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Úvodník
Milí Koryčaňáci,
jak jistě víte, od 1. ledna 2018
dochází v oblasti odpadového
hospodářství v našem městě k dílčím změnám. Ráda bych uvedla
na pravou míru některé nepřesnosti a nejasnosti, které s sebou
tyto změny přinesly.
Největší změna spočívá v zavedení 14denního cyklu svozu, který zabezpečují Technické služby
města Koryčany. Znamená to, že
popelnice budou sváženy pouze
v liché týdny. K tomuto kroku dochází na základě vyhodnocení
informací sesbíraných prostřednictvím čárových kódů umístěných na každé popelnici. Máme
k dispozici data za více než
rok svážení, tudíž lze naprosto
jednoznačně vyloučit jakýkoliv
nahodilý výkyv nebo neobjektivitu takto získaných informací. Ty
ukázaly, že většina z nás přistavuje popelnici ke svozu 1x za 14
dní, případně každý týden, ale
pak je popelnice nejčastěji zaplněna jen do poloviny. Bylo by
tedy nehospodárné, kdybychom
nesáhli ke změně v četnosti svážení. Podrobný plán svozu komunálního odpadu v roce 2018
najdete na stránkách města a je
otištěn i v tomto čísle Koryčanského zpravodaje.
Poměrně častá je námitka, že
popelnice nebude stačit. Tady
se nabízí otázka – jak třídíte
odpad? Kdo standardně třídí
alespoň 3 základní komodity, tj.
plasty, papír a sklo, by neměl mít
s kapacitou popelnice problém.
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Může se ale stát, že z objektivních příčin někomu skutečně 1
popelnice stačit nebude. V tom
případě je možné mít popelnice
dvě nebo jednu velkou. Je ovšem
zapotřebí tuto skutečnost oznámit referentovi Odboru životního prostředí Městského úřadu
Koryčany a zdarma si obstarat
čárový kód na nově pořízenou
nádobu.
Další věc, kterou veřejnost velmi diskutuje, je sazba poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ta je dána
Obecně závaznou vyhláškou
města Koryčany, kterou vydává
Zastupitelstvo města Koryčany.
Vyhláška byla projednána na
18. zasedání Zastupitelstva dne
7. prosince a 13 z 15 přítomných zastupitelů schválilo ponechání sazby ve stávající výši,
tedy 600 Kč za osobu a rok.
Následně bylo – pod určitým
tlakem – svoláno 19. zasedání
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Zastupitelstva na den 16. ledna
2018. Tady se velmi zjednodušeně řečeno jednalo o snížení
této sazby. Po velmi vzrušené
diskusi zastupitelů zůstal poplatek nezměněn, ve výši 600
Kč, kdy 5 z 12 přítomných zastupitelů hlasovalo pro snížení
poplatku, 7 bylo proti. Aby bylo
snížení možné, bylo zapotřebí
minimálně 8 hlasů pro.
Výše poplatku je vypočítávána
pro každý rok samostatně podle předepsaného kalkulačního
vzorce. Vychází ze skutečných
nákladů předchozího, již účetně
uzavřeného kalendářního roku.
Poplatek pro rok 2018 se stanovuje již v prosinci 2017 a nejbližší, uzavřený rok, ze kterého se
vychází konkrétně pro rok 2018
je rok 2016. Ve svém důsledku to
také znamená, že úspory, které
přinese 14denní cyklus svozu
v letošním roce, se projeví až ve
výpočtu výše poplatku pro rok
2020. Je to takto celorepublikově nastaveno pro všechny obce

a města. Podle této kalkulace je
vypočtená výše poplatku pro rok
2018 v Koryčanech 636 Kč/osobu/rok. Takže při ceně 600 Kč
město v tomto roce doplácí na
každého občana (ne na domácnost) částku 36 Kč. V součtu to na
straně výdajů města dává částku
téměř 100 000 Kč za rok.
Setkávám se také s názorem, že
tím, že se popelnice vyváží 1x
za 14 dní, se zdražilo o 100 %.
Tady namítnu, že to tak rozhodně není. Vysvětlím. Město platí za
uložení tuny odpadu na skládku.
Tím, že se jezdí 1x za 14 dní se
nezmenší objem vyprodukovaného odpadu, který je z Koryčan
odvážený, ten zůstane stejný.
A tím pádem i výše nákladů na
jeho likvidaci, resp. uložení na
skládku, se nemění. Jenom se najezdí méně kilometrů a nebudou
se svážet poloprázdné popelnice. Tam jistá úspora bude. Ta se
ale projeví z legislativních důvodů nejdříve v roce 2020.
Pokračování na straně 3
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Akce školy
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(foto k článku na str. 8)
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Pokračování ze strany 1
V souvislosti s Obecně závaznou vyhláškou města Koryčany
č. 4/2017, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů bych ráda
upozornila na čl. 7 Úleva od
poplatků. Je ve výši 50 % a je
poskytnuta osobě po dosažení věku 70 let, která žije sama
v domácnosti. Tudíž každý, kdo
splní tyto podmínky současně,
platí poplatek ve výši 300 Kč.
V rámci pomoci mladým rodinám jsou od poplatku zcela
osvobozeny všechny děti do 1
roku věku. Vyhláška umožňuje
v čl. 6 dalším skupinám občanů
osvobození od poplatku. Zde je
třeba oprávněnost osvobození
včas ohlásit a doložit potřebný
doklad. Ráda bych také zmínila,
co na nás na všechny v nejbližších letech chystá náš stát a Evropská unie. V současné době

v Česku ukládáme na skládky
64 % všeho odpadu, který vyprodukujeme. Do roku 2030
budeme moci uložit maximálně
10 %. Prakticky to znamená, že
do popelnic bude moci každý
z nás odložit maximálně 1/10
veškerého vyprodukovaného
odpadu. Pokud toto nebude
dodrženo, chystají se pro obce
velmi vysoké sankce.
Konkrétně u nás, v Koryčanech,
jsme v roce 2017 vyprodukovali celkem 1127 tun odpadu a
za jeho likvidaci jsme zaplatili
cca dva miliony korun. Z toho
na skládky šlo 693 tun, což je
nějakých 61,5 %. Do přípustného limitu 10 % máme tedy
hodně daleko. Bude potřeba
se postupně dostat ze současných 693 tun na 113 tun. Čili
v řeči čísel musíme snížit současné množství odpadu, které
ukládáme do popelnic o 580
tun ročně. Pro jednotlivce, ne
pro domácnost, to pak zname-

ná ubrat zhruba 200 kilo vyprodukovaného odpadu ročně.
Dalším významným aspektem
odpadového
hospodářství
jsou finance. V časovém horizontu devíti let, do roku 2027,
se předpokládá postupný nárůst ceny za ukládání odpadů na skládky ze současných
1100 Kč/tunu až na 2000 Kč/
tunu. To zvýší náklady na uložení odpadů téměř o 100 %. Jsou
to věci, které se hrnou na všechny obce. Svaz měst a obcí aktivně hájí zájmy obcí, jedná,
diskuse ještě nejsou uzavřeny.
Nicméně tato popsaná opatření a navrhované změny jsou
stále ve hře a reálně hrozí, že
vstoupí v platnost.
Já velmi dobře vnímám, že
odpady jsou v současné chvíli tématem, které hýbe naším
městem. Je to velmi závažný
problém, který se dotkne každého z nás a je potřeba se
na chystané změny postupně

připravovat. Úkolem příštích let
bude opravdu razantní snížení
množství produkovaného odpadu, jinak nás čeká velké navýšení cen za likvidaci odpadů.
To je realita a nebylo by v tuto
chvíli fér slibovat snížit cenu za
svoz odpadů, protože to v této
situaci prostě není možné. Měli
bychom si postupně osvojovat
strategii založenou na předcházení vzniku odpadů a maximální míře třídění odpadů pro
jejich recyklaci, protože chystané sankce za nedodržení povolených limitů mají být opravdu
velmi vysoké. Pokud nechceme,
aby se naše město do budoucna stalo smetištěm, je potřeba,
aby každý jeden z nás začal u
sebe a poctivě a v maximální
míře odpady důsledně třídil. Ty
možnosti v Koryčanech máme,
jen je potřeba jich využít.
 Ing. Hana Jamborová
starostka

Plán svozu komunálního odpadu na rok 2018
Lichý týden – Pondělí
Jestřabice, Koryčany, fa Hipocentrum, fa Zámek, fa Kobodas, fa
Frott, fa Techagra, fa Dřevopodnik Hausner, fa DNM company,
fa Stolařství Šimeček, Blišice, sídliště Zdravá voda, fa Kromcar, fa
VaK – úpravna vody, Masarykova – městské bytovky, areál Business trade, Tyršova, Smetanova, Svatoplukova, Lískovec, fa Lignis,
přehrada, kemp, koupaliště, hřiště FC, chatová oblast
Zdravá voda, kulturní dům, hřbitov, knihovna, budova MěÚ.
Lichý týden – Úterý
Kyjovská, Masarykova, Příční, Nádražní, Potoky, Zámecká, Zámecká – Cikorka, Lhotka, Nad Zahradami, Dvorky, Cihelny, Močílky,

Tovární čtvrť, Pivodova, Suchý řádek, U Rybníka, Petrželka.
Vzhledem k zavedenému 14dennímu svozu může nastat situace, že
bude nutné svést větší objem odpadů. Limitujícím faktorem je objem
svozového vozidla a provozní doba skládky Nětčice, která přijímá
odpad do 15 hod. Pokud nastane tato situace, bude u tučně napsaných ulic a subjektů přesunut svoz na středu v lichém
týdnu. Je potřeba počítat se skutečností, že pokud nebude v tučně
napsaných lokalitách vyvezena nádoba v pravidelném svozovém dni,
bude automaticky vyvezena ve středu.
 Vaněk Pavel, DiS.
ředitel TS Koryčany

Informace z radnice

Výpis usnesení

z 18. zasedání dne 7. prosince 2017
Z M 1/ 18 /17 po projednání určuje hlasováním zapisovatele
18. zasedání paní Bc.
Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovateli zápisu pana Zdeňka
Šmelu a pana Lubomíra Daníčka a členy návrhové komise
pana Bc. Radka Pištěláka, pana Michala Hušku a paní Mgr.
Martinu Lungovou.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
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Z M 2/ 18 /17 s c h v a l u j e
doplněný program 18. zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM 3/ 18 /17 n e s c h v a l u j e
změnu Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
3

