že příroda má lepší rozlišení, než
4K displeje. Že má větší knihovnu zvuků a neomezený počet
dostupných questů. Že dovednosti, které natrénujeme venku
v přírodě, využijeme po celý zbytek života.
Chodíme se proto toulat zhruba jednou zaa
měsíc. Sejdeme se v sobotu ráno u Kachníka,,
mávneme někam rukou a vyrazíme. Učíme se
e
rozdělat si oheň křesadlem. Učíme se postavitt
rychlý přístřešek proti dešti a uvařit si v něm čajj
z toho, co roste kolem nás. Učíme se postavit
záhrab z bukového listí, který nahradí v nouzi
spacák i stan a jde v něm přečkat i mrazivá noc.
Nekoukáme na YouTube videa, zkoušíme si vše
naživo.
Při poslední výpravě “Proti proudu Kyjovky” jsme se prodírali s mačetou džunglí kopřiv
na výpravě za tajemstvím… Tajemství toho,
proč říčka Kyjovka těsně pod Koryčany tak
ohavně smrdí, jsme nakonec odhalili. Ale záhadu, proč jsou průmyslové a domovní odpady vypouštěné do vody a ne do městské kanalizace vedoucí do čističky, jsme zatím ještě
nerozlouskli.

Pokud chcete, aby vaše ratolesti okusily přírodu všemi smysly a nebyla jim lhostejná, pošlete vaše školáky někdy s námi.
Stačí jim oblečení do terénu, dobré boty, svačina, voda a zavírací nůž. Průvodci dětí jsou nejčastěji (pra)lesní inženýr Martin
a (sluníčkový) ekolog Tomáš. Občas také jejich moudřejší, krásnější a opatrnější drahé polovičky.

Ostatky v Lískovci
aneb 30. výročí obnovení tradice
Jak už je v Lískovci každoročním zvykem, uskutečnil se i letos na jaře masopustní průvod masek - Ostatky. I když ten letošní průvod neproběhl zcela v tradičním
duchu, neboť nás poprvé přišel, nebo
spíše přijel, na koňském povoze podpořit
i medvěd z Koryčan s doprovodem. A tak
se stalo, že v jednu chvíli nešli v čele průvodu medvědi dva, ale tři. Myslím, že i letos
si průvod všichni zúčastnění náležitě užili
o to víc, že se jednalo už o 30. výročí obnovení tradice ostatků.
A protože jde o tak krásné kulaté výročí, začaly padat různé nápady, jak si toto
výročí připomenout. Jak pořádně něco
oslavit? Nejlépe hudbou a tancem. A jakou

hudbou? No přece tou, která nás tradičně
doprovází v masopustním průvodu po dědině - Boršičankou. A jak si připomenout
historii? Nejlépe v družné zábavě, vzpomínáním a prohlížením fotografií. Však každý
má doma nějakou, tak je přineste a k tomu
slivovičku a koláček. Dáme něco do udírny,
narazíme bečku piva. Ještě vybrat správný
termín - spojíme to s kácením máje.
No a od nápadů nebylo daleko k činu.
V sobotu 1. 6. 2019 odpoledne se u máje
sešla spousta spoluobčanů, kteří sekerou
skáceli májku. Tu pak průvod s kapelou nesl
na výletiště, kde už bylo nachystáno posezení a pohoštění pro všechny Lískovňáky
a příznivce ostatků. Pilo se, hodovalo, tan-

čilo i zpívalo a k tomu všemu vzpomínalo na to, jak to tenkrát začalo, jak jsme za
těch 30 let zestárli a co jsme všechno zažili.
Výbornou atmosféru vytvořili muzikanti
z Boršičanky, kteří si vydařené odpoledne
užívali stejně jako všichni přítomní. Fotografií se sešlo opravdu hodně a poznat na
nich sebe nebo známé kamarády, natož
ještě určit rok pořízení, byl někdy opravdový oříšek. Však to můžete sami zkusit
na přiložených fotkách. Kdo přišel, nelitoval. Akce se všem velmi líbila a určitě stojí
za další zopakování. Já osobně se už moc
těším.
Ing. Miroslav Budík
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Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody
Již více než půlstoletí je měsíc červen
označován jako měsíc myslivosti a ochrany
přírody. Proč pravě červen? V tomto měsíci je příroda obzvláště krásná. Stromy jsou
oděny do krásného šatu svěže zeleného
listí a jehličí, na lukách a v okolí vod rozkvétá spousta pestrobarevného kvítí. Kouzlo
celé přírody dodávají časně ráno kapky
rosy, které se třpytí na trávě jako diamanty. V měsíci, kdy příroda prožívá bouřlivý
vývoj, se rodí většina mláďat zvěře i ptáků.
Plaché srny kladou malá srnčátka, rodí se
i druhá generace zajíčků. Líhnou se bažantí
kuřátka i spousta užitečného ptactva. Na
vodách můžeme spatřit starostlivou matku kachnu, která bedlivě střeží neposedná
kachňátka.
Při toulkách přírodou bychom měli
vstupovat do lesa, polí a luk jako do posvátného chrámu. Měli bychom se chovat
ohleduplně vůči zvěři i všemu živému, ať
už ptákům, ježkům či žábám, rostlinám, ke-

