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Úvodník
Vážení spoluobčané,
přemýšleli jste někdy nad tím,
jaké je naše město? Jak se nám
tady žije?
Na takovou otázku by nejspíš
bylo tolik odpovědí, kolik nás v
Koryčanech a místních částech
žije. Myslím si, že by se našly i
odpovědi, které by byly vysloveně protichůdné. Svět a dění kolem
sebe vnímáme přes svoji životní
zkušenost a jakési vnitřní naladění. Je však možné najít i nějaké
konkrétní, hmatatelné ukazatele?
Několik mě jich napadá. Tím
nejčerstvějším by mohlo například být to, že v prosinci o dění
v Koryčanech referovalo několik
médií. Bylo to díky 1. ročníku
Koštu vánočního cukroví. Tuto
akci jako velmi zdařilou hodnotí
návštěvníci i organizátoři a mohli jste si o ní přečíst třeba v Kroměřížském deníku nebo slyšet
vstup na Radiožurnálu.
Dalším ukazatelem by mohla
být třeba účast občanů na zasedáních Zastupitelstva města.
Někteří chodí pravidelně a
vždycky se najde někdo, kdo
upozorní ostatní na něco dobrého, co se u nás děje, na něco,
co se podařilo.
Když se podíváte do kalendáře
akcí, které se u nás konají, na
první pohled zjistíte, že jich každým rokem přibývá. Svědčí to
o tom, že máme chuť se spolu
setkávat a také že je mezi námi
dost schopných a ochotných
lidí, kteří se podílejí na přípravě
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Pořad bohoslužeb o Vánocích 2016 ve farnosti Koryčany
24. prosince, So, Štědrý den „Dětská vánoční“ mše sv.
Půlnoční mše sv.
25. prosince, Ne, Narození Páně
26. prosince, Po, Svátek Sv. Štěpána
31. prosince, So, Svátek Sv. Silvestra
1. ledna, Ne, Nový rok, Panny Marie Matky Boží
8. ledna, Ne, Křtu Páně

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

Stupava
24:00

Betlémské světlo bude k dispozici v kostele u betléma na Štědrý den při všech vánočních mších sv.
Betlém bude přístupný v neděli a svátky od 14.00 hod. do 17.00 hod., ve všední dny půl hodiny
před bohoslužbou.
V neděli 8. ledna 2017 v 15:30 hodin tradiční vystoupení dětského folklorního
souboru ze Skoronic.

a zajištění těchto akcí.
Jiný pohled na Koryčany se naskytne, když v těchto zimních
měsících sjíždíte do Koryčan
po silnici od Kyjova. Vidíte, jak
se z některých komínů valí hustý
černý kouř, který zamořuje okolí. Pokud zrovna jdete po městě
pěšky, je dobré se dívat pod
nohy. A jestliže si vyjdete do
blízkého okolí na procházku,
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může se stát, že místo vychutnávání krás přírody přemýšlíte nad
tím, kde se tu vzal ten nepořádek a kdo to bude uklízet.
Jistě vás napadá spousta dalších věcí. Těch dobrých a příjemných, i těch, které vadí a
vzbuzují v nás negativní emoce.
A proto jsem ráda, že spousta z
nás nad takovýmito věcmi nejen
přemýšlí, ale je i ochotná přispět

svými nápady, časem a energií
k lepšímu životu v našem městě.
Ale není potřeba vždy nějaký
velký aktivismus, pro příjemný
život v obci stačí už jen to, že se
chováme ke svému okolí ohleduplně a zodpovědně. Za to díky
vám všem.
 Martina Lungová,
zastupitelka
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Informace z radnice

Zahájení adventu
se zpíváním u vánočního stromu
První adventní neděli jsme se na náměstí v Koryčanech sešli při příležitosti zahájení adventu a rozsvícení vánočního
stromu. Hosté měli po celé odpoledne
na vánočním jarmarku nejen možnost
bohatého občerstvení, nově si vychutnat vánoční punč v adventním hrníčku
z Koryčan, ale také si zakoupit vánoční výrobky dětí z mateřské a základní
školy, obyvatel domova pro seniory a
dalších prodejců z Koryčan a blízkého
okolí. I letos do betléma přivedli svá
zvířátka manželé Sádlíkovi, novinkou
byla příležitost pro všechny poslat Ježíškovi dopis se svými přáními. Po
přivítání starostkou, ředitelem základní školy a duchovním správcem
Koryčanské farnosti naše město začala naplňovat atmosféra blížících
se Vánoc. A co víc, přišli jste v dobré náladě. O kulturní program se
postaraly děti a žáci z mateřské, základní a základní umělecké školy pod vedením svých učitelů. Po jeho ukončení se oči všech obrátily
k vánočnímu stromu a všichni nedočkavě očekávali odpočítávání času
zbývajícího do jeho rozsvícení za rozeznění kostelního zvonu. V letošním roce se vánoční strom, k překvapení mnohých, zatřpytil novou vánoční výzdobou. Věřím, že atmosféru adventu a Vánoc prozáří nejen
mihotavá světélka, ale hlavně pohoda, klid a dobro mezi lidmi, které
jste si přenesli do svých domovů. A tak děkuji všem, kdo jste přišli a vytvořili tu pravou předvánoční atmosféru. Také všem, kteří se na hezkém
podvečeru podíleli, ať už stáli na pódiu, nebo akci připravovali technicky a vše sledovali zpovzdálí, a i když nebyl pracovní den, udělali
všechno pro to, aby se náš stromeček rozsvítil.
 Ing. Hana Jamborová, starostka
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MILÍ KORYČAŇÁCI,
společně jsme se dostali do závěrečného období roku 2016, ve
kterém Koryčany zase popošly o kousek dál. Naplánovali jsme
si na rok 2016 řadu akcí a většinou se nám je podařilo také uskutečnit. Veškerá naše práce směřuje k tomu, aby se nám lépe žilo a
abychom byli my všichni v našem městě spokojeni. Jen letmo vzpomenu alespoň hlavní uskutečněné projekty právě končícího roku.
Především to bylo dokončení zateplení kulturního domu a hned
jako jedna z prvních akcí v něm byl 1. Ples města Koryčany. Dalším
ne zrovna snadným úkolem bylo odvrátit hrozbu odchodu praktického lékaře, zubní lékařky a specialistek na fyzioterapii a masérství ordinujících v nevyhovujících ambulancích v Koryně. Dnes již
všichni ordinují v upravených prostorách v kulturním domě. Dalším
počinem vybudovaným z prostředků města je zcela nové dětské
brouzdaliště na městském koupališti. V létě se uskutečnil 1. Den
města Koryčany a během roku ještě následovala celá řada větších
či drobnějších investičních akcí. Zmíním ještě nedávné zahájení adventního času se zpíváním u vánočního stromu a s jarmarkem na
náměstí, 1. ročník Koštu vánočního cukroví a vánoční posezení se
seniory v kulturním domě.
Na počátku roku jsme deklarovali rok 2016 rokem projektů. Zacílili jsme zejména na takové projekty, kde je šance získat prostředky
z různých dotačních programů. Máme již podanou žádost o dotaci
s projektem na pořízení domácích kompostérů. Před dokončením je
projekt přístavby hasičské zbrojnice a podání žádosti o dotaci na
tuto akci. V plném proudu je zpracování žádosti o dotaci na dětské
hřiště, na modernizaci a vybavení odborných učeben v základní
škole. Dále jsou již zadané projekty na parkoviště u základní školy
na Masarykově ulici, na opravu ulice Zámecká a dokončení chod-

níků v ulici Kyjovská. Pouštíme se i do projektu rekonstrukce a vybavení budovy č. p. 534 s využitím dotace na neformální a zájmové
vzdělávání.
Stále pracujeme a posouváme se dopředu s projektem vybudování
chodníků v Jestřabicích.
Pokračujeme ve snižování zadluženosti Koryčan. Za poslední rok se
nám podařilo snížit dluh města o další 4 miliony Kč. To znamená, že
z původního dluhu 23 milionů Kč zbývá splatit ještě 12,5 milionů Kč.
Ještě v prosinci budou zastupitelé schvalovat rozpočet města na rok
2017. Bude na zastupitelích, jak rozhodnou, které investice budeme v
tomto roce realizovat, jakou který projekt dostane prioritu. Máme toho
naplánováno hodně. Pevně věřím, že se nám podaří i v příštím roce
zrealizovat co nejvíce z naplánovaných projektů.
Přeji Vám všem hodně klidných dnů, abyste se dokázali v období Vánoc zastavit a setkat se s rodinou a přáteli. Do nového roku 2017 pak
přeji hlavně zdraví, štěstí a spokojenost a aby tento rok byl pro vás i
naše město rokem úspěšným. K tomuto přání připojuji i poděkování
za Vaši důvěru.
 Ing. Hana Jamborová, starostka

Oznámení o provozu
Městského úřadu Koryčany
Městský úřad Koryčany oznamuje,
že dne 23. 12. 2016 a dne 30. 12. 2016
bude pro veřejnost uzavřen.