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2 – p. Ing. H. Jamborová, p. M.
Berka, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM 4/ 18 /17 v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku města Koryčany č. 4 /2017 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu po provedené úpravě týkající se ponechání poplatku v
původní výši 600 Kč za osobu a příslušný rok.
Pro: 13, Proti: 1 – p. M. Huška, Zdržel se: 1 – p. M. Horáček,
Nepřítomno: 0
Schváleno v protinávrhu.
Z M 5/ 18 / 17 v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku města Koryčany č. 5/2017 o
nočním klidu.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Z M 6/ 18 / 17 s c h v a l u j e
rámec programu pro Podporu výstavby rodinných domů v Koryčanech.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Z M 7/ 18 / 17 s t a n o v u j e
svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny v následujících částkách:
- místostarosta: 24.251,00 Kč,
- člen rady města: 2.020,00 Kč,
- předseda výboru zastupitelstva města: 1.840,00 Kč,
- člen výboru zastupitelstva města: 1.600,00 Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva
města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V
případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Z M 8/ 18 / 17 s t a n o v u j e
v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona o obcích paní
Mgr. Marcele Klemmové, člence Zastupitelstva města Koryčany zvolené usnesením Zastupitelstva města Koryčany č.
16/11/2014 ze dne 6. 11. 2014 do funkce obřadníka, odměnu ve výši 600,00 Kč/měsíčně za výkon funkce obřadníka
s účinností od 1. 1. 2018.
Pro: 13, Proti: 1 – p. M. Budík, Zdržel se: 1 – p. Mgr. M.
Klemmová, Nepřítomno: 0
Schváleno v protinávrhu.
Z M 9/ 18 / 17 s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytování cestovních náhrad ve výši a za
podmínek stanovených ve Vnitřní směrnici SM – 2/2017 Směrnice o poskytování cestovních náhrad ze dne 24. 10.
2017 členům zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 2018.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Z M 10/ 18 / 17
schvaluje
v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 zákona o obcích uvolněnému členovi zastupitelstva města (starostce) čerpání Sociálního
fondu zaměstnanců města za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům města.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Z M 11/ 18 / 17
schvaluje
rozpočet města Koryčany pro rok 2018 a jeho závazné ukazate4

le dle přílohy č. 1.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Z M 12/ 18 / 17
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 - rok 2018 dle přílohy
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Z M 13/ 18 / 17
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu města Koryčany na roky 2019
až 2023 dle přílohy č. RV-2019-2023.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Z M 14/ 18 / 17
neschvaluje
prodej části pozemku parc. č. 524/1 v k.ú. Koryčany o výměře 250 m2, druh pozemku jiná plocha, ve vlastnictví města
Koryčany.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1 – p. O. Daníček, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Z M 15/ 18 / 17
neschvaluje
prodej pozemku parc. č. 2193 v k.ú. Jestřabice o výměře 110
m2, druh pozemku orná půda, ve vlastnictví města Koryčany.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Z M 16/ 18 / 17/A
neschvaluje
prodej pozemku parc. č. 1256/4 v k.ú. Koryčany o výměře
48 m2, druh pozemku vodní plocha, ve vlastnictví města Koryčany.
Pro: 3 – p. L. Orel, p. Ing. Z. Máčel, p. Z. Šmela, Proti: 6 – p.
Ing. H. Jamborová, p. L. Daníček, p. O. Daníček, p. M. Huška,
p. M. Berka, p. Mgr. M. Lungová, Zdržel se: 6 – p. Bc. R. Pištělák, p. Mgr. M. Klemmová, p. M. Horáček, p. B. Žampach,
p. Ing. M. Budík, p. Mgr. D. Čížková, Nepřítomno: 0
Usnesení nebylo přijato.
Z M 16/ 18 / 17/B
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1256/4 v k.ú. Koryčany o výměře
48 m2, druh pozemku vodní plocha, ve vlastnictví města Koryčany paní H. F. za cenu 320 Kč/m2 včetně DPH (celkem
15.360 Kč včetně DPH). Ostatní náklady spojené s prodejem
hradí kupující, daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena
dle zákona.
Pro: 6 – p. Ing. H. Jamborová, p. L. Daníček, p. O. Daníček,
p. M. Huška, p. M. Berka, p. Mgr. M. Lungová, Proti: 1 – p. L.
Orel, Zdržel se: 8 – p. Bc. R. Pištělák, p. Mgr. M. Klemmová,
p. M. Horáček, p. B. Žampach, p. Ing. M. Budík, p. Mgr. D.
Čížková, p. Z. Šmela, p. Ing. M. Máčel, Nepřítomno: 0
Usnesení nebylo přijato.
Z M 17/ 18 / 17
schvaluje
provedení nezbytných opatření pro bezpečný provoz lyžařského vleku ve spojitosti s následným pronajmutím.
Pro: 11, Proti: 1 – p. Ing. M. Budík, Zdržel se: 3 – p. Mgr. M.
Klemmová, p. O. Daníček, p. Bc. R. Pištělák, Nepřítomno: 0
Schváleno v protinávrhu.
Z M 18/ 18 / 17
schvaluje
nákup nemovitosti v areálu KRODOS SERVIS a.s., a to budovy bez č. p./č. e. - stavba pro dopravu na pozemku p.
č. 743/2, budovy s číslem popisným 719 na pozemku p. č.
743/3 a pozemků p. č. 442/8, p. č. 743/1, p. č. 743/2 a p.
č. 743/3 v obci a k.ú. Koryčany do vlastnictví města Koryčany za cenu 3.000.000,00 Kč včetně DPH.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2 – p. M. Horáček, p. Mgr. M.
Klemmová, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Z M 19/ 18 / 17
schvaluje
Plán práce Rady města Koryčany a Plán práce Zastupitelstva
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města Koryčany na rok 2018.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Z M 20/ 18 / 17
volí
do funkce přísedících soudců Okresního soudu v Kroměříži na
funkční období 2018 až 2021 osoby dle přílohy č. 1.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Z M 21/ 18 / 17
schvaluje
organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka
 Lubomír Daníček, v. r.,
místostarosta
 Bc. Ludmila Prokešová, DiS., v. r.
tajemník MěÚ

Výpis usnesení

z 19. zasedání dne 16. ledna 2018
Z M 1/19/18 po projednání určuje hlasováním zapisovatele 19. zasedání paní Bc.
Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovateli zápisu pana Marka
Berku a pana Michala Hušku a členy návrhové komise pana
Miroslava Horáčka, pana Ing. Miroslava Budíka a pana
Ondřeje Daníčka.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Mgr. D.
Čížková, p. Z. Šmela, p. B. Žampach
Schváleno v předloženém znění.
Z M 2/19/18 schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro:12 , Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Mgr. D.
Čížková, p. Z. Šmela, p. B. Žampach
Schváleno v předloženém znění.
ZM 3/19/18 vydává Obecně závaznou vyhlášku města
Koryčany č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-

ňování komunálního odpadu.
Pro: p. Ing. M. Máčel, Proti: 7 – p. Ing. H. Jamborová, p. L.
Daníček, p. O. Daníček, p. Bc. R. Pištělák, p. Ing. M. Budík,
p. L. Orel, p. Mgr. M. Klemmová, Zdržel se: 0, Nepřítomno:
3 – p. Mgr. D. Čížková, p. Z. Šmela, p. B. Žampach
Usnesení nebylo schváleno
Z M 4/19/19 schvaluje rozpočtové opatření č. 2 - rok 2018
dle přílohy č. RO-2018-02.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Mgr. D.
Čížková, p. Z. Šmela, p. B. Žampach
Schváleno v předloženém znění.
 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka
 Lubomír Daníček, v. r.,
místostarosta

Výpis usnesení

z 20. zasedání dne 15. února 2018
Z M 1/ 20 /18 po projednání určuje hlasováním zapisovatele 20. zasedání paní Bc.
Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovateli zápisu pana Miroslava Horáčka a pana Lubomíra Orla a členy návrhové komise paní Mgr. Drahomíru Čížkovou, pana Michala Hušku a
pana Lubomíra Daníčka.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. M. Berka
Schváleno v předloženém znění.
Z M 2/ 20 /18 s c h v a l u j e
program 20. zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. M. Berka
Schváleno v předloženém znění.
ZM 3/ 20 /18 s c h v a l u j e
poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace pro FC
Koryčany z.s., se sídlem Pivodova 782, 768 05 Koryčany,
IČ 27000907, zastoupeným Michalem Huškou, místopředsedou spolku, ve výši 280.000 Kč na rok 2018,
schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Koryčany mezi městem Koryčany, Náměstí 401, 76805 KoryčaKORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 1/2018