řům a stromům. Važme si přírody a buďme
hrdí na to, že se v okolí našich měst a vesnic
můžeme setkat s krásnými lesními zákoutími, že můžeme spatřit růst vzácné kapradí,
pokochat se pohledem na pasoucí se srnu.
Můžeme naslouchat volání kukačky, houkání divokých holubů, zpěvu ptáků a dokonce je možné zde slyšet vzácné slavíky.
Ať si to připouštíme nebo ne, velkou
zásluhu na zachování pestrého bohatství v našem okolí mají i tak opovrhovaní
a pomlouvaní myslivci. Za poslední léta
vysadili desítky hektarů nového lesa, odpracovali desetitisíce hodin při úklidu přírody, pomáhali v zemědělství, budovali
krmná zařízení pro veškerou zvěř, roznášeli
vakcíny proti vzteklině lišek, předkládali
medikamenty k ozdravění srnčí zvěře. Nespočet hodin odvedou myslivci také při
krmení zvěře v době strádání. Myslivci se
starají o krásu a pestrost přírody, opečovávají to, co je potěšením nám všem, pracují

ve prospěch zvěře a přírody, která je naším
společným bohatstvím.
Myslivci se proto zvláště v červnu, měsíci myslivosti, každoročně obrací na všechny
spoluobčany, mládež i dospělé. Važme si
přírody, chraňme její obyvatele! Chovatelé psů, nepouštějte své čtyřnohé miláčky
volně pobíhat po honitbách. Uvědomte si,
že stačí, aby pes vyrušil hnízdící bažantí slepici nebo kachnu a celá snůška je zničena.
Bažantí slípka ani kachna se na hnízdo nevrátí. Narazíte-li v přírodě na malé srnčátko,
zdánlivě opuštěné, nehlaďte ho a neodnášejte domů. Takové mládě přes veškerou
lidskou péči většinou uhyne. Budete-li se
chovat v přírodě tiše a ohleduplně, ona se
vám odmění nezapomenutelnými zážitky.
Za pochopení všem ukázněným návštěvníkům přírody děkují myslivci MS Koryčansko.
MVDr. Miloslav Šlesinger,
MUDr. Petr Němec

Před prázdninami
V souvislosti s blížícími se prázdninami jsem si vzpomněl
na děti. Dřív o měsíci červnu jako o měsíci myslivosti a ochrany přírody věděly děti víc, protože se ve školách o přírodě a její
ochraně mluvilo často. Vycházelo se při tom z principu, že krajina přívětivá pro zvěř je vhodná i pro náš život, protože tam, kde
nepřežije zvěř, nemůže žít ani člověk.
Dnešní děti to nemají v něčem jednoduché. Od hraní na hřišti
a za domem a lítání po dědině i po městě je často úspěšně odrazují moderní technologie a sociální sítě. A tak dítě sice umí přeinstalovat počítač, ale netuší, jak je krásné pozorovat na polích,
loukách a v lese třeba zajíce, srnce a bažanty v ranní mlze, chytit
pstruha v potoku do ruky, nebo rozeznat mezi hlasy v korunách
stromů kosy a třeba pěnkavu. Jak mají potom vnímat myslivce,
když o nich slyší jen ve zprávách, že střílejí přemnožené divočáky

a taky psy a kočky volně pobíhající po polích, kde ruší a někdy
ničí mláďata zvěře a ptactva. Nedávná generace ráda sledovala filmy Na pytlácké stezce nebo Pod jezevčí skálou s Tomášem
Holým. Ty se odehrávaly uprostřed podmanivé přírody. Potom
mohli mladí diváci pohlížet na myslivce a hajné s obdivem a vážit si jejich práce. Někteří si snad v duchu přáli stát se myslivcem,
nebo lesníkem. Takové pořady dnes nejsou k vidění a nekonečné seriály typu Ordinace v růžové zahradě je nenahradí. Vztah
k přírodě a všemu, čím nás obdarovává a obohacuje, mohou
ale posilovat i rodiče doma a učitelé ve škole. Naučíme-li děti
a mládež znát přírodu a chápat vztahy v ní, máme šanci vychovat mladou generaci, pro niž bude ochrana přírody a šetrný přístup k ní samozřejmostí.
MUDr. Petr Němec