Ukončení provozu
pobočky České spořitelny v Koryčanech
Máme nejširší pobočkovou síť v ČR, přesto
však nemůžeme být všude. Snažíme se přizpůsobovat našim klientům a umisťovat naše
pobočky zejména do těch lokalit, kde je
klienti využívají. Chod poboček proto pečlivě sledujeme a podle míry jejich využití je
přemísťujeme, otevíráme na nových místech,
případně uzavíráme. V této souvislosti jsme
po detailní analýze dospěli k rozhodnutí, že
na konci března 2017 ukončíme provoz naší
pobočky v Koryčanech. Bankomat zůstane i
nadále v provozu.

Klienty budeme o připravovaných změnách
pochopitelně s předstihem informovat. Čísla
účtů, ani nastavení jejich dalších produktů
se jim nijak nezmění. V Koryčanech bude
nadále klientům k dispozici 24 hodin denně
náš bankomat, který umožňuje vedle výběru
hotovosti například zadání jednorázového
i trvalého platebního příkazu, zaplacení
složenky, dobití kreditu mobilního telefonu,
změnu PIN kódu nebo zobrazení limitů karty. Dále nabízíme řadu alternativních cest
k obsluze účtu (bankomat, elektronické ban-

kovnictví SERVIS 24 internet/telefon/mobil
s nepřetržitým provozem), kompletní obsluhu klientských účtů a dalších bankovních
produktů zajistí také kterákoli jiná naše pobočka. Nejblíže Koryčanům je naše pobočka v Kyjově, v okruhu 20 km máme i další tři
pobočky, a to ve Ždánicích, v Bučovicích a
Buchlovicích, které mají delší otevírací dobu
a nabízejí kompletní bankovní servis.
Děkujeme za pochopení.
 Česká spořitelna

Projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu
Nové pracovní příležitosti – společensky účelná pracovní místa
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?
V letech 2015 - 2018 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také
v rámci projektu „Nové pracovní příležitosti –
společensky účelná pracovní místa“, který je
v rámci Operačního programu Zaměstnanost
financován z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu České republiky.
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V období od 1.12.2015 do 31.8.2016 bylo
u zaměstnavatele Město Koryčany v rámci
projektu podpořeno 1 pracovní místo na
SÚPM částkou 149 816,- Kč, z toho výše pří-

spěvku z Evropského sociálního fondu činila
82,38 %, tj. 123 418,42 Kč a ze státního
rozpočtu České republiky činila 17,62 %, tj.
26 397,58 Kč.
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Otázky občanů:
1. Slyšel jsem, že jste zakoupili stroj
na opravu cest v Koryčanech a místních částech, které budou provádět
technické služby. Zajímalo by mne,
kdy se s opravami začne a jestli
existuje nějaký plán oprav, podle
kterého se bude postupovat. (Pavel)
Technické služby vlastní nové zařízení INFRASET, se kterým dokážeme opravit
drobné výtluky a praskliny v komunikacích.
Technologie opravy je závislá na venkovních
teplotách, kdy lze opravu provádět do – 7
C. První oprava litého chodníku již proběhla
u autobusové zastávky (autoservis) a dále
začneme primárně opravovat havarijní výtluky, následně praskliny a překopy.
Pavel Vaněk, DiS.
ředitel Technických služeb města Koryčany
2. Blíží se Vánoce a v tuto dobu přijíždí do Koryčan poměrně dost zájemců o jmelí, které tady na starých
stromech hodně roste. Chtěl bych se
zeptat, jestli je nutné mít nějaké povolení k trhání této rostliny. (Martin)
Jmelí bílé je poloparazitický keřík (je schopné i samostatné fotosyntézy, není to tedy

úplný parazit) vyskytující se na několika druzích listnatých a jehličnatých stromů. V rámci
území České republiky je v současné době
napadení nejvíce patrné na topolech. Jmelí
roznášejí drobní ptáci živící se jeho plody
(bobulemi) obsahující zrníčka, která ulpí na
větvích a po vyklíčení prorostou do cévního
systému hostitele a čerpají z něj živiny.
Snítky jmelí opatřené zlatým nebo stříbrným
nátěrem nebo v přírodní zelené barvě se
používají jako aranžovací materiál v období vánočních svátků. OŽP Městského úřadu
Koryčany vydává každoročně 2-3 povolení
ke sběru jmelí ze stromů na pozemcích ve
vlastnictví města Koryčany zájemcům, kteří
je dále upravují a prodávají na vánočních
trzích. Sběr musí proběhnout za předem
dohodnutých podmínek, stromy na dohodnutých lokalitách nesmí být poškozeny, během sběru nesmí být ohrožen provoz na
komunikacích nebo zdraví chodců, prostranství pod stromy musí být po ukončení
sběru uklizeno od větví a zbytků jmelí. Sběr
na povolení MěÚ je zpoplatněn 500 Kč.
Samozřejmě je možné jmelí sbírat i ze stromů na pozemcích občanů, ovšem s jejich
souhlasem.

Jelikož poptávka po sběru jmelí zdaleka nedosahuje objemu, ve kterém by bylo potřeba
je likvidovat, OŽP v rámci ořezů u nejvíce
napadených stromů provádí jeho likvidaci.
Jmelí je jedovaté, ale používá se do kosmetických přípravků i ve farmakologii jako součást některých léků. V dřívějších dobách se
z jeho plodů vyráběl lep, který sloužil k chytání drobných ptáků – tzv. čižbě. Snítka jmelí
zavěšená na dveře domu má podle pověry jeho majiteli přinést štěstí a lásku. Totéž
a navíc hodně zdraví v příštím roce Vám
všem přejí pracovníci Odboru životního
prostředí Městského úřadu Koryčany.
Josef Prokeš, OŽP MěÚ Koryčany

Názory občanů

Anketa zina 2016:

Opět tu máme Vánoce – nejkrásnější období
v každém roce. Co by Vám v tento sváteční čas
udělalo opravdovou radost?
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Školství

Děti z MŠ v domově pro seniory
V pátek 9. prosince v deset hodin dopoledne se děti z mateřské školy vydaly potěšit
svým vánočním vystoupením i naše starší
spoluobčany do domova pro seniory.
Mohu s klidným svědomím říci, že se na
dědečky a babičky moc těšily a na jejich
vystoupení to bylo znát. Zazpívaly hudební vánoční pohádku o zvířátkách a narození Ježíška a také předvedly tři tanečky.
Dva veselé a svižné až z toho diváky „rozbolela kolena“ a třetí byl pomalý a něžný,

tančila jej děvčata s deštníčky. Samotný
závěr naší návštěvy byl velmi dojemný a
hezký. Děti se chovaly zdvořile, přistupovaly k jednotlivým babičkám i dědečkům
s úctou a předávaly jim vlastnoručně vyrobené dárečky a vánoční přání.
 Bc. Pavla Domanská
MŠ Koryčany
Další fotografie k článku naleznete na str. 19.