ny, IČ 00287334, zastoupeným Ing. Hanou Jamborovou,
starostkou města a FC Koryčany z. s., se sídlem Pivodova
782, 768 05 Koryčany, IČ 27000907, zastoupeným Michalem Huškou, místopředsedou spolku.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1 – p. M. Huška, Nepřítomno:
1 – p. M. Berka
Schváleno v předloženém znění.
ZM 4/ 20 /18 s c h v a l u j e
poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace pro POLYPEJE - spolek pro obnovu a využití historických památek,
se sídlem Závětří 2774/9, 616 00 Brno – Žabovřesky, IČ
60556501, zastoupený Mgr. Davidem Krämerem, DiS.,
prezidentem spolku ve výši 200.000 Kč na rok 2018,
s c h v a l u j e uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města
Koryčany mezi městem Koryčany, Náměstí 401, 768 05
Koryčany, IČ 00287334, zastoupeným Ing. Hanou Jamborovou, starostkou města a POLYPEJE - spolek pro obnovu a
využití historických památek, se sídlem Závětří 2774/9, 616
00 Brno – Žabovřesky, IČ 60556501, zastoupený Mgr.
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Davidem Krämerem, DiS., prezidentem spolku.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. M. Berka
Schváleno v předloženém znění.
Z M 5/ 20 / 18 A
schvaluje
nákup pozemků pro plánovanou rekonstrukci chodníků a
vjezdů na ulici Kyjovská, a to v částce 367 Kč/m2.
Pro: 4 – p. L. Orel, p. M. Horáček, P. Mgr. M. Lungová, p. Ing.
M. Máčel, Proti: 9 - p. Ing. H. Jamborová, p. L. Daníček, p. O.
Daníček, p. Bc. R. Pištělák, p. Ing. M. Budík, p. Z. Šmela, p.
Mgr. D. Čížková, p. M. Huška, p. Mgr. M. Klemmová, Zdržel
se: 1- p. B. Žampach, Nepřítomno: 1 – p. M. Berka
Usnesení nebylo přijato.
Z M 5/ 20 / 18 B
schvaluje
nákup pozemků pro plánovanou rekonstrukci chodníků a
vjezdů na ulici Kyjovská, a to v částce 100 Kč/m2.
Pro: 11, Proti: 3 - p. Mgr. M. Lungová, p. M. Horáček, p. L.
Orel, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. M. Berka
Schváleno v předloženém znění.
Z M 6/ 20 / 18 s c h v a l u j e
přijetí daru spoluvlastnického podílu p. J. K. ve výši 1/85,
podílu p. Ing. P. K. ve výši 2/85, podílu p. H. K. ve výši
1/85, podílu p. E. S. ve výši 1/85, na pozemcích (Singulární pozemky), nemovité věci v katastrálním území Blišice,
zapsané na LV č. XXX pozemku parcelního čísla XXX - ostatní
plocha (ostatní komunikace) o celkové výměře 106 m2, pozemku parcelního čísla XXX - ostatní plocha (ostatní komunikace) o celkové výměře 276 m2, pozemku parcelního čísla
XXX - ostatní plocha (ostatní komunikace) o celkové výměře
147 m2. Veškeré případné náklady spojené s darováním
bude hradit obdarovaný.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. M. Berka
Schváleno v předloženém znění.
Z M 7/ 20 / 18 s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/
BKM/9284/2017- BKMM, mezi městem Koryčany, Náměstí 401, Koryčany 768 05, IČ 00287334, zastoupené
paní Ing. Hanou Jamborovou, starostkou a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž,
IČ 69797111, za který právně jedná JUDr. PhDr. Antonín
Komenda, Ph.D., pro pozemek ve vlastnictví státu „Česká republika“, s parcelním číslem 2215/2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace, o výměře 379
m2.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. M. Berka
Schváleno v předloženém znění.
Z M 8/ 20 / 18 n e s c h v a l u j e
prodej pozemku ve vlastnictví města Koryčany v k.ú. Polešovice, LV 107, p. č. 1222, spoluvlastnického podílu o celkové výměře 3.068 m2, navrženou společností VIAGEM a.s.
IČ 04817320, pobočkou Pražákova 1008/69, Brno 639
00, zastoupena panem Ing. Přemyslem Kubáňem, za nabízenou částku 24.161 Kč, podílu parcely (tj. 1.534 m2).
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. M. Berka
Schváleno v předloženém znění.
Z M 9/ 20 / 18 s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 04 – rok 2018 dle přílohy č. RO2018-04.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. M. Berka
Schváleno v předloženém znění.
Z M 10/ 20 / 18
schvaluje
dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace
Technické služby města Koryčany, příspěvková organizace,
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Nádražní 520, 768 05 Koryčany, IČ 71294104 ze dne 26.
9. 2013.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1 – p. M. Horáček, Nepřítomno:
1 – p. M. Berka
Schváleno v předloženém znění.
Z M 11/ 20 / 18
schvaluje
pořízení změny č. 1 Územního plánu města Koryčany v části
„TV“ pro VaK Hodonín zkráceným postupem.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. M. Berka
Schváleno v předloženém znění.
Z M 12/ 20 / 18
volí
členem Rady města Koryčany paní Mgr. Martinu Lungovou.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. M. Berka
Schváleno v předloženém znění.
Z M 13/ 20 / 18
s t a n o v í,
že neuvolněné člence Zastupitelstva města Koryčany paní
Mgr. Martině Lungové, která současně vykonává funkci člena rady města a člena kontrolního výboru, bude odměna
poskytována ve výši 2.900 Kč. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do této funkce.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. M. Berka
Schváleno v předloženém znění.
Z M 14/ 20 / 18
stanoví
neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Koryčany panu
Miroslavu Horáčkovi odměnu ve výši 540 Kč. Odměna
bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1 – p. M. Horáček, Nepřítomno:
1 – p. M. Berka
Schváleno v předloženém znění.
Z M 15/ 20 / 18
schvaluje
Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Koryčany na období 3/2018 – 2/2019.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. M. Berka,
p. Mgr. M. Klemmová
Schváleno v předloženém znění.
Z M 16/ 20 / 18
schvaluje
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Koryčany na rok 2018.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. M. Berka,
p. Mgr. M. Klemmová
Schváleno v předloženém znění.
Z M 17/ 20 / 18
schvaluje
organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. M. Berka,
p. Mgr. M. Klemmová
Schváleno v předloženém znění.
Z M 18/ 20 / 18
ukládá
Ing. Miroslavu Budíkovi, předsedovi Osadního výboru Lískovec, zjistit informace o prodeji bývalé prodejny COOP v
Lískovci a uspořádat besedu s občany na dané téma.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. M. Berka,
p. Mgr. M. Klemmová
Schváleno v předloženém znění.

 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka
 Lubomír Daníček, v. r.,
místostarosta
 Bc. Ludmila Prokešová, DiS., v. r.
tajemník MěÚ
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Anketa
Otázka:
Jak na Vás působí změna zimního času na letní? Uvítal/a
byste zrušení této změny?

Jaroslava:
Na mne změna času nepůsobí. Když se čas
změní, ráno vstanu, posunu hodiny a rozhodně
nemám pocit, že by mi ta
hodina spánku chyběla.
ho

Staňa:
Mně to nevadí. Změn
a času na mne
nijak nepůsobí, proto
je mi jedno, jestli
se bude měnit čas dá
l nebo se to zruší.

Marie:
nepůsobí. Myslím,
Změna času na mne vůbec
ový režim a snaže je to tím, že v zimě mám klid
žím se odpočívat.

Marie K.:
Dříve mi změna času
nevadila, ale posledn
í
dva roky pozoruji zm
ěnu. Když se čas změní
n , tak dva dny se cítím
unavená, ale pak se
vš
v echno vrátí do norm
álu.T

Odpočinkové místo v Koryčanech
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Letošní zima je za námi, jaro se blíží mílovými kroky. Sluneční
dny nabývají na síle a to je pro nás všechny výzva, abychom
vyrazili ven na příjemnou procházku. Okolí Koryčan je velmi
pěkné, s velkým množstvím možností na jarní výšlap. Jednou
z oblíbených tras je i procházka po bývalé objížďce Koryčan.
Každoročně tuto příležitost využije mnoho z nás. Letos tato trasa nabízí příjemné zpestření v podobě nového odpočinkového místa. Město Koryčany zde nechalo postavit krásný altán

z modřínového a smrkového dřeva s možností posezení. Za tuto
perfektně odvedenou práci vděčíme stavební firmě pana Tomáše Davida. Pan David ve spolupráci s dalšími řemeslníky z Koryčan nám občanům i případným turistům, kteří navštíví naše
město, připravil příjemné místo k odpočinutí, které doplňuje velmi pěkná vyhlídka.
 Marie Horáčková

Školství

Zprávičky ze školy základní…
Vánoční zpravodaj
Vám přinesl novinky z naší základní školy
– že je nás – mužů – šest, začínáme s novými webovými stránkami, kde si může
každá třída vést své zajímavosti, učitelé
mohou přidávat aktuality, na stránkách
najdete kontakty na učitele Vašich dětí…
Připomínám, že školní stravování patří
opět pod školu a přibylo cca 50 % strávníků. V prvním pololetí byl realizován
projekt plavání s dotací na dopravu, tedy
rodiče část nákladů na dopravu ušetřili.
Zapojili jsme se do projektu obědy do
škol, kde z dotace pokrýváme náklady na
stravování několika žáků. Podrobněji jsem
popsal problémy inkluzívního vzdělávání, které nutně potřebuje revizi po všech
stránkách. A také v současné podobě na
tento systém školy nedostávají dostatečné
prostředky, dochází k jejich dalšímu krácení a nadále trvá rozpor s pracovně právními vztahy…
O žácích.
Naši školu navštěvuje přibližně 220 žáků
z Koryčan a spádových obcí. Občas žáci
odcházejí, jindy přicházejí. Každý rodič
hledá pro své děti to nejlepší. Snažím se
vést naši školu – jako ředitel a člověk, který prochází strastmi i radostmi jako ostatní
– především jako školu pro život, s důrazem na hodnoty trvalé. Celý náš tým se
dále a více bude zaměřovat na každého
žáka, dle jeho individuálních možností,
potřeb, ve snaze jej nechat vyniknout, ale
též s jeho přispěním a odpovědností…
O mobilech ve škole.
Digitální svět nás docela pohlcuje. Přináší
takřka netušené možnosti, ale významně
ovlivňuje naše myšlení. I mnozí věkem dospělí mají problém s nastupujícím virtuálně
globalizačním trendem. A teď si připusťte,
co „svobodné“ používání, či nadužívání znamená pro Vaše děti školního věku.
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Dříve jsme víceméně věděli, co a s kým
děti dělají. Víme a můžeme tvrdit to samé
dnes? A tak se může stát, že on-line, tedy
v živém přenosu, spatříme to, co ani netušíme, že se nám právě děje. Například
dopředu připravená situace, kdy bude zesměšněn, či napaden jakkoli – kdokoli. A
v té samé chvíli mohou tyto záběry vést
ke kyberšikaně – tedy zveřejnění tohoto
protiprávního jednání, které může být i
trestným činem! Na naší škole máme ve
školním řádu opatření k takovému jednání, a pokud nastane, udělujeme i nejhorší
známku z chování a dle metodiky ministerstva školství řešíme takové jednání s OSPOD či Policií ČR. Ze zahraničí přicházejí
zprávy o zákazech používání mobilů ve
škole a i v ČR má každá škola možnost určit pravidla hry… V současné době diskutujeme na poradách varianty při vědomí
toho, že rodiče se žáky leckdy potřebují
sdílet informace, neb jsou pracovně značně vytíženi. Chápu, že pro mnohé by zákaz používání mobilů byl docela problém.

dostali informaci, že bodové hodnocení
našeho projektu je tzv. „nad čarou“, tedy
projekt byl zařazen mezi financovatelné.
Leden a únor byl ve znamení očekávání
dokončení hodnocení projektů. V současné době tedy stále nemáme „Rozhodnutí
o přidělení dotace“ a těžko usuzovat, co
za tím vězí. Může to být větší množství
projektů, které byly úspěšné, a není dostatek alokovaných prostředků, může to být
i tak, že projekty „nad čarou“ jsou dále
podrobovány posouzení, které posunout
nahoru, či dolů… Nebo snad současná
nepřehledná situace při vzniku vlády?
Opravdu nevím, ale jsem si jist, že pro
naši školu a region Koryčan je naprosto
nezbytné dát škole nové směřování, které
se bude opírat o vzdělávání přírodovědné a technicko – praktické pro budoucí
řemesla a živnosti. Mozkem projektu jsou
i nové digitální technologie v nově vzniklých odborných učebnách. A jak jsem se
již zmiňoval, máme velmi slušně zajištěno
i vzdělávání jazyků.