Den dětí a rodičů v Jestřabicích
Druhou neděli v květnu slavíme Den
matek, 1. června Den dětí a 16. června Den
otců. My v Jestřabicích jsme se rozhodli, že
oslavíme všechny tyto dny zároveň a uspořádali jsme akci s názvem „Den dětí a rodičů“. Akce se konala v sobotu, 16. června
2019. Na zahrádce kulturáku nás všechny
vítala veselá zvířátka, která na nás pokukovala ze křoví. Zvířátka i ostatní výzdobu
vyrobila talentovaná paní sousedka, Věra
Procházková. Program dne byl velmi pestrý.
Nejprve si děti s rodiči u pořadatelů
vyzvedli hrací kartu, do které zaznamenali své jméno a vydali se na dobrodužnou
16

stezku vesnicí. Hrací karta a stezka spolu
úzce souvisely, neboť podle fotografií na
kartě se hledala místa ve vesnici. Na kartě
byly fotografie míst záměrně přeházeny
tak, aby si každý mohl zvolit, kde začne.
Na 7 místech hledali plechovku s číslem
a pastelkou. Čísla, která našli na plechovce,
potom zaznamenali do hrací karty. Když
obešli všechna místa, vrátili se na kulturák
a podle kódovací tabulky vyluštili heslo. Už
jenom cesta v sobotním horkém počasí si
zasloužila odměnu, ale všichni hledači ji
obdrželi právem.
Kromě dobrodružné cesty si spolu
všichni, rodiče i děti, mohli na dvoře kulturáku hrát. Byla tam připravena stanovi-

ště pro poučení, zábavu i tvoření. Nejvíce
děti ocenily „vodní bitvu“ se stříkačkami.
Nikomu nevadilo, že byly mokré jako myši.
Zanedlouho však uschly, když honily bublinky z bublinkovače.
V pravý čas se ozval zvonek a pozval
všechny na loutkové divadelní představení
do knihovny.
Příběh „Jak vodník Čepeček málem
o housličky přišel“ od Václava Čtvrtka byl
velmi napínavý a perfektně předvedený
rodinou Sedláčkových. Autorkou divadla
i loutek je rovněž paní Věra Procházková.
Program obsahoval i hudební hádanky,
na které děti správně odpovídaly a s chutí zpívaly. Den byl ukončen táborákem se
špekáčky.

Den dětí a rodičů by se neobešel bez
značné podpory sponzorů, kterým patří
velké poděkování.
Byli to: Pekařství Hapek Kyjov, Osadní
výbor Jestřabice, pan Zdeněk Pintera, paní
Marta Závodníková, paní Jarmila Perglová,
pan Václav Pěnčík a paní Soňa Karlíková.
Rovněž děkujeme všem ostatním lidem,
kteří se na organizaci a přípravě Dne dětí
a rodičů podíleli. (Děkujeme rodině Pěnčíkových, rodině Sedláčkových se Žanetkou, Věře Procházkové, Ondřeji Spáčilovi,
Romaně Šlesingerové, Veronice Lahodné
a Jaroslavu Zátorskému.)
Závěrem děkujeme také všem zúčastněným a doufáme, že i v letech budoucích se budeme společně setkávat na
podobně laděných akcích.
Dagmar Pěnčíková,
členka OV Jestřabice
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Společenská kronika
NEPLAČTE, ŽE JSEM ODEŠEL, TEN KLID MI PŘEJTE.
S LÁSKOU NA MNE VZPOMÍNEJTE.
RODINA SEMÉNKOVÁ A SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KORYČANY
24.7.2019 UPLYNE 10 LET OD TRAGICKÉ NEHODY RADKA SEMÉNKY.

Dne 8.9.2019 by se dožila krásných 90 let paní Věra Budíková roz. Slavíková Petrželka 136.
Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku. Syn Jaroslav a dcera Věra s rodinami.

16.6.2019 oslaví 100 let
paní Vlasta Berková z Blišic,
k životnímu jubileu přejeme vše nejlepší.