Víme, odkud k nám přišel sv. Mikuláš
Do mateřské školy přišel letos svatý Mikuláš v doprovodu anděla a trojice čertů 6. prosince v deset hodin dopoledne. Příjemným a klidným hlasem poutavě vyprávěl dětem svůj příběh. Ty
děti, které pozorně sledovaly, dnes ví, že svatý Mikuláš pochází
z daleké země Turecka, kde působil jako biskup ve městě Myře
kolem roku 300 a byl proslulý svou dobročinností a láskou k lidem. Proto také radil dětem v mateřské škole, aby byly k sobě
laskavé, chovaly se k sobě přátelsky a byly poslušné. Děti si měly
možnost Mikuláše bedlivě prohlédnout a ověřit si, zda vypadá
tak, jak si o něm vyprávěly ve třídách již několik dní před jeho
příchodem. A opravdu! Mikuláš byl oděn do krásného „biskupského“ roucha a na hlavě měl do dvou špic vybíhající čepici,
které se říká mitra. Opíral se o berlu, dlouhou nahoře zatočeKORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 4/2016
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nou hůl. Děti Mikuláše potěšily svým zpěvem i připravenými
básničkami a ten je pak za jejich snahu a poslušnost štědře
obdaroval. Jsme moc rádi, že jsme si tyto chvíle s Mikulášem
a jeho pomocníky tak hezky užili. (Děkujeme panu Svačinovi,
paní Žampachové, Hanáčkové a „čertům“ ze ZŠ a také paní
Šlesingerové za krásný vánoční smrček.)
 Bc. Pavla Domanská
MŠ Koryčany
Další fotografie k článku naleznete na str. 19

Zprávičky ze školy….
Podzimní měsíce „zpestřily“ výuku v naší škole mnohými aktivitami. Většinu najdete na webových stránkách školy www.zskorycany.cz. Tyto
webové stránky jsou ale na vzdáleném serveru a potřebují zásadní
změnu – tuto chystáme na počátku příštího roku. Dále je nezbytné vylepšit správu ICT ve škole. Po dohodě s městem bude servis zajišťovat
pracovník IT města.
Již měsíc spolupracuje na vedení školy zastupující M. Zálešáková za
zástupkyni J. Lošanovou. A celý školní tým přeje a prosí za brzké
uzdravení….
Externě vedená školní mzdová agenda bude od nového roku řešena
částečným úvazkem ve spolupráci s městem. Úklid sportovního centra
bude zajištěn pracovnicemi provozu školy a dosavadní „správci“ budou i nadále vést dohled nad aktivitami sportovců v hale.
V adventně-vánočním období s končícím příběhem roku 2016…děkuji
spolupracovníkům školy, žákům a jejich rodičům, zvláště pak zřizovateli – městu, za popsané stránky „knihy života“ našich Koryčan a okolí. A poté – pevným krokem novým rokem, pokud možno bez otlaků
na těle i na duši…
Neboť k vyšším věcem jsme se narodili….

Projektový záměr
připravované změny v naší škole
Název projektu: Rozvoj přírodovědného a technického
– praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany
Kolová výzva č. 47, IROP „Infrastruktura základních škol“
Předpokládané náklady cca 14 mil. Kč
Termín realizace: -Popis projektového záměru:
Projektový záměr řeší problematiku vzdělávání na Základní škole
Koryčany, okres Kroměříž, ve spádovém regionu města Koryčany –
v rámci ORP Kroměříž.
Město Koryčany má díky geografické poloze spádovou roli pro okolní
obce. Významnou roli zde hrál dřevozpracující průmysl, zvláště pak od
poloviny 19. století, kdy byla založena továrna na ohýbaný nábytek
rodiny Thonetů. Po jejím znárodnění pak vcelku úspěšně navázala výroba nábytku – obzvláště kuchyní „Koryna“. Byl zde též patrný rozvoj
mnoha řemesel a služeb živnostenské povahy. Po stopadesátileté tradici výroby nábytku a vzdělávání v oboru byl tento klíčový hospodářský
segment významně zdecimován. Město s více než čtyřmi tisíci obyvateli
má nyní trvalý úbytek pracovních příležitostí, počet obyvatel poklesl na
současných 2 825 a tento trend má významné pokračování i v odlivu
mladých rodin a stárnutí populace. V minulých letech bylo ukončeno
vzdělávání odborného typu a rovněž pokles počtu žáků základní školy
je významný. S odchodem mladých a ekonomicky aktivních občanů,
regresí ekonomiky, s úbytkem možností vzdělávání, narůstá množství
sociálně oslabených skupin obyvatel, vzrůstá riziko společensky vyloučených lokalit a nárůst sociálně patologických jevů…
Pro udržitelný život v regionu má zásadní význam „lokální ekonomika“. Tato z výše uvedeného může čerpat pro obnovu tradičních
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oborů, řemesel, služeb a živností… K tomu je však zapotřebí přijmout
soubor opatření, jehož součástí je obnova vzdělanosti, obzvláště v řemeslných a přírodovědných směrech ve smyslu „Baťova škola práce
– vzdělávání pro život“.
….a tak vznikla myšlenka pro „Rozvoj přírodovědného a technického
– praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany“…
Stávající Základní škola Koryčany nabízí využití stávající – již zastaralé prostory… V budově školy Masarykova 161 je pro realizaci záměru prostor původní – více než sto let stará – tělocvična. Pro výuku
tělesné výchovy byla vybudována nová tělocvična, která dostatečně
pokrývá potřeby výuky. Stavebními úpravami prostor může vzniknout středisko technického – praktického vyučování v návaznosti na
novou multimediální učebnu IT, která bude zajišťovat moderní výuku
– propojení vzdělávání digitálních technologií a technické – praktické
vzdělanosti. Středisko bude zahrnovat kovo a dřevo dílnu a praktickou
„laboratoř jak se co dělá“ – pomocí stavebnicových systémů si budou
moci žáci postavit třeba maketu „funkčního domu“… Dále bude využito patro výškově rozdělené prostory tělocvičny pro výuku praktických
činností pro dívky. Vzniknou prostory pro široké spektrum domácích
prací a vaření. Součástí bude i šatna a nezbytné sociální zařízení…
Všechny prostory budou mít bezbariérový přístup.
Druhá větev uvažovaného projektového záměru řeší rozvoj přírodovědného vzdělávání. Ve stávajících prostorách školy vznikne nová
učebna s laboratoří zaměřená na přírodovědné obory – fyziky,
chemie, přírodopisu. Toto pracoviště je návazné na středisko technického – praktického vyučování se zázemím multimediální učebny IT.
Multimediální učebna bude IT pracovištěm pro nově vzniklé odborné
učebny a prostory s potřebným kabelovým rozvodem, dataprojekcemi
s výstupy do ostatních tříd školy a společných prostor. Menší stávající
prostor bude sloužit pro server celého propojeného systému sběru,
přenosu, ukládání a zálohování dat…
Do projektu „Rozvoj přírodovědného a technického – praktického
vzdělávání v ZŠ Koryčany“ , chceme zapojit i další stupně vzdělávání.
Formou besed, přednášek, ukázek prací, workshopů, zapojíme i předškolní vzdělávání, družební školu, následné vzdělávání – oslovíme
SOŠ a další vzdělávací zařízení… Za významné považujeme propojení s lokální ekonomikou. Ekonomicky aktivní subjekty se mohou podílet na přípravě svých budoucích učňů – studentů – např. podporou
školních vzdělávacích projektů, které budou v souladu s RVP přenastaveny. Je zde velký prostor na synergické působení do udržitelného
života ve městě a v okolí…
Celý tento synergicky pojatý projekt je jedním ze základních stavebních kamenů obnovy krásného městečka v lůně „Hříběcích hor“…
s geniem loci hradu Cimburk a osvícených „Thonetů“…
Materiál je „živým“ pracovním dokumentem a bude dále reflektovat
potřebné změny a doplnění pro další kroky projektu…
 Vlastimil Jansa
ředitel ZŠ Koryčany
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Halloween u nás ve škole
Od počátku září spojovala mne a moji třídu 7. A touha zkusit u nás
ve škole něco nového. Ve společných třídnických hodinách vzešla
myšlenka netradičního slavení svátku Halloween. Nejednalo se ani
tak o napodobování svátku, tak jak jej známe z anglicky mluvících
zemí (strašidelné kostýmy a dýně nebyly to nejdůležitější), jako
spíše o nalézání možností, jak procvičit angličtinu hravě a nenásilně a jak zvýšit zájem dětí o angličtinu vůbec. V neposlední řadě
jsem chtěla také vyzkoušet ten model, kdy si starší děti hrají na
kantory a předávají své vědomosti svým neotřelým způsobem, ze
kterého jsem se mnohdy mohla poučit. Akce dopadla na výbornou,
přikládám reakce některých dětí, které se oslavy účastnily a reakce
těch, kteří Halloween se mnou chystali.
 Mgr. Monika Selucká