O novém webu školy.
Začátkem září naše škola spustila zkušební
provoz nových webových stránek. Proběhlo i školení učitelů o možnostech vkládání
příspěvků a každá třída má svou záložku.
Administrátorem je pan kolega D. Kosík
a dále chci zřídit školní IT pracoviště, na
kterém by se podíleli i samotní žáci. Žáci
by se tak vzdělávali v redakčních schopnostech a dále by jim byla dána možnost
prezentace své práce, nápadů, myšlenek,
zkrátka tvůrčích činností, které nám možná pomohou řešit i zneužívání digitálních
technologií – např. „o mobilech ve škole“.
O projektu.
Je to rok, co naše škola ve spolupráci
s městem Koryčany podala žádost o financování projektu „Rozvoj přírodovědného a technického – praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany“. Před Vánocemi jsme

O novém „Školním vzdělávacím
programu“ – dále ŠVP.
V souvislosti s projektem připravíme nový
ŠVP. Kromě standardní výuky chceme
vzdělávat v určitých blocích, v projektovém a angažovaném vyučování se zapojením partnerských škol a ekonomicky
aktivních subjektů. Tento nový ŠVP je provázán s výše uvedeným projektem a jeho
příprava bude docela časově náročná…
Připomínám,
že na škole pracuje „školní poradenské
pracoviště“ – toto řeší problematiky výchovy, začleňování do kolektivu i kolektivy tříd. Pracuje ve složení: výchovní
poradci, školní metodik prevence, ve spolupráci s vedením školy a za účasti rodičů
a třídního učitele.
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Zápis do první třídy
Dne 11. 4. 2018 od 15 do 18 hodin proběhne zápis do první třídy. Potřebné informace naleznete na našich webových
stránkách.
Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme.

Vážení uživatelé veřejné služby,
které říkáme škola. Pan Tomáš Baťa říkával: „Nehledejme lehkých cest… Těmito
se tlačí toliko lidí, že po nich nikam nedojdeme…“
Ale také si připomeňme slova pana Wericha: „Hlavně neříkejte, že něco nejde…

protože pak se najde nějakej ....., který
neví, že to nejde, jde a udělá to…“
Usebraný čas postní a dobré časy nejen
Velikonoční…
 Za školní tým V. Jansa
ředitel školy, Koryčany 10. 3. L. P. 2018

Akce školy
11. školní ples
V únoru jsme společně s rodiči připravili 11. školní ples, zpestřen
byl tradiční polonézou a projekcí „ze života abiturientů“… Děkujeme podporovatelům a všem, kdo pomohli, a také těm, kdo přišli
užít si neformální setkání se vzpomínáním na svá školní léta…
Mgr. Vlastimil Jansa

aktivně zapojit a porovnat své dosavadní znalosti o naší sluneční
soustavě se žáky dvou dalších základních škol, kteří v digitáriu planetária byli s námi. A nedopadli jsme špatně!
Proto (a vlastně nejen proto :-) ) jsme si cestou domů zasloužili malé
zastavení v McDonaldu na Rohlence…
 PhDr. Jiří Brázdil

Karneval
28. 2. jsme měli ve škole spoustu vojáků, zvířátek, princezen, kouzelníků… Probíhalo totiž karnevalové veselí. Všichni jsme přiložili ruku
k dílu a velké poděkování patří žákům devátého a osmého ročníku,
kteří se statečně chopili organizace celého dne.

Dílničky pro předškoláky
Jako již tradičně jsme u nás ve škole přivítali milou návštěvu – budoucí prvňáčky. Ti si za doprovodu rodičů užili atmosféru v naší rodinné
škole. Paní učitelky si pro ně přichystaly různé hry a úkoly. Děti si
vyrobily domeček z keramické hlíny a už se těšíme, jak si ho při příští
návštěvě společně dokončíme.
Druhé setkání proběhne ve středu 21. 3. 2018 od 16 do 17 hodin.
 Učitelé prvního stupně

Osvětim – Svědomí lidstva
V pátek 2. 3. se žáci 9. ročníku zúčastnili výchovně-vzdělávacího programu Osvětim – Svědomí lidstva. Cílem naší exkurze
se stal německý nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor
Auschwitz-Birkenau. Ihned poté, co jsme prošli bránou s nápisem Arbeit macht frei (Práce osvobozuje), bylo jasné, že
na toto místo už nikdy nezapomeneme. I přes mrazivé počasí
jsme se se zájmem zaposlouchali do výkladu česky hovořícího průvodce. Dozvěděli jsme se spoustu informací o těžkém
životě v táboře. Poté následoval přesun do asi 2 kilometry
vzdálené Březinky, zajateckého tábora, který tuto funkci nikdy
neplnil. Ocitli jsme se na místě, kam přijížděly každodenně
transporty nevinných, na místě, z kterého se vrátila jen nepatrná hrstka vězněných. Viděli jsme zděná i dřevěná stavení,
zbytky plynových komor. Prohlídku jsme zakončili pohledem
na celý tábor ze strážní věže.
Myslím, že vzpomínky na tento památník připomínající celému světu odpornost nacistického režimu a utrpení miliónů lidí
z celé Evropy v nás zůstanou.
 Mgr. Marie Marková

Úžasné planety – exkurze k předmětu Seminář přírodovědných předmětů vyučovaný v 6. a 7. třídě
Sv. Valentýna jsme my, šesťáci, sedmáci a pět osmaček, strávili místo
školy na výletě v brněnském planetáriu, kde jsme zhlédli pořad pro
žáky základních škol s názvem Úžasné planety. Projekce s úvodní
přednáškou trvala přibližně jednu hodinu a my jsme se do ní mohli

Lyžařský kurz
Od 3. 3. do 9. 3. proběhl lyžařský kurz na „Švýcárně“ – oblast
Pradědu. Týden strávený v nadmořské výšce 1334 až 1491 m. n. m.
v odlehlé horské oblasti Jeseníků bude předmětem první práce nově
vznikajícího IT týmu žáků a bude umístěn na webu školy.
 Mgr. Vlastimil Jansa

Kurz první pomoci
Děti z první, druhé a třetí třídy už vědí, jak zavolat na tísňovou linku,
dávat masáž srdce nebo ošetřit drobné zranění. Při kurzu první pomoci pořádaném Zdravotní záchrannou službou v Kroměříži si vše
vyzkoušely a získaly o tom také příslušné osvědčení.

Rekonstrukce koupelny v mateřské škole
Jistě všichni znáte televizní pořad „Jak se staví sen“ nebo „Bydlení je hra“.
Tak nějak probíhala rekonstrukce sociálního zařízení pro děti
ve třídě Berušky.
Havarijní stav byl důvodem, proč bylo třeba ihned začít. Využili
jsme období jarních prázdnin a pustili se do toho. Nastalo vrtání, bourání, zednické práce všeho druhu, instalatérské, elektroinstalační a malířské práce. Na závěr následoval úklid všech
přilehlých prostor.
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Dětem jsme připravili slavnostní kolaudaci a velké překvapení.
Úžas v očích a úsměv na tváři, nadšení, které projevily, to vše
bylo tou nejhezčí tečkou na závěr.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv na této akci podíleli.
Dílo se podařilo. Přejeme si, aby koupelna dětem dobře a dlouho sloužila.
foto na straně 31
 M. Ondrušíková
MŠ Koryčany
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Zápis dětí do MŠ v Koryčanech pro školní rok 2018/2019
se uskuteční ve dnech
2. 5. 2018 – vydávání tiskopisů
4. 5. 2018 – přijímání tiskopisů
7. 5. 2018 – přijímání tiskopisů

Kultura

Kulturní akce na Hradě Cimburku
v květnu a červnu 2018
5. 5. Cimburský turnaj
V rámci druhého ročníku této akce vystoupí skupina historického šermu In Taberna z Brna, skupina historického šermu Khaern M‘orhen z
Brna a skupina historického šermu Cerveza z Brna.
Návštěvníci budou moci shlédnout šermířský a lukostřelecký turnaj.
Připraveny budou ukázky dobových zbrojí a zbraní, s možností si vše
vyzkoušet. K vidění bude jako obvykle dobové ležení.
19. 5. IX. cimburský košt vín
Letos již devátý ročník tradičního koštu vín. Návštěvníci mohou ochutnat na dvě sta vzorků vín z jižní moravy i jiných lokalit. K tanci a poslechu zahraje cimbálka z Vacenovic.
9. 6. Setkání malých pivovarů
Návštěvníci mohou ochutnat vzorky piv z produkce malých pivovarů.
Jako hudební doprovod vystoupí Duo Juyos Complet (Ostravský-bigbeat), Velká svačina a Začalovec z Kyjova.

Akce se konají za každého počasí a začátek je vždy ve
14 hodin.

23.6. Šermířský a divadelní den
Vystoupí skupiny historického Šermu.