Pozvánky
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Aktivity seniorů v DpS Koryčany
Letos v srpnu už to bude 23 let, co
v našem městě zahájil provoz Domov pro
seniory.
V současné době zde poskytujeme
služby dvaadvaceti klientům. Snažíme se
svojí prací zkvalitnit jejich života a vytvořit
pocit skutečného domova. Důležitou součástí naší péče je nabídka a zajištění smysluplných volnočasových aktivit. Nemáme
sice takové možnosti jako mají velkokapacitní zařízení, ale i tak mají naši senioři
z čeho vybírat a našich nabídek také hojně
využívají.
Pořádáme výlety do blízkého okolí
a také jsme navštívili Luhačovice, Hostýn, Velehrad, Buchlov, skanzen v Modré.
Těchto výletů se zúčastňují také klienti na
invalidním vozíku. Zajišťujeme dopravu
a doprovod na akce pořádané v kulturním
domě. Díky tomu se mohly některé naše
obyvatelky zúčastnit adventních posezení
seniorů, koštu cukroví, oslav Dne matek
a také divadelních představení koryčanských ochotníků.
I v prostorách domova pořádáme různé kulturní akce. Klienti měli krásný zážitek

z vystoupení pěveckého souboru žáků Základní umělecké školy v Kyjově. S pásmem
koled a povídáním o adventu a vánocích
se předvedli žáci z Výchovného ústavu ve
Střílkách. Nejvíc úsměvů i slziček dojetí
na tvářích našich seniorů spolehlivě vyvolávají vystoupení dětí z Mateřské školy
v Koryčanech. Domov navštívila s částí své
rozsáhlé sbírky realistických panenek sběratelka z Polešovic. Seniorky si tak mohly
pochovat miminka jako živá a vyfotit se
s nimi. Zajímavou akcí byla výstava starých
mincí nalezených v blízkém okolí
Koryčan, kterou v domově předvedl
a doprovodil výkladem sám ,,hledač” a sběratel pan Jiří Pokoj.
Již několikrát se senioři, kteří rádi
luští, zúčastnili křížovkářské soutěže
o ceny. Pro jednu naši soutěžící bylo
úsilí korunováno výhrou. V minulém roce jsme se poprvé zapojili
do akce Ježíškova vnoučata, což je
úspěšný projekt Českého rozhlasu
plnícího seniorům jejich vánoční
přání. (www.jeziskovavnoucata.cz)

Nyní jsme již pravidelnými účastníky
jarních a vánočních jarmarků. Vyrábíme
drobné dekorační předměty a svými výrobky si senioři vyzdobují společné prostory domova i vlastní byty. Pořádáme dny
vaření, tréninky paměti, cvičení na uchování pozornosti a soustředění, malujeme,
zpíváme, hrajeme hry, skládáme puzzle.
Pevně věříme, že výsledkem práce a úsilí
všech zaměstnanců je důstojný a spokojený život našich seniorů.
Jana Smetanová, aktivizační pracovnice

FC Koryčany – mládež
Naše motto:
„Hlavním cílem není vychovat na prvním
místě špičkového fotbalistu, ale slušného člověka s kladným vztahem ke sportu.“
Neznamená to, že nechceme, aby se
některým dětem splnil jejich sen stát se ligovým fotbalistou, ale procento úspěšnosti
je tak nízké, že se kromě fotbalu zaměřujeme na to, aby děti měly návyky, které se dají
využít i v běžném životě. Fotbal není jen o
zápasech a trénincích, ale také si zde děti
vytváří kolektiv, učí se spolu komunikovat
a vycházet, pomáhat jeden druhému, hrát
fair play. Chceme v dětech probudit lásku

ke sportu, aby byl jejich celoživotním koníčkem. Zvyšují se tak šance, že ke sportu
později přivedou i své děti. Jsme fotbalový
klub, a proto je jedním z našich cílů vychovat dobré fotbalisty především pro A-mužstvo mužů v Koryčanech a docílit toho, aby
v něm hráli převážně odchovanci.
Hodnocení sezóny:
Fotbalová sezóna je za námi, a tak přichází na řadu krátké zhodnocení našeho
snažení. Do sezóny díky velkému zájmu dětí
o fotbal v Koryčanech, jsme vstupovali se
zastoupením všech mužstev v soutěžích po-

řádaných FAČR. Kromě benjamínků, u kterých se zaměřujeme na rozvoj všeobecných
pohybových vlastností a připravujeme je na
přechod do fotbalových kategorií, získávala
všechna ostatní mužstva zkušenosti v zápasech a turnajích. Po každém dalším zápase
bylo na dětech vidět, jak si věří a jejich sebevědomí roste. Celou sezónu jsme měli zastoupení v soutěžích školiček, mladších přípravek, starších přípravek, kde jsme dokonce
hráli se dvěma mužstvy, a v neposlední řadě
i v soutěžích mladších a starších žáků.