Halloween se mi moc líbil. Naučila jsem se mnoho nových věcí.
Chtěla bych, aby se takto učilo i příští rok o tomto svátku. Přeju si,
abychom taky mohli v tento den ve škole tančit.
Anetka Janováčová, 4.tř.
Byl to jeden z nejhezčích dnů tady ve škole. Poznala jsem, že angličtina může být hravá a zábavná.
Sára Taszli, 4.tř.

ročné, našimi stanovišti prošlo za pět hodin asi 100 dětí. Bylo velmi
únavné vysvětlovat to stejné po tolikáté, navíc všechny děti chtěly
obrázek, a my s Klárkou jsme nestíhaly. Holčičkám jsme malovaly
kočku, kluci zas chtěli pavouka. Moc se mi to líbilo, dětem jsme
připravili den plný radosti a někteří se mohli v angličtině vylepšit.
Vendy Machálková, 7.A
V neděli 30. 10. 2016 jsme se sešli v 18:00 na náměstí. Na malé
škole jsme chystali kompletní výzdobu: balonky, stanoviště, síť s pavučinou a pavoukem , obrázky po celé škole, dýně... V pondělí 31.
10. 2016 ráno jsme se převlékli do kostýmů, doladili strašidelný
make-up a mohlo se začít. Nejprve jsme začínali u prvňáčků. Malé
povídání o svátku vystřídal úprk na stanoviště a už jsme se nezastavili až do 12:35, kdy končili čtvrťáci. Postupně jsme úkoly proměňovali podle věku dětí, u čtvrťáků zvládali dokonce někteří z nás vést
dialog v angličtině. Poslední 6. hodinu jsme ještě všechno rychle
pomohli uklidit. Všechny děti byly moc šikovné a nadšené, nejlíp
se mi spolupracovalo s prvňáčky, kteří ačkoliv jsou ve škole jenom
chvilku, už uměli poznat většinu písmenek. Myslím, že všechny ty
přípravy měly smysl! Každé z dětí si aspoň něco mohlo odnést
domů: nové písmenko abecedy, nějaké to anglické slovíčko, nebo
se jen dobře bavilo.
Kristýna Sádlíková, 7.A

Mně se nejvíc líbilo anglicky poznávat zvířata, chtěla bych, aby se
slavilo i příště.
Gábinka Čumbová, 2.tř.
Protože se blížil americký svátek Halloween, bylo na čase něco
podniknout. Pro děti z 1. stupně jsme vymysleli dobrodružnou cestu
po naší škole, na které bylo 13 stanovišť s různými úkoly. Já jsem
byla na stanovišti s Klárkou. Kreslily jsme dětem na obličeje. Kromě
malování jsme však stíhaly ještě poznávání zvířátek. Dětem se naše
kreslení moc líbilo a byly z toho nadšené. Bylo to pro nás velmi ná-

ZUŠ
Vážení rodiče, milí žáci,
Dovolte, abych vás všechny pozdravil
v čase Adventu, který patří pro mnohé
z nás k nejoblíbenějším obdobím celého
roku. Tak jako každý rok, i letos si říkám,
jak ten rok zase uběhl a brzy tu budou vánoce, které pro nás v ZUŠ znamenají hodně práce, koncertování, cestování. Známé
vánoční melodie znějí oběma budovami
jak ve Zdounkách, tak i v Koryčanech a těšíme se na zbývající vystoupení, která nás
ještě čekají. Ihned po vánočních svátcích
se začneme připravovat na okresní kola
soutěží ZUŠ, která jsou v tomto školním
roce vypsána pro klavír, smyčcové nástroje, kytaru, dechové orchestry a výtvarný
obor. 7. dubna 2017 bude naše ZUŠ pořádat krajské kolo ve hře dechových orchestrů, na které vás chci již teď do Zdounek co
nejsrdečněji pozvat. O dalších zajímavých
akcích vás budeme postupně v koryčanském zpravodaji informovat.
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 4/2016

Dále bych vás velmi rád informoval o mimořádném úspěchu naší ZUŠ. Na začátku
adventní doby k nám na ZUŠ Zdounky dorazila nečekaná a o to více potěšující zpráva z našeho zastupitelského úřadu v hlavním městě Makedonie – Skopje, o úspěchu
žačky Výtvarného oboru Věry Machálkové. Zástupce velvyslance, pan PhDr. Josef
Brož mne a celý kolektiv informoval o výsledcích 41. ročníku Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy ,,13. listopad´´. Během
slavnostního vyhlášení a představení oceněných i dalších prací, které proběhlo 17.
11. 2016 ve výstavních prostorách Dětského výtvarného centra v budově skopské
Kinotéky, převzala zástupkyně našeho
zastupitelského úřadu diplom za 1. místo,
jehož kopii si můžete prohlédnout v tomto
zpravodaji. Originál nám již byl zaslán
do školy diplomatickou poštou díky Ministerstvu zahraničních věcí. Informaci o této
akci lze nalézt i na webových stránkách

http://www.mzv.cz/skopje/cz/kultura_a_
skolstvi/index.html. Originál vítězného díla
bude následně využit v rámci prezentace
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české kultury. Velvyslanectví ČR ve Skopje
představí všechna vítězná díla u příležitosti každoročního slavnostního připomenutí
narozenin Jana Ámose Komenského ve
skopské základní škole nesoucí jeho jméno a následně v rámci recepce ke státnímu
svátku ČR.

Na závěr dovolte, abych jménem svým a jménem všech zaměstnanců školy pogratuloval a
poděkoval Věře Machálkové a její paní učitelce Mgr. Kateřině Tománkové – Zelenkové
za vzornou reprezentaci školy, Zlínského kraje a České republiky v zahraničí. A vám všem
milí čtenáři přeji jménem svým i jménem všech

zaměstnanců ZUŠ Zdounky a Koryčany pohodový zbytek Adventu, klidné prožití svátků
vánočních, pevné zdraví a hodně úspěchů
v novém kalendářním roce 2017.
 Norbert Svačina, Ph.D.
ředitel ZUŠ Zdounky

Kultura

Nejen advent v městské knihovně
Rok se opět chýlí ke svému konci a začíná
čas bilancování za rokem uplynulým. Musím upřímně říci, že letošní rok byl náročný,
ale v mnoha hlediscích velmi úspěšný.
Téměř celý rok jsem zde měla paní Janu
Svobodovou, která byla opravdu plnohodnotnou posilou. Nejen že zvládla administrativu, ale hlavně agendu výpůjčního systému, péči o všechna data čtenářů
a poctivě je doplňovala. Za tuto mravenčí
práci ji patří můj velký dík.
Jak se říká, ve dvou jde všechno lépe,
a proto jsme se mohly pustit i do větších
věcí. Výměna všech regálů a pak i nábytku v kanceláři byla pro dvě ženské
pěkná dřina, ale zvládly jsme to. Interiér
naší knihovny je nyní opravdu na úrovni a
můžeme se už i chlubit nejen zajímavými

akcemi, ale i krásným prostředím.
Když už jsme měly rozkramovanou celou
knihovnu, udělaly jsme i inventuru všech
knih – taky pěkná fuška .
Ale letošní rok nebyl jen o novém nábytku,
ale hlavně o vás čtenářích. Velkou radost
mám z dětských čtenářů, kteří k nám stále
nacházejí cestu a knihovna je pro ně místem příjemným.
Máme pro vás ale i novinky. Na trvalý
přísun knižních novinek jste si už zvykli a
od letošního léta jsme nabídku rozšířili o
půjčování stolních her. Půjčování je trochu
náročnější, hlavně přepočítávání a kontrola všech herních komponentů, ale s určitou
dávkou trpělivosti jde vše.
Manželé Papežovi dokonce rozjeli páteční
„deskohraní“. Zájem téměř převyšuje kapa-

citu prostor knihovny, děti chodí v hojném
počtu.
Připravujeme ovšem něco i pro milovníky jiného druhu kultury, pro milovníky filmu. Od
příštího roku bude zahájen „Filmový klub“
při Městské knihovně v Koryčanech, kdy by
se měly pravidelně promítat jak filmy dokumentární, tak filmy hrané.
Takže vidíte, že se u nás stále děje něco
nového a těším se z každé vaší návštěvy.
Přeji všem čtenářům a návštěvníkům knihovny pohodové a klidné Vánoce, nejlépe ovšem s knihou z naší knihovny nebo alespoň
s nějakou společenskou hrou.
 Ilona Vybíralová,
vedoucí knihovny