„Láska, sex a žárlivost“
Druhý březnový víkend se v
Koryčanech nesl na vlně netradičního kulturního zážitku.
V sobotu podvečer a v neděli odpoledne se v kulturním
domě představili herci koryčanského ochotnického spolku
s novou hrou od francouzského autora Marca Camolettiho
s názvem „Láska, sex a žárlivost.“ Sál kulturního domu
byl naplněn po oba dny do
posledního místa a kdo přišel,
rozhodně nelitoval. Námětem
hry byl klasický příběh manželské nevěry, kterou však
podvedený manžel řeší velmi
vtipným způsobem. Divadelní
představení mělo spád, jedna
10

akce střídala druhou, na jevišti
se stále něco dělo.
Herci předvedli perfektní výkony, které
si rozhodně nezadaly s profesionální
scénou. Odměnou
jim byly salvy smíchu
z hlediště. Tomáš
Papež v roli podvedeného manžela a
Karel Žíla, svůdce
jeho manželky, dva
hlavní aktéři, svým
hereckým uměním
nadchli celý sál. K
vynikající atmosféře
přispěla i paní Ilona
Vybíralová. V roli

služebné mnohokrát během

představení strhla pozornost
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diváků na svoji stranu, a to
především perfektně načasovanými vtipnými reakcemi v
dynamických situacích odehrávajících se na jevišti. Určitě
nebylo možné přehlédnout i
výkony mladých dívek Alžběty
Vybíralové, Markéty Valentové a Zuzany Tylšarové, které si

zahrály postavy dvou pravých
a jedné fiktivní manželky.
Kvalita divadelního představení však nestojí jen na hercích,
ale důležité je i zázemí v zákulisí. Velmi zajímavé slušivé
účesy všem herečkám vytvořila Alena Vavrlová, o výrazné
make-upy se postarala Marce-

la Žižlavská a kostýmy upravila Marta Zbranková. Nápovědu, která vytváří pro všechny
herce bezpečné prostředí pro
případný výpadek paměti, zajišťovaly paní Ludmila Sobotková,
Miluška a Vendula Boudovy.
Na závěr je nutné poděkovat za
skvělý výkon i zvukaři Jaroslavu

Horákovi a Martinu Nyklovi za
pořízení fotodokumentace, aby
se při pohledu na snímky vždy
mohly vrátit příjemné vzpomínky
na krásné chvíle strávené nejen
na jevišti, ale i nám divákům,
kteří jsme vše prožívali v hledišti.
 Marie Horáčková

Knihovna
– přátelské místo i pro nečtenáře / naše nejmenší
Vcházím do knihovny a již z dálky mě
překvapí švitoření dětských hlásků. Aby
také ne. Vždyť je pondělní odpoledne
a na to se místní děti těší. Musely totiž
vydržet čekat celý dlouhý týden, než se
společně se zdejší knihovnicí a průvodkyní po krajině příběhů, paní Ilonou Vybíralovou, vydají na další dobrodružství
ve světě knih.
Jako maminka předškoláka jsem využila
možnosti oslovit vedoucí kroužku s názvem Předčtenářská gramotnost a poprosit ji, aby přiblížila projekt určený zatím
ještě nečtenářům a možnosti rozvíjení
zájmu o knihy a práce s textem v období
předškolního věku.
Je pravda, že tady nutíte malé
děti číst? Alespoň název kroužku
zní velice sofistikovaně a může
vzbuzovat různá očekávání.
Není to pravda. Děti číst neučíme. To se
budou učit teprve v první třídě. Ale čtení
není jenom o tom číst písmenka a skládat
je do slov a vět. Čtení je hlavně o sledování textu, o pozornosti, o tom, aby se
naučily práci s knihou, listovat v ní, všímat
si ilustrací a dalších drobností. Pak pro ně
bude příjemné i prostředí knihovny a kniha se jim stane přítelem.

Jaké dovednosti zde děti mohou
rozvíjet? Určitě to bude schopnost naslouchat čtenému příběhu, schopnost koncentrace, …
Ano, kroužek zahrnuje mnohem více
dovedností – dnes se tomu říká kompetence – než mají ve školním vzdělávání.
Děti jsou tu ve skupině se svými rodiči,
prarodiči a dalšími dětmi. Rozvíjí se tak
i sociální kompetence, když se učí navzájem si naslouchat, mít trpělivost a vyslechnout si jiný názor. Dále mají možnost trénovat soustředění/koncentraci
na text a pak formulovat hlavní myšlenky příběhu a převyprávět děj dle svých
věkových a jazykových možností. Toto je
podle mě asi zásadní. Mám zkušenost,
že dnes je velký problém, že děti po přečtení textu nedokáží říci, o čem to bylo.
Každé dítě na kroužku dostane
prostor sdílet své dojmy z příběhu s ostatními. Podporujete jej,
aby s ostatními vstupovalo do
dialogu. Kladete tedy důraz i na

komunikaci jako takovou?
Přesně tak. Především mi jde o to, aby
děti cítily tu příjemnou atmosféru místa i
kolektivu jako takového a aby z nich spadl ostych. Pak se mohou lépe soustředit
na příběh i samy na sebe a své myšlenky.
Podle čeho vybíráte příběhy na
jednotlivá setkání?
Zpočátku jsem vybírala knížky tzv. prvního čtení. Text byl jednoduchý a nejčastěji to bylo o zvířátkách. To je téma, které
mají děti v předškolním věku velice rády.
Pak jsme měli knížku Kaštánkovo dobrodružství, což byl příběh s pohádkovou
zápletkou. Od nového roku pracujeme
s knihou Pohrátky, která má kromě poutavého příběhu a velice krásných ilustrací také návody na další práci s textem.
Inspiruji se též na odborných seminářích, které pro nás knihovnice připravují.
Jelikož se jedná o premiéru kurzu tohoto typu, tak mě zajímá,
zda se kurz od začátku nějak

Můžete nám popsat, jaká je náplň
kroužku Předčtenářská gramotnost?
Z mého pohledu chceme v kroužku především přiblížit dětem knihu a čtení. Jde
mi o to, aby se děti naučily pozorně naslouchat textu, který jim předčítám. Vybírám hlavně knihy s dětskou tematikou a
příběhy, které jsou dětem blízké. Volím
české autory. Děti chvíli poslouchají. Během čtení a hlavně pak zpětně se ptám
na děj. Poté navazují aktivity pohybové
nebo výtvarné. Jsou to malé děti a neudrží tak dlouho pozornost.
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 1/2018
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proměnil ve srovnání s vaší představou, když jste jej připravovala? Je něco, čím vás překvapily
děti anebo na co vás navedly?
Je to – jak se říká – cestička nevyšlapaná. Zpočátku jsem měla pocit, že vcházím na tenký led, protože jsem zvolila
možnost kurzu pro rodiče s dětmi, což
nebývá časté. Mám zkušenosti s akcemi pro děti ze ZŠ nebo MŠ, které přichází v doprovodu paní učitelky, a to je
úplně jiný typ práce.
Chtěla bych říci, že mi je tato skupinka
nesmírně milá a pokaždé se na naše setkání moc těším. Děti mě překvapují tím,
jak dokážou sledovat text a také nadšením při práci s ním. Vycházím vždy
z vybrané knihy a vymýšlím ještě aktivity jiného typu, které by to čtení doplnily. Snažím se, aby to pro děti bylo
pestré. Zařazujeme výtvarné aktivity
a velice hezky se nám osvědčila práce
s hudbou.
Co si podle vás z kroužku odnese
rodič nebo doprovázející osoba?
Dávám doporučení na knihy. Je zde prostor pro dotazy a diskuzi. Ze spolupráce s rodiči a dětmi mám velice příjemný
pocit. Myslím, že by tato skupinka mohla v případě zájmu pokračovat i za rok,
kdy už budou školáci. Přítomnost rodiče
považuji za velmi důležitou. Osobně považuji společně strávený čas za jedinečnou příležitost, kdy vzniká a posiluje se
vazba mezi rodičem a dítětem, kdy spolu
sdílí, tvoří a mají společné zážitky. Takové pouto už se nedá ničím přetrhnout a
pevně věřím, že i to dítě na to bude velice
dlouho vzpomínat.

Chodí k vám do knihovny rodiče
s předškolními dětmi?
Ano, chodí. Udělali jsme určité úpravy
tak, aby prostředí knihovny bylo rodinné
a přátelské i pro ty nejmenší a maminky si
to velice chválí. Zapůjčujeme tu i deskové
hry a tím pádem zde děti tráví delší čas
třeba i se svými rodiči. Mě nesmírně těší,
že se jim tu líbí, že opakovaně přicházejí
a že se tu cítí dobře.
Máte pocit, že dnešní děti mají
vztah ke čtenému příběhu, který
od nich rozhodně vyžaduje větší
úsilí než sledování pohádky nebo
filmu?
Tento vztah musíte pěstovat především
v rodině, tam je základ. Pokud rodič
nepřivede dítě ke knize, tak samo cestu
hledá těžce. Bude-li dítěti předložena
kniha dříve než tablet nebo jiný podobný zdroj, tak knihu nezavrhne. Kniha je
zdlouhavější, ale má své kouzlo i v naší
době. Naštěstí rodiče si hodnotu knihy
a čtení uvědomují, což vidíme v návštěvnosti knihovny a v počtu nově přihlášených čtenářů, dětí i dospělých.
Co může rodič udělat pro to, aby
podnítil zájem o čtení?
Začíná to vlastně už v tom nejútlejším
věku – kolem roku – kdy se jim kupují
gumové pískací knížečky. Jde o to, aby
se dětem pravidelně předčítalo. Důležité
je i samotné listování, což je pro děti přirozené a také to buduje vztah ke knize.
Volme tedy vhodné knihy odpovídající
věku a pro ty nejmenší ať je to vždy kniha obrázková.
A komu čtete doma Vy?
Já čtu svým vnoučkům, Matyáškovi a Jas-

mínce. Matyášek má tři a půl roku a už je
to čtenář. Mladší Jasmínka vždycky přiběhne a volá: „Babí, číty, číty!“
Dětských knih vychází velké
množství. Jak se v nich zorientovat a vybrat kvalitní knihu? Jaká
kniha by podle vás neměla chybět
v dětské knihovničce?
Moje vzpomínka na dětství je knížka Veverka Zrzečka. Jinak apeluji na rodiče, ať
vybírají knihy českých autorů a ilustrátorů. Jmenujme například Markétu Vydrovou, její ilustrace jsou přenádherné. Dnes
ilustruje i knihy zahraničních autorů. Doporučuji také nakladatelství Host, jehož
knihy sice nemají prvoplánově dětské
přebaly, ale jdou do hloubky a jsou kvalitní. A pokud přijdete k nám do knihovny,
rádi vám poradíme.
Děkuji za rozhovor.
Závěr
Knihovna v Koryčanech dlouhodobě nabízí pestrý program pro školáky, seniory
i širší veřejnost. Kroužek Předčtenářská
gramotnost zde má letos svoji premiéru a zájem rodičů jen potvrdil, že to
byl dobrý tah. Povedlo se oslovit naše
nejmenší, budoucí čtenáře, kteří mají
možnost pod odborným a stejně tak
laskavým vedením učit se pracovat s textem na úrovni odpovídající věku, zažít si
prostředí knihovny a zaměstnat šikovné
ručky během doprovodného programu,
který navazuje na každou lekci.
A co vy? Zdalipak zamíří vaše kroky do
podnětného prostředí zdejší knihovny?
 Ptala se: Eliška Niklová
 Odpovídala: Ilona Vybíralová