19

Kromě fotbalových aktivit, jakými bylo
pořádání zimních turnajů, soustředění
v Luhačovicích, které si děti velmi užily,
a samozřejmě pořádání Junior Cupu, jsme
pro děti připravovali spoustu dalších aktivit.
Snažili jsme se, aby děti měly po celou sezónu pestré tréninky i aktivity nejen vyloženě
fotbalové, čímž jsme chtěli docílit toho, aby
k nám chodily rády. Při pohledu na docházku musím říci, že se nám to dařilo a už se těšíme na další sezónu.
Pro trenéry dětí je nejdůležitější zápal,
energie, trpělivost a ochota rodičů spolupracovat a pomoci. Cesta je totiž dlouhá
a mnohdy pomalá, o to více si cením všech,
kteří se ve svém volném čase věnují trénování dětí, i když by mohli dělat milion
jiných věcí. Za to patří jim, a všem rodičům,
kteří byli po celou sezónu ochotni s čímkoli pomoct, velké poděkování. Sezóna je
za námi, teď si všichni chvíli odpočineme
a načerpáme energii, a hurá do nové sezóny.

Junior Cup Koryčany 2019
V sobotu 15. 6. jsme uspořádali již třetí
ročník turnaje s názvem Junior Cup Koryčany. Oproti minulému roku jsme opět
navýšili počet mužstev, tentokrát na 27,
v kategoriích školička, mladší a starší přípravka. Turnaje se kromě mužstev z Moravy zúčastnila také mužstva ze Slovenska.
Kromě spousty utkání byl pro děti připraven doprovodný program jako například
nafukovací překážková dráha, challenge
1:1 a malování na obličej. Pro všechny pak
bohatá tombola a bufet s občerstvením. V
letošním roce jsme chtěli tímto turnajem
poděkovat i všem trenérům, kteří se kdy
podíleli na výchově mladých Koryčanských
fotbalistů. Co se týče samotného turnaje, i
přes velmi teplé počasí jsme mohli vidět obrovský zápal
všech dětí a touhu

Hlavní ceny
FAIR PLAY
za rok 2018
Radima Vrbu vídáme velmi často, jak na kole projíždí okolo nás.
Ti informovanější vědí, že na kole závodí a s nemalými úspěchy.
Dnes už ví, ale celá republika, že Radim Vrba je čestný, obětavý
sportovec a člověk, za to mu byla udělena cena.
Hlavní cenu za čin pak získal cyklista Radim Vrba spolu s dalšími
sportovci. Na trase Bikemaratonu Drásal došlo na osmém kilometru
k těžkému pádu jednoho ze závodníků. Mnoho bikerů okolo něj projelo bez povšimnutí, pouze Martina Kocháňová a RadimVrba zastavili
a až do příjezdu záchranářů soupeře ošetřovali.„Když jsem u něj zastavil, byl zaklíněný a v bezvědomí. Postupně se naštěstí začal probírat,
byl ale dezorientovaný,“ popisuje Vrba. Držitel Hlavní ceny fair play za
rok 2018. U příležitosti oslav IV. Dne města Koryčany, paní starostka
Ing. Hana Jamborová předala panu Radimovi Vrbovi věcný dar, za
jeho fair play chování při závodech, kdy bez ohledu na své umístění
v závodě pomohl zraněnému kolegovi.
Myslím, že naše město může být na svého občana právem hrdé.
Ilona Vybíralová

po vítězství, i když to není v těchto kategoriích to nejdůležitější. Zvítězily všechny
děti, které se nebály ukázat, co umí. Viděli
jsme spoustu nervy drásajících utkání, vše
v rámci fair play. Spokojenost dětí, trenérů
a diváků okolo, nás velmi potěšila a dodala nám sílu do dalšího ročníku, který určitě
budeme chtít posunout zase o kousek výš.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem rodičům i lidem, kteří na turnaji podali pomocnou ruku, městu Koryčany a vedení klubu
za podporu, všem sponzorům. Poděkování
patří také Blišickým hasičům, kteří obsluhovali bufet a starali se o to, aby měli všichni
účastníci co jíst a pít.
Petr Posolda,
hlavní trenér mládeže FC Koryčany

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme

500 až 1500 Kč
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