Výročí 10 let od předvánočního koncertu
Chtěl bych přece jen ještě v posledním
prosincovém čísle našeho zpravodaje připomenout jedno výročí, které sice není tak
významné a nevstoupí do dějin, a to 10 let
od předvánočního prosincového koncertu
bluegrassové skupiny Poutníci s kapelníkem Jiřím Karasem Polou v prosinci 2006,
jejichž kapelníka jsem zpovídal pro zpravodaj 3/2014. Je to opravdu již dlouhých
10 let, co v našem městě v krásném prostředí kulturního domu vystoupila tato ve
své hudební oblasti již legendární skupina
Poutníci, a to na předvánočním koncertě
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s velkým úspěchem u diváků. Jirka v rozhovoru zmínil, že by se zase rádi někdy do
Koryčan, kde mimochodem nehráli v roce
2006 poprvé, někdy zase koncertovat vrátili. Kulturní dům za ty roky prošel mnoha
změnami, měnil majitele, zažil rekonstrukci
a přestože je pořád pěkným a skvělým kulturním stánkem našeho města, je bohužel
však pro svůj účel velmi málo využívaný.
Nevzpomínám si, že by za těch deset uplynulých let přivítal koncertní vystoupení jakéhokoliv hudebního tělesa na svém pódiu,
které by obohatilo kulturní život v Koryča-

nech. Samozřejmě s výjimkou vystoupení
těch muzikantů, kteří hráli na několika málo
tanečních zábavách a plesech. Byl bych
rád a pevně doufám, že v tom nebudu osamocen, kdyby v příštím roce byl náš kulturní dům využíván o mnoho víc. Ne všechny
dnes i profesionální hudební skupiny či soubory požadují za svá vystoupení horentní
peněžní částky. Všichni ale dobře víme, že
za každý kvalitní kulturní zážitek je také třeba zaplatit odpovídající vstupné.
 Zdeněk Horenský
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I. Košt cukroví aneb kouzlo a vůně
V adventním čase v sobotu 10.
12. 2016 se uskutečnil I. KOŠT
CUKROVÍ v Kulturním domě
v Koryčanech. Město Koryčany spolu se skupinkou nadšených amatérských cukrářek
zrealizovalo myšlenku uspořádat košt cukroví. Soutěžilo se
ve třech kategoriích: vánoční
cukroví, perníčky a ostatní sladké. Přihlásilo se asi 40 cukrářek
se 63 vzorky cukroví. Kulturním
domem se linula vůně klasického vánočního cukroví , ale i
dobrot z pohankové mouky a
bezlepkového cukroví .
Cukroví v sobotu dopoledne
hodnotila 12členná odborná
porota sestavená z 11 žen a 1
muže, která vybrala 3 nejlepší
vzorky každé kategorie.
A od 14.00 hodin asi 130 návštěvníků koštu ochutnávalo a
hodnotilo vzorky, ze kterých vybrali vítěze jednotlivých kategorií.
Doprovodným programem koštu
byla výstava vánočních dekorací
a obrázků dětí z MŠ, ochutnávka
zdravých potravin. A tradiční vánoční posezení s kávou a punčem
při vánočních koledách.
Děkujeme soutěžícím cukrářkám, odborné porotě, sponzorům a Všem, kteří pomáhali
s přípravou koštu. Těšíme se na
II. ročník koštu cukroví.

Kategorie: Vánoční cukroví
1. místo Jaroslava Vavrlová
Srdíčka
---------Linecké těsto
25 dkg másla
12 dkg ml. cukru
35 dkg hl. mouky
4 žloutky
Citronová kůra
Těsto dobře
vypracujeme,
necháme odpočinout. Vykrajujeme srdíčka asi 3 mm, které
upečeme.
Nepečené na linecké
10 dkg másla
2 plné lžíce kakaa
ml. cukr – docílit hustoty , aby
těsto dobře zpracovávalo
Těsto rychle zpracujeme, vyvalujeme v cukru, vykrojíme stejnou velikost srdíček, necháme
zaschnout.
Linecké srdíčko slepíme rybízovou marmeládou s nepečeným
srdíčkem. Zdobíme citronovou
polevou.

 Iveta Holásková

Vánoční cukroví
1. místo Jaroslava Vavrlová
2. místo Alena Uhlířová
3. místo Tereza Smetanová
Vítěz hodnocení návštěvníků
– Nicol Cudrighová
Perníčky
1. místo Anetka Janováčová
2. místo Pavla Domanská
3. místo Jana Smetanová
Vítěz hodnocení návštěvníků
– Pavla Domanská

Kategorie: Perníčky
1. místo Anetka Janováčová
(školačka)
Perníčky
-----------65 dkg hladké mouky
25 dkg mletý cukr
10 dkg medu
5 dkg másla
4 žloutky
2 lžíce perníkového koření
2 lžíce jedlé sody
4 lžíce mléka
Při těžkém zpracování můžeme přidat máslo i mléko, aby
se nám lépe těsto spojilo.
Vymastit plechy. Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C, 10
– 15 minut. Recept mám od
babičky.

Kategorie: Ostatní sladké
1. místo Jana Smetanová
Řezy Kardinál
------------------------Bílkové těsto:
6 bílků, 180 g krupicového cukru, 1 polévková lžíce octa
Uvedené suroviny vyšleháme
na tuhý sníh
Žloutkové těsto:
6 žloutků, 2 celá vejce, 60 g
krupicového cukru, 60 g hrubé
mouky
Žloutky, vejce a cukr vyšleháme
do pěny, potom opatrně přimícháme mouku.
Náplň :
3 smetany na šlehání, 3 ztužovače šlehačky
Plech vyložíme papírem na
pečení. Nejdříve poklademe
lžící na plech bílkové těsto ve
čtyřech zvlněných pásech po
obou delších bocích plechu a
potom dva pásy vedle sebe ve
středu plechu.
Do vzniklých mezer mezi bílkovou hmotu vlejeme žloutkové
těsto. Pečeme v troubě vyhřáté
na 160 °C 30 minut, přičemž
po celou dobu NESMÍME troubu otevřít.
Potom troubu vypneme, dvířka
mírně pootevřeme a necháme
ještě 15 minut ,,dojít“.
Pro zdárný výsledek pečení
musíme tento postup bezpodmínečně dodržet.
Po úplném vychladnutí těsto na
plechu rozřežeme středem na
dva pásy a opatrně z nich sundáme pečící papír. Jeden pás
potřeme džemem (nemusí být)
a rozetřeme na něj vyšlehanou
smetanu se ztužovačem.
Přikryjeme druhým pásem těsta
a povrch jemně pocukrujeme.