Historie beatu v Koryčanech
Big beat se v Koryčanech utvářel na dvou frontách. V době
již existující skupiny Meopius se v letech 1966 a 1967
na základní devítileté škole
zformovala hudební skupina,
která si dala název JUNIOR
HOP. Tvořila ji čtveřice žáků
školou povinných. Za bicí nástroje (tehdy v podobě jednoho bubínku) s opravdovými
bubenickými paličkami se postavil Miloš Bártek ze Stupavy
(při zkouškách i vystoupeních
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neseděl, ale bubnoval ve
stoje). No a další tři členové
byli kytaristé Jaroslav Budík,
Milan Galandr a já. Všichni
jsme hráli na akustické kytary.
Jarek do hry na kytaru vnášel
prvky kytary sólové, Milan
zase basové, popřípadě si to
prostřídali a já jsem zůstával
u klasického kytarového doprovodu. Jelikož bubeník byl
až ze Stupavy, na zkouškách
ho někdy zastupoval Zdeněk
Caha. První sehrávky skupi-

ny JUNIOR HOP probíhaly
po vyučování v některé ze
tříd ZDŠ. Repertoár se vybíral společně u některého
z nás doma. Zpívalo se česky, i když Milana velmi lákalo
převzaté zahraniční písničky
zpívat anglicky, z počátku angličtinou jen odposlechnutou
a z desky nebo magneťáku
přepsanou. Doba roku 1967
již nahrávala tomu, že se dalo
dostat ke gramodeskám z tzv.
Západu. Jarek i já jsme měli

rodinu v Rakousku. Gramodesky s nejnovějšími světovými
hudebními hity nám byly přiváženy nebo jsme si je při návštěvách ve Vídni opatřovali sami.
Často se nám dostával do rukou také tehdy u nás neznámý
populární zahraniční časopis
Bravo, ze kterého jsme čerpali
informace o muzice a hledali
inspiraci i k vlastní tvorbě. V té
době se i v československém
rozhlase hrály hity nejznámějších světových skupin. Reper-
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toár JUNIOR HOP tedy tvořily
písně domácí i zahraniční.
Skupina se dostala po povědomí žáků, učitelů a později i
koryčanské veřejnosti. Paní učitelka Jarmila Křenovská (později Kunderová) začala s děvčaty pořádat „Večery poezie“
a ke spolupráci přizvala také
skupinu JUNIOR HOP. Společně jsme vybírali písně vhodné
pro tyto akce. Akustické kytary
byly později doplněny zvukovými snímači a jako zesilovač
sloužilo staré rádio a kotoučo-

vý magnetofon. Na tu dobu
pro nás jakž takž dostačující
aparatura. Po vystoupeních
na Večerech poezie jsme hrávali nejen ve škole, ale i v dílnách UP a v kulturním domě.
Ve škole samozřejmě zdarma
a pro zábavu, v kulturáku a
v továrně též pro zábavu, ale i
za honorář, párek s rohlíkem a
žlutou sodovku.
V červnu roku 1968 s ukončením povinné školní docházky
byla ukončena i činnost skupiny JUNIOR HOP. Miloš Bártek

se z koryčanské hudební scény
zcela vytratil. Jarek Budík, Milan Galandr a já jsme stáli u zrodu skupiny The Frees, dva dříve
jmenovaní jako hudebníci v ní
zůstali a pokračovali i ve formaci další, která byla s příchodem
nových členů přejmenována na
Free Five. Milan ovládl mikrofon
jako sólový zpěvák a později se
ujal basové kytary. Jarek na nějaký čas kytaru odložil a zasedl
za bicí nástroje. Já jsem se více
začal věnovat psaní textů a se
skupinou i nadále spolupraco-

val, neboť z vyšších kulturních
institucí bylo nařízeno, že minimálně tři čtvrtiny repertoáru
musí být s českými texty. To bylo
nutné předložit příslušné kulturní
komisi ke schválení a uplatňovalo se zvláště při přehrávkách
a ne zcela se dodržovalo při
běžných vystoupeních. Striktní
nařízení, co se týkalo používání
angličtiny, se dotklo i názvu skupiny Free Five, byla přinucena
změnit název a byla z ní Oáza.
 Zdeněk Horenský

Vlastník Zámeckého parku v Koryčanech ve spolupráci s matričním úřadem
Městského úřadu Koryčany oznamuje nastávajícím snoubencům, že mají možnost uskutečnit svatební obřad a uzavřít manželství v okolí zámku Koryčany a
v zámeckém parku.
 Anna Langová
matrikářka

Osobnost

Malíř Karel Kudlička
Narodil se 23. 2. 1928, žil v Koryčanech, kde se věnoval malování
už od svého mládí, nejprve jako samouk, později v 50. letech navštěvoval zájmový výtvarný kroužek závodního klubu pod vedením
akademického malíře Prokopa a akademického malíře Světlíka. V
letech 1961 až 1962 absolvoval dálkově výtvarnou školu Ústředního
domu lidové tvořivosti v Praze pod odborným vedením malířky
Vraštilové. V roce 1983 se stal členem Klubu výtvarného umění
v Kyjově a účastnil se všech společných akcí. Klub výtvarného umění
zanikl v roce 1989.
Pan Kudlička byl celým svým založením i svou životní filozofií malíř
– realista, který hledá inspiraci v půvabné krajině podhůří Chřibů,
které důvěrně zná. Ke své krajině má silný citový vztah a ve svých
olejomalbách se snažil zachytit její nekonečné denní a roční přeměny,
proměnlivou barevnost i náladu tichých zákoutí či dramatických
pohledů. Jeho paleta je střízlivá svou umírněnou barevností i štětcová technika je jemná. Přesto z jeho obrazů zaznívají tóny důvěrné
znalosti míst, která jsou mu domovem. Dalším výrazným tematickým
okruhem je zátiší, kde je ještě patrnější dobrá malířská průprava,
kterou dali Karlu Kudličkovi jeho učitelé, zejména akademický malíř
Josef Prokop.
Poslední obrazy pana Kudličky se vyznačují realistickým podáním,
velmi dobrou kompozicí, střízlivými barvami a zvláštní zamlženou
atmosférou typickou právě pro něho.
„Sám nevím, jak jsem se k pocitu mlhava dostal,“ říká pan Kudlička.
„Náhodně vyhledávám místa, kde mě upoutá světlo nebo šero. Udělám si skicu a pak se sem vracím. Dříve jsem plátna maloval přímo v
terénu. Dnes používám ateliér, protože osvětlení v přírodě se rychle
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mění.“
Naprosto odlišnou stránkou jeho osobnosti jsou
křídou načrtnuté geometrické abstrakce. „Zkusil
jsem se dostat do duše
umělců, kteří dělají věci vzdálenější od reality,“ vysvětluje. „I tato
tvorba má smysl, autor už ale není vázaný takovou zodpovědností.
Já se vždycky snažím vyjádřit určitou myšlenku, jdu za určitým cílem.“
Výstavy obrazů Karla Kudličky:
1983 – Dům kultury Kyjov
1985 – Dům kultury Kyjov
1987 – Dům kultury Kyjov
– Okresní kulturní středisko Hodonín
1988 – Vernisáž na Domě kultury Kyjov
1989 – Dům kultury Kyjov
1990 – Dům kultury Kyjov
– Karviná - Nové Město
1996 – Galerie Doma manželů Ježových v Kyjově
– Šardická rezidence
Pan Kudlička několikrát vystavoval své obrazy také v Koryčanech, v Holešově, Hodoníně a Skalici.
Jednu z posledních výstav uspořádal v roce 2010 v Galerii Doma
u Ježů v Kyjově. Na vernisáži byl označen jako „malíř Chřibů“, ale
z pohledu na celé jeho dílo musíme obdivovat jeho cílevědomou a
houževnatou povahu, díky které zanechal tak obsáhlé dílo.
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Mimo to byl pan Karel Kudlička výraznou osobností a nepřekonatelný byl jeho laskavý humor. V naší paměti zůstává
trvale zapsána řada příběhů z jeho života. Snad bych nakonec uvedl jednu příhodu z jeho cesty vlakem do Brna. Jel i
s manželkou, koupili si v Nemoticích jízdenky a při kontrole
jízdenek průvodčím pan Kudlička suše a polohlasně prohodil
za odcházejícím průvodčím: „Vidíš, Heleno, nepřišel na to.“
Průvodčí to pochopitelně zaslechl a vrtalo mu to v hlavě, a
proto poslal druhého průvodčího, aby provedl další kontrolu.
Ten přišel, požádal o jízdenky a pečlivě je zkontroloval. Když
nic nezjistil, tak je vrátil a odcházel. Znovu zaslechl polohlasnou poznámku: „Ani ten na nic nepřišel.“ Když ve Slavkově
přistoupil do vlaku revizor, poslali ho přímo na další kontrolu.
Revizor si dal záležet. Dlouho a pečlivě prohlížel jízdenky,
ale nic nenašel, tak je vrátil a odcházel. Zase ho vyprovázela tichá poznámka pana Kudličky směrem k manželce: „Ani
revizor na to nepřišel.“ Když byl vlak před Brnem, přišel průvodčí s revizorem a s omluvou žádali pana Kudličku, zda by
jim mohl sdělit, co při kontrole nezjistili, že by je to strašně
zajímalo. Načež pan Kudlička vítězně oznámil: „My jsme si
s manželkú vyměnili jízdenky, ona má moji a já její!“
Pan Karel Kudlička zemřel náhle 10. 3. 2011 na léčebném
pobytu v lázních Luhačovice ve věku 83 let.
 Jaroslav Kočí