Ostatní sladké
1. místo Jana Smetanová
2. místo Alena Vaňková
3. místo Vendula Boudová
Vítěz hodnocení návštěvníků
– Nicol Cudrighová
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 4/2016
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Osobnosti

Zpovídání jihočeského básníka
Františka Tylšara
Není náhodné, že jsem si ke zpovídání vybral právě Františka Tylšara. Se jmenovaným
se znám sice teprve od roku 2013, a přesto
jsem již mezi jinými spoluautorem jeho vydaných tří knih Literáti na trati, antologií píšících
železničářů. A možná je či není náhodné
spojení jeho osudu s naším městem. Je totiž
příbuzný rodiny Gabrielovi z Blišic. V Koryčanech v knihovně, i když vzdálenost od jeho
bydliště ve Veselí nad Lužnicí je dost značná, se zúčastnil již dvou besed a prezentací
našich knih v roce 2015 a 2016. No a další
beseda s prezentací se již plánuje na začátek příštího roku, kde bude představena naše
třetí společná kniha Literáti na trati III aneb
Železnice bez hranic, o které Fanda říká, že
nebude knihou poslední. To stejné nám bylo
doporučeno i při poslední autogramiádě a
křtu knihy v Praze v reprezentativním vládním
salonku, v nádherném prostředí, kde jsme je
všechny tři postupně rok po roku představili.
Knihy, jejichž vydání inicioval a do detailu
zorganizoval v jihočeském nakladatelství
Epika František Tylšar, byly oceněny i celorepublikovou Obcí spisovatelů. Akt křtu první z
nich provedl její místopředseda doktor Radim
Uzel a na křtu té třetí se podílela Františka
Vrbenská. Spolu s ní také Vladislav Vokoun,
který zastupoval mezinárodní organizaci
FISAIC prostřednictvím Odborového svazu
železničářů. Většina nás železničních literátů
na trati je členy literární sekce FISAIC, což je
mezinárodní organizace pro kulturu a volnočasové aktivity železničářů, která sdružuje
různorodé zájmy železničářů z celé Evropy.
U třetí knihy stojí za zmínku také to, že se na
ní podíleli autoři i ze Slovenska a z Polska.
Všechny tři knihy Literátů na trati jsou k dispozici k zapůjčení v naší koryčanské knihovně.
František Tylšar, narozený v roce 1966 v
Šumperku, Jahodový básník, textař, lektor
vzdělávání dospělých, železniční specialista
i podnikatel, je v současnosti zaměstnanec
vlakového doprovodu Českých drah. Žije ve
Veselí nad Lužnicí. Poezii se začal věnovat
teprve v roce 2009. Zpočátku jen krátkými
verši pro pár přátel na sociální síti. Rok na
to již vydal svoji první básnickou sbírku „Jahodové verše“. Členem Jihočeského klubu
Obce spisovatelů je od roku 2013. Stará se
o webovou prezentaci klubu, je členem výboru, šéfredaktorem a editorem klubového
časopisu Literární Fórum. Kromě vlastního
psaní pomáhá začínajícím autorům při vydávání jejich prvních knih – projektem „I ty
můžeš mít vlastní knihu“. Často píše pro místní
10

či odborné časopisy. Je textařem skupiny A
proč ne Soběslav. Jeho texty zpívají i hudební
seskupení Duo VP z Chrudimi a Renata Sofie
Šandorová. Ve volném čase rád cestuje, hraje na kytaru a fotografuje.
Fando, nelze se nezeptat, co tě k básnění, jak
sám říkáš teprve nedávno, přivedlo a kde se
bere tvůj vztah k literatuře a ke knihám různých žánrů?
K básnění básníka přivádějí múzy. A v jihočeském kraji je jich takové množství, že jejich
polibkům nelze odolat. Koneckonců, tu nejkrásnější jsem si vzal za manželku.
Jaké byly začátky tvého působení v Jihočeské
obci spisovatelů?
Jednoho dne jsem na doporučení kamaráda
a spisovatele Jana Maruny zašel na schůzku klubu. Odvážně jsem se posadil vedle
předsedkyně Hanky Hosnedlové. A už jsem
tam zůstal. Dnes už jsem jako její „pravá
ruka“. Ale vážně. Až díky klubu jsem začal
přemýšlet nad tím, co a jak vlastně píšu, objevil jsem, že verš má i svá pravidla, zákony,
teorii. Prostředí ostřílených literátů a jejich užitečné rady či kritiky mě posouvají kousek po
kousku stále blíže k cíli – ke skutečné poezii.
Je to nekonečný příběh a já jsem moc rád, že
jsem se stal jeho součástí.
Dá se časově náročné povolání dát do souladu s tvou činností v literárním klubu, s vlastní
tvorbou básní, vydáváním knih i pomáháním
jiným?
Dá, ale není to snadné. Většinu volného času
trávím u počítače. Denně vyřídím desítky mailů.
Ale na druhou stranu, není krásné psát si s takovými osobnostmi jako jsou spisovatelé?
Nevyhýbáš se ani autogramiádám, besedám
o knihách a knihovnickým akcím téměř po
celé republice. Máš vůbec čas ještě na něco
jiného? Je velmi potěšitelné, že jsme se s tebou
mohli setkat i v naší koryčanské knihovně.
Mám. Zejména na rodinu, která má v mojí hierarchii pořadové číslo jedna. Dále na cestování, fotografování. Ale to vše tak nějak spolu
souvisí, prolíná se a s literaturou žije v určité
symbióze.
Někoho by mohlo napadnout, že právě antologie píšících železničářů je jen něco jako
pel mel, od každého něco, co sám soudíš o
obsahu již tří našich knih, do nichž byly zaslané příspěvky autorů po výběru zařazeny?
V dnešní hektické době není tolik příležitostí,
aby se mohli setkávat literáti se svými přáteli
stejného zaměření. Nejenom za vše může
nedostatek času. Spatří-li však antologie světlo světa, stává se výpovědí o své době, byť

v podobě básní, povídek a různých útvarů
nejpestřejší kvality. V jednom sborníku nelze nashromáždit jen samé Seiferty, Máchy,
Vieweghy či budoucích nositele Nobelových
cen za literaturu. Každý takový počin však
může objevit nové talenty a starým ostříleným
matadorům nabízí hozenou rukavici.
Mělo také tvé působení v Dopravním vzdělávacím institutu vliv na literární činnost?
Psaní předpisů a výukových textů mi po ukončení kariéry na DVI chybělo. A tato mezera
vytvořila podhoubí pro začátek mé literární
kariéry.
Přihodilo se ve tvém literárním životě od poslední návštěvy Koryčan něco nového?
Ano, od ledna jsem se účastnil několika literárních soutěží a ze všech jsem si přivezl alespoň malá ocenění. Byly to Tachovská reneta,
Mělnický Pegas a Řehečská slepice. Za největší poctu ale považuji své přijetí do Obce
spisovatelů ČR.
Co bys vzkázal začínajícím autorům a zájemcům o psaní?
Pište, pište, pište! A nebojte se vytáhnout své
rukopisy ze šuplíku či pevného disku. Každý
text si nalezne svého čtenáře. Rád vám s tím
hledáním pomůžu.
Kam se mohou zájemci o psaní či vydání knihy obrátit?
Jihočechy bych pozval přímo do našeho Jihočeského klubu Obce spisovatelů. Pro ostatní
je zde moje adresa profandu@seznam.cz.
Bibliografie:
Jahodové verše (Nová Forma 2010)
Radost (Nová Forma 2011)
Milování (Nová Forma 2012)
Veršované pohádky (Nová Forma 2014)
Od R po S aneb od rýmovaček po sonety
(Nová Forma 2015)
Veršované pohádky II (Epika 2016)
Spoluautorství:
Tajemství píšťaly (Epika 2013)
Ptáci z podzemí (Almanach české poezie
2013)
Pastýři noci (Almanach české poezie 2014)
Tekuté písky (Epika 2014)
Papírová pavučina (Epika 2016)
Budějovické povídky (Epika 2016)
Literáti na trati (Antologie píšících železničářů 2014)
Literáti na trati (Antologie píšících železničářů 2015)
Literáti na trati III (Antologie píšících železničářů 2016)
A několik sborníků literárních soutěží…
 Zdeněk Horenský
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Literární okénko

Básně
Vánoční
Nekonečně krásné chvíle
vánočního snažení
jsou většinou roztomilé.
Rybích řízků smažení,
napečené plné mísy,
nazdobené větve stromků,
stejná radost dnes jak kdysi,
cinkot ježíškovských zvonků.
Děti se od stolu zvedají,
rozsvěcují se svíčky,
na stromeček se dívají
rozevřenými víčky,
všem stačí vůně jehličí,
pečených dobrot, ovoce,
ten večer nikdo nekřičí,
ten večer jsou přec Vánoce.
Zdeněk Horenský
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Sdružení a spolky