Spolky

SDH
V lednu roku 2018 se hasiči
v Koryčanech dočkali nového
dopravního automobilu. Nový
automobil na podvozku Ford
Transit nahradil dosluhující automobil Avia z roku 1981.
Ford Transit byl pořízen za
celkovou cenu 1 085 323 Kč
včetně DPH. MV-GŘ HZS ČR
se na financování podílelo
částkou 450 000 Kč, spolufinancování Zlínským krajem do
výše 300 000 Kč, maximálně
23,08 % celkových způsobilých výdajů a zbylé finanční
prostředky poskytlo město Koryčany.
Devítimístný Transit je značen jako DA - L1Z, pohání ho
čtyřválcový vznětový motor o
výkonu 125 kW. Převodovka
je manuální šestistupňová. Sedadla jsou umístěna ve třech
řadách, přičemž dvě řady sedadel je možné z automobilu
vyjmou a zvětšit tím zavazadlový prostor.
Rozměry automobilu jsou
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5981 mm dlouhý, 2059 mm
široký, 2536 mm vysoký.
Automobil je vybaven světelným a zvukovým zařízením
společnosti Holomý. V zadní
části vozidla se nachází oranžová výstražná rampa a tažné
zařízení. V přední části se nachází zabudovaný elektrický
lanový naviják. Pod sedačkou
spolujezdce je namontován
měnič napětí 12/230 V.
O osvětlení okolí vozu se stará
trojice LED světel na bocích a
zadní části.
V zavazadlovém prostoru automobilu jsou umístěny hasicí
přístroje, ruční svítilny, ruční
radiostanice,
zdravotnický
batoh, ruční variabilní vyprošťovací nástroj, magnetická led
světla a železná oka pro upevnění nákladu.
Vozidlo je navíc vybaveno
nezávislou klimatizací, nezávislým topením a senzory pro
zjištění překážky v přední i
zadní části vozidla. Pro lepší

orientaci řidiče je v zadní části vozidla instalována couvací
kamera znázorňující obraz ve
zpětném zrcátku.
Nový Ford bude v brzké době
plně zařazen do výjezdové

činnosti. Všichni doufáme, že
bude přinášet radost hasičům
i pomoc občanům.
 Josef Ketler
Velitel JPO II
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Myslivecké sdružení Koryčansko
Myslivecké sdružení Koryčansko bylo založeno v roce 1952. V minulém roce jsme si připomněli 65 let jeho trvání. Myslivost provozujeme na 1620 ha smíšené půdy na katastrech
Koryčan, Jestřabic, Blišic a Lískovce. Naše
sdružení čítá 30 členů. Mysliveckým hospodářem je pan Miloš Šlesinger a předseda
Martin Žemžula. V našem mysliveckém působení není lov na prvním místě, jak se někdy
veřejnost mylně domnívá. Cílem vycházek do
přírody není vždy ulovení zvěře. Loví se podle plánů chovu a lovu kontrolovaných státní
správou. Tyto plány řeší soulad mezi počtem
zvěře, velikostí, kvalitou životního prostředí
a úživností dané honitby. Loví se průběrným
lovem, což znamená zachování potřebných
stavů zvěře pro chov nejen v současnosti,
ale i v budoucnosti. Především lovíme kusy
podprůměrné, které nejsou například pro
zdravotní poruchy, slabost anebo vysoké
stáří vhodné k ponechání na chov. Naopak
šetříme kusy nadějné na chov, geneticky dobře založené, schopné zajistit kvalitní chov.
Je všeobecně známo, že celostátně značně
ubylo drobné zvěře. Kde se dříve lovily stovky zajíců a bažantů, nejsou nyní téměř vidět.
Z tohoto důvodu je již 20 let nelovíme. Naší
hlavní lovnou zvěří je zvěř spárkatá, to je srnčí. Na zvláštní povolení státní správy můžeme
ulovit výjimečně malé množství mladé zvěře
jelení a v poslední době i daňčí, ale ta u nás
není zvěří stálou, přechází k nám ze sousedních revírů.
V současné době klademe největší důraz na
lov černé zvěře. Ta se stala od konce minulého století až doposud fenoménem v myslivosti, v přírodě a nejvýznamnějším druhem
mezi naší zvěří. Kvůli jejímu přemnožení je
však také našim největším problémem. Kromě
velkých škod na zemědělských kulturách přibývá stále více střetů divočáků s motorovými
vozidly. Při přemnožení divočáků je dalším
velkým nebezpečím propuknutí a šíření virových nákaz, zvláště prasečího moru. Toto
onemocnění je přenosné z divokých prasat
na prasata domácí a naopak, proto je nutný
intenzivní lov veškeré černé zvěře. Čím je
množství černé zvěře vyšší, tím je vyšší i rychlost šíření této nebezpečné nákazy. Koncem
devadesátých let minulého století se u nás v
některých oblastech vyskytl klasický prasečí
mor, ale včasnými a účinnými zákroky byl
zlikvidován. Tenkrát tak mimořádně závažná situace měla okamžitě odezvu v našem
mysliveckém sdružení Koryčansko. Také
jsme dostali důrazný pokyn od orgánů státní
a veterinární správy k vyššímu odlovu divočáků individuálním lovem i na společných
loveckých akcích, tzv. natláčkách. Mezi nejúspěšnější lovce patřili Petr Doupovec, Martin Daňhel, Luboš Kůřil, Jan Šebeček, Miloš
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Kudlička a hospodář Miloš Šlesinger. Kdo
chtěl úspěšně lovit, musel být vytrvalý, nesměl
hledět na čas, pohodlí, počasí nebo mrazy.
Stává se, že někdy může mít lov na divočáka
překvapivý, napínavý až nebezpečný průběh. Svědčí o tom příběh, který prožil Miloš
Šlesinger, když se setkal s velkým divočákem
v úzkém prostoru mezi pevnými oplocenkami.
Jak to dopadlo? O tom je následující příběh.
Kapitální divočák
Kapitální divočáci se neloví často. Není jich
mnoho, je to většinou stará zvěř, která je velmi zkušená a opatrná. Takovému ulovenému
černému rytíři se mezi myslivci říká životní
trofej. Napínavá lovecká událost se stala
v chřibských lesích, blízko jestřabské přehrady. Hlavním aktérem tohoto příběhu je pan
Miloš Šlezinger. V blízkosti přehrady se nachází zajímavá obora s daňčí a mufloní zvěří
a obora s jeleny, která je na protější stráni.
Je zde i menší obůrka s divočáky, které většinou Miloš Šlesinger vychovává z opuštěných
nebo zraněných selátek. Pan Šlezinger zjistil
podle stop, že se zde pohybuje velký divočák, který dělá škody v lesních školkách, ničí
oplocení, vytrhává sazenice nebo vyrývá hluboké jámy. Obeznal jeho spády, odhadl jeho
zvyky a snažil se ho ulovit. Čekával dlouho
do noci i brzy ráno. Někdy zaslechl boření
pletiva a hlučný pohyb, jindy zahlédl jen na
okamžik obrovský kus, ale střílet se nedalo.
Jednou se rozhodl během čekané změnit stanoviště a přecházel na jiný posed. Při odchodu z kazatelny, když procházel po úzké lesní
cestě mezi pevně oplocenou školkou a silným
oborním pletivem, se náhle proti němu vyřítil
vyplašený mohutný divočák. Lovec ho mistrnou ranou složil asi čtyři metry před sebou.
Hmotnost kňoura byla 180 kg po vyvržení.
Zbraně byly ohodnoceny na bronzovou medaili se 113,20 body. Byl uloven samotář, sil-

ný bojovník, při své váze obratný a rychlý,
vždy odolný a vytrvalý. Pravý představitel
krásné rytířské zvěře. Úspěšný střelec je ve
své profesi znám svým citlivým vztahem k
živým tvorům, protože vždy ochotně léčil
nemocná a zraněná zvířata nebo se staral
o osiřelá mláďata. Odměnou za to byla
náklonnost svatého Huberta a bohyně lovu
Diany, který byl korunován velkým loveckým úspěchem.
V současné době nás trápí nový velký problém. Na území České republiky blízko
Zlína byla zjištěna nákaza africkým morem prasat (AMP). Vzdálenost nejbližších
ohnisek nákazy na Ukrajině nebo v Polsku
vylučuje možnost nákazy migrujícími kusy
černé zvěře, proto zůstává jako jediná
možnost šíření nákazy lidská činnost ať už
úmyslná nebo neúmyslná. Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární správa, vedení
Zlínského kraje a myslivci přijali okamžitě
opatření s cílem zamezit šíření této nákazy
na další území státu a zamezit zavlečení
AMP do chovu domácích prasat. Bylo zřejmé, že pokud nedojde v krátké době k výraznému snížení početních stavů divočáků
v celé ČR, bude hrozba dalšího šíření moru
vysoce aktuální. Všichni chápou vážnost
situace. Myslivci využívají rozšířené možnosti odstřelem, což znamená noční vidění,
celoroční lov prasete bez ohledu na věk a
pohlaví, lov při sklizni plodin aj. Lovecká
aktivita se výrazně zvýšila a s pomocí policie na Zlínsku dochází ke skutečnému a
výraznému snížení početních stavů prasete
divokého. Lituji, že jsem nepodal za myslivce příjemnější zprávu, ale věřím, že tak
jak se podařil před lety zlikvidovat klasický
mor prasat, tak i tato nebezpečná nákaza
zmizí z naší přírody.
 MUDr. Petr Němec
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Ostatky v Jestřabicích
Sobota 3. února byla v Jestřabicích ve znamení Masopustu, tedy
Ostatků, jak tomuto lidovému zvyku místní obyvatelé říkají.
A i když se sluníčko schovávalo
za mraky, v 11 hodin vyšel průvod
čítající více jak 40 maškar na tradiční obchůzku vesnice za účasti
hudebního a tanečního doprovodu ze Ždánic. Medvěd vedený
zkušeným medvědářem a Kača
s kasou v čele průvodu a v patách
za nimi rej nejroztodivnějších masek. Snad v každém stavení nás již
hospodář s hospodyní vyhlíželi a
měli pro nás připravené pohoštění,
ať už koblihy či jiné laskominy na
zakousnutí, štamprličku slivovice či
likéru na zahřátí a nějaké ty drobné do kasy. Průvod masek zakončil
svou obchůzku „ve staronovém jestřabickém kulturáčku“.
Večer jsme se pak všichni sešli na ostatkové zábavě. Taneční parket
byl stále plný. Odměnou snad pro všechny zúčastněné byla nějaká ta
výhra z tomboly.