Mikuláš opět dorazil
Rok se s rokem sešel a naše děti opět
s očekáváním vyhlížely tradiční nebeskou
návštěvu v našem kostele. Letos přišlo do
kostela téměř 120 dětí, rodičů a prarodičů bylo přibližně stejně tolik. Program
připravily jako obvykle děti naší farnosti:
zazpívala nám Schola sv. Vavřince, sóla
nacvičily Nela Orlová a Alžběta Selucká
a menší děti z náboženství recitovaly. Tentokrát nám s programem vypomohli i přizvaní hosté, naši milí přátelé z jiných farností: Marie Horáková přijela už podruhé
s autorskou pohádkou, tentokrát O dobré
vůli. Sólově i v duetu si u nás zazpíval
také Kristián Ilčík. Vystoupení se podařila
a skutečně ke konci programu došlo i na
nebeskou delegaci. Mikuláš měl pro zúčastněné vlídné slovo a otevřenou náruč.
Dětem požehnal a andílci nadělovali.
Za pomoc při organizaci děkuji všem, kteří se jakkoliv zapojili: chystali balíčky, pekli
perníky, pomáhali s aparaturou, chystali
kostýmy…. Velký dík patří také Martině
Lungové, která akci moderovala.
 Monika Selucká
SHM Koryčany, jednotu Orel a Farnost
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Zhodnocení prací na hradě Cimburku
V letošním roce proběhla druhá
etapa statického zajištění renesanční palácové příčky. Práce
byly provedeny za přispění
města Koryčany a Ministerstva
kultury v rámci Programu záchrany architektonického dědictví.
Palácová příčka byla v rámci
první etapy zajištěna pomocí
skrytých předepnutých lan a
částečně vyspárována. V rámci
druhé etapy sanačních prací
bylo dokončeno spárování a
následně přezděny koruny zdiva, které byly poškozeny povětrnostními vlivy a vegetací.
Další práce se soustředily na
zdi, které k palácové příčce
přiléhají. Jižní palácová hradba se částečně zřítila v roce
1959. V rámci záchranných
prací se podařilo najít základové zdivo a podezdít výlom, který ohrožoval statiku jihozápadní části této zdi. Při výkopových
pracích byla nalezena krbová
konzola, která byla zazděna
na původní místo.
Do severního palácového průčelí byla umístěna replika renesančního sdruženého okna
s erby Horeckých a Serenyiů.
Původní okno spolu s částí severního palácového průčelí
zaniklo mezi lety 1915 a 1916.
V letošním roce bylo na hradě
odpracováno přes 5000 dobrovolnických hodin.
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Kulturní akce, které letos proběhly:
Cimburský turnaj
V rámci této akce vystoupila skupina historického šermu In Taberna z Brna a skupina historického šermu Khaern M‘orhen.
VI. cimburský košt vín
Návštěvníci mohli ochutnat více než 200 vzorků vín. K tanci a poslechu zahrála cimbálka z Vacenovic.
Setkání malých pivovarů
Návštěvníci mohli ochutnat 24 druhů piva z produkce malých a
středních pivovarů. K této akci zahrály kapely Duo Juyos Complet
z Ostravy, Savoy Trouble z Brna a Bad Memory z Brna.

Cimburská nota
Vystoupila kapela Hazard z Brna, Ořešák a Druhá míza.
Den Múz
Návštěvníci mohli zhlédnout ukázku dravých ptáků, výstavu historických kostýmů Martiny „Komety“ Pekařové, výstavu obrazů
Martiny Lupačové Švarcové a výstavů hliněných obrazů Romana
Muroně. Dále proběhly ukázky tradičních řemesel. K vidění bylo
například kovářství, hrnčířství, tesařství, šperkařství nebo kamenická dílna. Jako hudební doprovod vystoupily kapely Helemese z
Kyjova a Tyjátrio z Brna.

Šermířský a divadelní den
Vystoupila skupina historického šermu Nuntius Regis ze Zlína a skupina historického šermu Berendal.

Hradozámecká noc
V rámci této akce proběhly večerní a noční prohlídky hradu. Dále
bylo možné zhlédnout fireshow, alchymistickou dílnu v hradním
sklepení a vystoupení šermířské skupiny In Taberna. Jako hudební
doprovod vystoupila Bardka Doubravka.

Šermířský víkend
Na této akci se představila skupina historického šermu Armet z
Vyškova.

 Pavel Kudlička
kastelán
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Aktivity v organizaci SPCCH Koryčany v roce 2016
V měsíčníku Okno do kraje
jste jistě přehlédli malý článek
„Senior Cap je populární “, ale
naše ZO si ho považuje. I my
jsme se totiž zúčastnili tohoto
turnaje . Mezi 42 týmy ve hře
pétanque jsme se vůbec neztratili. Nebyli jsme sice mezi
prvními, ale také jsme nebyli
mezi posledními a myslíme si,
že jsme úspěšně reprezentovali
a to i přesto, že nemáme kde
trénovat a navíc jsme to hráli
úplně poprvé. Přemýšlíme, kde
bychom mohli zbudovat malé
hřiště na tuto hru. Další naší
aktivitou v letošním roce byly
zájezdy do divadla. Uskutečnily se dva zájezdy do Brna a
to na činohru Petrolejové lampy
a na muzikál Titanic. Uskutečnili jsme také dva poznávací
zájezdy – první byl do Polska,
kde jsme navštívili solné doly
blízko Krakova a druhý zájezd
byl na Slovensko do Bratislavy,
kde proběhla krátká prohlídka

města a potom odtud lodí na
hrad Devín. Oba zájezdy jsme
uskutečnili ve spolupráci s CK
Kamibus Brankovice. Oba výlety se setkaly s mimořádnou
odezvou a jistě se uskuteční
další podobné. V září jsme
uskutečnili pobyt v lázních Luhačovice, celkem se zúčastnilo
16 osob a pobyt trval 7 dnů.
Pravidelně jsme chodili na
městskou plovárnu, zdatnější se
vydali pěšky na přehradu a ti
méně zdatní se svezli vláčkem
a zpět šli pěšky. Samozřejmě
jsme také ochutnali zdejší léčivé prameny. Na konferenci 5
října, která se rovněž konala
v Luhačovicích, bylo oceněno
sedm desítek seniorů ze Zlínského kraje, a to v rámci ankety „Senioři sobě i jiným“. Z našich řad byla navržena a také
oceněna za svou dlouholetou
činnost v organizaci p. Eliška
Klemová. V listopadu jsme se
zúčastnili koncertu ve Zdoun-

kách, kde již v předvánočním
duchu zahrála Zdounečanka
a Vacenovjáci. Na polovinu
prosince máme připraven
zájezd do Kyjova na koncert
Grande Moravia. Rok 2016
zakončíme setkáním členů or-

 Josef Tvrdý

roztoče Varroa destructor, s
jeho rozšířením se potýkáme
ještě v těchto dnech, kdy dokončujeme léčení.
Potěšitelná je okolnost, že
počet včelařů zůstává stálý.
Sedm našich včelařů je momentálně bez včel, ale chtějí
v budoucnosti znovu včelařit.

Včelstev nám znovu přibylo,
takže se podařilo dosáhnout
počtu 350 zimovaných včelstev.
Je již tradicí, že spolupráce
mezi Českým svazem včelařů
a Slovenským svazem včelařů
se mimo jiné uskutečňuje společným pořádáním Konferen-

ganizace a besedou s pozvanými hosty na hasičské zbrojnici v Koryčanech, kde nás již
vánočně naladí skupina mladých hudebníků ze Střílek.

Včelařský rok 2016
Zima 2015/2016 byla opět velice mírná, takže nedošlo k velkému úbytku včelstev. Ovocné
stromy začaly kvést začátkem
dubna, v posledním týdnu dubna klesly po dva dny noční teploty pod nulu a zmrzly všechny
ořechy a ovocné stromy, které
v té době kvetly.
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Řepka začala kvést začátkem
května a přinesla obvyklou
snůšku. Podle výkazů, které
dodali jednotliví včelaři, je průměrný výnos kolem 26 kg na
včelstvo, což je v podstatě stejné jako vloni.
Mírná zima se nepříznivě projevila na rozvoji parazita včel,
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ce zlepšovatelů a vynálezců
ve včelařství, která se střídavě
po dvou letech koná na území Česka a Slovenska. Tentokrát vyšla ve dnech 21. - 22.
10. 2016 řada na slovenskou
stranu. Nutno říci, že kromě
včelařské výstavy na výstavišti v Trenčíně probíhala též
výstava zahrádkářů a ovocnářů. Dvoudenní včelařská
výstava spojená s odbornými
referáty předních včelařských
odborníků byla cílem mnoha
výprav slovenských a českých
včelařů. Na tuto výstavu chys-

Rok Počet
včelařů
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

tala vypravit autobus i Okresní
organizace ČSV, ale pro malý
zájem museli autobus odříct.
Nicméně naši tři včelaři se na
tuto akci vypravili osobním autem a v sobotu 22. října Trenčín navštívili, zhlédli výstavu
a vyslechli všechny zajímavé
přednášky. Dokladem jsou fotografie z této akce.
V přiložené tabulce je počet
včelařů a počet zimovaných
včelstev od roku 1989 až do
letošního roku 2016.
 Ing. Jaroslav Kočí

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

Přír./Úbytek
315
297
291
270
219
201
179
189
139
169
191
190
189
193

-18
-6
-21
-51
-18
-22
10
-50
30
22
-1
-1
4

Rok Počet včelařů Počet
včelstev
2003
23
2004
22
2005
23
2006
24
2007
24
2008
21
2009
22
2010
21
2011
23
2012
27
2013
30
2014
33
2015
32
2016
32

Přír./Úbytek
178
201
208
189
206
181
192
193
220
185
218
264
304
350

-15
23
7
-19
17
-25
11
1
27
-35
33
46
40
46

Zdraví

Wellness
Vážené čtenářky a čtenáři,
víte, které pochutině běžně užívané v naší kuchyni se říká evropský ženšen? Napovím, že je
to aromatický kořen, který se již
od starověku používá nejen v kuchyni, ale i v lidovém léčitelství.
Jedná se o pikantní zeleninu,
která má také léčivé účinky. Je to
křen. Obsahuje stejně vitamínu
C jako pomeranče nebo citrony.
Obsahuje i vitamíny skupiny B,
vitamín E, provitamin A, železo,
vápník, hořčík, sodík, fosfor, síru
a draslík. Má silné antibakteriální i antibiotické účinky. Zlepšuje
imunitu organismu, zmenšuje
bolest, pomáhá při odkašlávání
a působí močopudně. Ve větším

množství ovšem může dráždit
žaludek a ledviny. Při zevním
použití dejte pozor na možné
kožní reakce.
Mimo kuchyni tedy můžete křen
s úspěchem využít například
takto:
Lžička strouhaného křenu se doporučuje při chřipce nebo nachlazení, protože uvolňuje hleny
a pomáhá při vykašlávání.
Na bolest hlavy – nastrouhejte
křen a zalijte jej v lahvi octem
tak, aby hladina byla asi 2 cm
nad křenem. Nechte 8-10 dní
stát, pak sceďte. Při bolesti hlavy potírejte křenovým octem
spánky.
Na bolest zad, revma ale i zánět
průdušek si připravte křenovou
placku. Smíchejte 1 díl nastrouhaného křenu s 5 díly mouky a
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1 dílem tuku (sádlo, olej). Přikládá se zevně na postižené místo.
Aby se nepodráždila pokožka,
tak místo potřete tukem, nebo
placku přiložte přes látku. Nechte působit 15-30 minut.
Na zánět dutin při tzv. zastydlé
rýmě nastrouhejte křen a inhalujte tak dlouho, jak vydržíte.
Na hlasivky nastrouhejte křen a
zalijte jej červeným vínem v poměru 1:3. Nalijte do tmavé lahve, pořádně protřepejte a nechte 10 dní odstát. Při problémech
s hlasivkami pijte třikrát denně
malou skleničku.
A ještě přidám tip na skvělou
křenovou pomazánku:
Je to rychlá pomazánka s výraznou chutí a její příprava zabere
pouhých deset minut. Křen nastrouháme na jemném struhadle

a vyšleháme s máslem, hořčicí,
strouhaným sýrem a půl lžičkou
mletého chilli. Osolíme a opepříme a podáváme s čerstvým
pečivem. Ozdobíme čerstvou
petrželkou.
Děkuji vám za pozornost, kterou
jste v roce 2016 věnovali Wellness poradně a do nového roku
vám přeji mnoho zdraví, osobní
pohody a štěstí. Přicházející sváteční dny a vánoční čas využijte
pro sebe a pro své blízké a nový
rok ať je pro vás plný optimismu,
vzájemného porozumění a dobré nálady.
 Ing. Hana Jamborová,
Váš wellness poradce
kontaktní email:
zdravystyl@email.cz
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Léčivé bylinky
I v posledním čísle letošního zpravodaje
si dovolím něco málo rad. Tentokrát však
rady a recepty pouze předávám, získala jsem je od mých čtenářů.
Letošní rok byl příznivý na úrodu červené
řepy, snad každý má letošní úrodu zavařenou a ještě má část v syrovém stavu ve
sklepě, jsem na tom stejně. Naštěstí je tu
spousta nápaditých lidí, kteří k této surovině přistupují velmi netradičně, a proto
vám nabídnu hned dva zajímavé recepty:
Sirup z červené řepy
0,75 kg červené řepy nastrouhat do 2
litrů vody, kousek celé skořice, 5 hřebíčků, vařit 15 minut. Scedíme a přisypeme
1 kg cukru, vaříme 5 minut (cukr necháme trochu zkaramelizovat).
Do vřelého přidáme 2 dl slivovice.

Marmeláda z červené řepy
4 hrnky strouhané červené řepy, 2 hrnky
strouhaných jablek, šťáva a kůra ze 2 citronů,
šťáva z jednoho pomeranče a 2 hrnky želírovacího cukru 2:1.
Řepu oloupeme a nastrouháme, jablka oloupeme a také nastrouháme. Vše promícháme
s nastrouhanou kůrou, citronovou a pomerančovou šťávou a dáme vařit. Směs zamícháme,
a když se marmeláda začne vařit, přisypeme
cukr a vaříme ji do zhoustnutí (asi 30 minut).
Horkou marmeládu vlijeme do skleniček a
zavíčkujeme. Je výborná.
Červená řepa a její léčivé účinky.
Obsahuje v hojném množství betain, který
brání rozvoji kornatění tepen a podporuje
činnost jater. Barvivo červené řepy rozšiřuje věnčité tepny a zpevňuje stěnu vlásečnic.
Z jejích přímo léčivých účinků jmenujme též
účinky močopudné, vylučuje sůl z těla, povzbuzuje činnost žaludku a tvorbu žluči. Při
ateroskleróze se doporučuje léčivá kúra: syrová šťáva z červené řepy v dávce 50-100 ml
denně po dobu alespoň deseti dní. Podporuje růst buněk a opravuje jejich jádra. Aktivuje
tvorbu červených krvinek, a tím zásobování
buněk kyslíkem. Vyvolává optimističtější nála-

Inzerce

du. Zbavuje střeva jedovatých látek, odstraňuje zácpu. Dodává pružnost a lesk pleti,
vlasům a nehtům. Neutralizuje a zároveň
odstraňuje jedovaté látky, zvláště v mozku.
[1]
1.Wikipedie otevřená encyklopedie
Krásné a klidné Vánoce v kruhu rodiny
Vám všem přeje vaše Babi kořenářka
 Ilona Vybíralová

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
Společnost PARZLICH s.r.o.,
hledá pro svůj výrobní závod v Hulíně operátora výroby –
obsluha vytlačovací linky. Požadujeme ukončené středoškolské vzdělání, spolehlivost, samostatnost. Nabízíme dobré
finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, stabilní zaměstnání. Nástup možný ihned.

Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice

Životopisy posílejte na:
eliska.odlozilova@parzlich.cz.

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme

až 1500 Kč
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Fotogalerie z Mateřské školy Koryčany

(foto k článku na str. 5)

(foto k článku na str. 5)

(foto k článku na str. 11)

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2016 - vydavatel a redakce Město Koryčany, IČO: 00287334, tel.: 573 500 999, fax: 573 376 321, e-mail:
zpravodaj@korycany.cz, www.korycany.cz. Povoleno MK ČR pod číslem E12062. Periodický tisk územně samosprávného celku. Grafická úprava
a tisk: Tiskárna Brázda. Toto číslo vyšlo dne 19. 12. 2016. Náklad: 1400 ks. Neprodejné, občanům je dodáván ZDARMA. Vychází čtvrtletně. Uzávěrka
příspěvků do příštího čísla bude 14. 3. 2017. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2016

19