A protože letošní ostatková zábava byla plně v naší režii, děkujeme
městu Koryčany za podporu společenského života v Jestřabicích, hasičům z Blišic za zapůjčení stolů a lavic, Sportovnímu rybářství Jestřabice za občerstvení a všem nejen Jestřabňákům, kteří se podíleli na
přípravách, organizaci a hlavně účasti na této akci. Tak za rok naviděnou …
 Marcela Peclová
 Foto: Jana Králíková a Dagmar Pěnčíková

Blišický guláš s překvapením
Jako každý rok i letos na jaře zve sbor dobrovolných hasičů z Blišic všechny občany mikroregionu Koryčany a okolí na svůj tradiční
„Guláš“. Letos je však pro nás všechny přichystáno velké překvapení.
Kromě vynikajícího guláše od kuchaře pana Pavla Vrby (bude připraveno celkem 250 porcí) a již tradiční soutěže o nejlepší buchtu,
kterou všichni známe pod názvem Miss Buchta, můžeme očekávat
velkolepou show. Všechny nově připravované aktivity jsou spojeny s
vojenskou tematikou. Kromě míst, kde budou ukázky vojenské techniky
ze současnosti, kdy přijedou vojáci z Bučovic s kolovým obrněným
transportérem PANDUR nebo lehkým obrněným vozidlem IVECO, se
přesuneme i do minulosti. Budeme si moci prohlédnout zbraně z 1.
a 2. světové války včetně uniforem vojáků z té doby. Ponořit se do
minulosti nám pomohou i dobová ležení a polní tábory německé a
sovětské armády. Vyvrcholením celé akce bude ukázka boje o osadu,
kterou předvedou kluby vojenské historie, na návsi u bývalé hospody.
Organizace takového dne není vůbec jednoduchá, ale blišičtí hasiči
se do příprav pustili s velkým nadšením. Jejich snaha a odhodlání připravit výjimečný den získaly podporu města Koryčany, spřátelených
SDH z ostatních místních částí a okolních obcí, firmy GRMOLEC servis
s. r. o. a Řeznictví Josef Bajko. Určitě je potěší, když nejen fanoušci
vojenské techniky, ale i my občané oceníme jejich úsilí svojí návštěvou.
Na závěr je nutné dodat, že hasiči z Blišic nezahálí po celý rok. Organizují mnoho dalších akcí pro děti i dospělé, které se těší velké oblibě,
např. soutěž fotbalových družstev nebo srpnový Hudební den. Mnohé
z nich pořádají pro návštěvníky zcela zdarma. Když se jim podaří získat nějaké finance, investují je do opravy hasičské zbrojnice. Chtějí mít
důstojné místo, kde se budou scházet a zároveň si vytvořit prostor pro
uskladnění věcí, které pro svoji činnost potřebují. Je nutné uznat, že se
jim jejich práce daří. První patro budovy je již velmi pěkně opraveno.
Při vstupu na nás dýchne atmosféra hezky upravené místnosti, protože opravená elektroinstalace, zavedená voda, nové omítky a nová
podlaha udělaly své. Nahoře zbývá ještě dokončit malou kuchyňku
a pak v přízemí garáž a technické zázemí. Zde je však čeká ještě
16

mnoho práce. Věřím, že je neopustí nadšení a elán a vše dotáhnou do
zdárného konce. Přejme jim to, protože i nám občanům jejich práce
přináší radost a zábavu.
 Marie Horáčková
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Sport

FC Koryčany – mládežnická mužstva
Na jaře roku 2016 se vedení klubu rozhodlo obnovit zašlou slávu koryčanské fotbalové přípravky a k tomuto kroku získali služby
staronového trenéra Petra Posoldy. Mohlo by se zdát, že přípravka
v klubu neexistovala, ale její činnost byla spíše na úrovni kroužku,
bez soutěžních utkání a turnajů. Věděli jsme, že obnovení činnosti
přípravky bude nelehký úkol, a proto jsme uvítali v klubu na pozici
druhého trenéra také Michala Hubra ml. Začátky nebyly lehké,
přípravka měla registrováno 7 dětí, které na tréninky docházely.
Naším hlavním úkolem bylo, co nejvíce doplnit řady nejmenších
fotbalistů tak, aby se přípravka mohla přihlásit na okresní soutěž.
Tohoto jsme chtěli docílit zábavnou formou tréninků, na které by
se děti těšily a přilákaly by další a další zájemce. Zaměřili jsme se
nejen na fotbalovou stránku, ale i na všeobecnou pohyblivost dětí
a tréninky se snažíme dělat co nejvíce pestré. Ze začátku jsme trénovali pouze jednou týdně, ale brzy jsme pro velký zájem přidali
další trénink v týdnu a začali objíždět o víkendech okolní turnaje.
K velkému překvapení se k nám děti přímo hrnou a momentálně
máme v přípravkách 32 dětí ve věku 6–10 let. Důkazem, že fotbal
není jen pro kluky, je, že máme v týmu i 9 šikovných holek. Díky
tomu můžeme přípravku dělit do 3 kategorií s minimálními věkovými rozdíly. Tyto kategorie jsou: fotbalová školička (5–7 let), mladší
přípravka (8–9 let) a starší přípravka (10–11 let). Mladší a starší
přípravka hrají své okresní soutěže, školička zatím objíždí pouze
turnaje, ale od příští sezóny bychom i ji chtěli přihlásit do soutěže. Naším mottem je přivést co nejvíce dětí ke sportu s pozdější
specializací na fotbal bez ohledu na výsledky. Chceme, aby děti
fotbal bavil, aby je nesvazovala vidina vítězství či prohry. Klademe
důraz na individuální rozvoj malých fotbalistů a fotbalistek s velkou
zásobou naučených individuálních dovedností a až později se zaměřujeme na týmový výkon.
Uskutečněné akce:
Fotbalový turnaj Trnávka – Na základě spřátelených obcí
Trnávky a Koryčan jsme byli s dětmi pozváni na tradiční dvoudenní
turnaj přípravek, který se konal 17.–18. 6. 2017. Kromě skvělých fotbalových zážitků byli děti nadšené i ze společného spaní v místní tělocvičně a skvělým doprovodným programem jako např. vystoupení
mažoretek, freestyle fotbal a různých soutěží. Děti odehrály spoustu
utkání a kromě podpory svých rodičů měly podporu i některých našich zastupitelů v čele s paní starostkou. Skvělý zážitek, letos jedeme
zase.
Reprezentativní oblečení pro děti – Především díky rodičům
a jejich aktivitě při
shánění financí od
různých sponzorů se
nám povedlo koupit
dětem teplákové soupravy, tréninkové triko
a kraťase, dvě sady nových dresů, šusťákovou
bundu a batohy. Teď
již můžeme náš klub
důstojně reprezentovat
na všech akcích.
Junior Cup Koryčany – 25. 6. 2017 jsme uspořádali turnaj
přípravek i u nás na hřišti. K vidění bylo mnoho talentovaných fot18

balistů a fotbalistek.
Děti si kromě samotných zápasů mohly
vyzkoušet také své
technické
dovednosti s míčem. Součástí turnaje byla
i bohatá tombola
pro širokou veřejnost, bufet s občerstvením a maskot.
Turnaj byl ostatními
týmy i lidmi, kteří se
přišli podívat, hodnocen velmi kladně
a spokojenost na
tvářích hráčů byla
více než výmluvná.
Utkání „Rodiče vs. Děti“ s opékáním – Na konci června
jsme v rámci ukončení sezóny uspořádali
„sranda utkání“ rodičů proti svým dětem.
Zápasu se zúčastnilo
spoustu rodičů, ať
už přímo na hřišti,
nebo v roli fanoušků.
Utkání rozhodovaly
po nerozhodném výl kkteréé vyhrály
h ál samozřejmě
ř j ě dě
k
sledku 16:16 až penalty,
děti.i PPo skončení utkání nás čekalo opékání špekáčků, děti si to náramně užily.
y – V listopadu
p
Focení na fotbalové kartičky
k nám zavítal p
profesionální fotograf s
cílem nafotit děti
nejdříve samostatně
a potom i v týmech
na fotbalové kartičky, které děti dostaly k Vánocům na
památku. Byl to pro
ně zážitek a mohly
se tak poprvé v životě cítit jako opravdové fotbalové hvězdy v záři reflektorů. Balíček
obsahoval 18 malých kartiček a jeden velký plakát společné fotky.
Mikuláš na tréninku – Dne 3. 12. k nám na trénink s předstihem
zavítal
Mikuláš
společně s čerty a
andělem. Pro děti
byly nachystané
balíčky sladkostí a
album na kartičky
známých fotbalistů,
které děti dostávají
za účast na tréninku. A protože to byl
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fotbalový Mikuláš, musely děti místo básniček předvést něco ze
svého fotbalového umění. Kupodivu nikdo nedostal uhlí ani brambory.
Aquapark UH – Před Vánocemi jsme vyrazili se starší přípravkou v rámci zakončení podzimní sezóny do aquaparku Uherské
Hradiště. Děti se moc těšily a také si to náležitě užily. V aquaparku nám všem vyhládlo, a tak jsme se stavili do pizzerie na
pizzu. Spokojenost ve tvářích dětí je pro nás trenéry největší
odměna.
Halové turnaje
– Během prosince
jsme se rozhodli,
že za pomoci rodičů uspořádáme
sérii pěti halových
turnajů. Každého
turnaje se zúčastnilo 6 mužstev.
Naše
mužstvo
bylo rozděleno do
dvou skupin, a to
z důvodu velkého počtu dětí. Pro děti byly připraveny medaile,
sladká odměna a spousta individuálních ocenění. Doprovodným programem byla soutěž v nožičkování a hlavičkování.
Naše plány:
Soustředění Luhačovice – V termínu 25.–28. 3. vyrážíme
s dětmi na fotbalové soustředění do Luhačovic. Kromě velké porce
tréninků, máme pro děti připraveny spousty dalších aktivit jako je
například návštěva wellness, bowling, večerní zábavné hry, rozhovory do „televize“, vlastní liga mistrů a mnoho dalších. Děti se mají
na co těšit a věřím, že si odvezou spoustu hezkých zážitků.

Benjamínci v pohybu – Během jarních měsíců chceme založit tzv.
předpřípravku s názvem Benjamínci určenou pro děti od 4 do 7 let.
Cílem této kategorie bude přivést co nejvíce dětí ke sportu již v raném
věku formou všeobecných zábavných pohybových her bez specializace na nějaký konkrétní sport. Chceme fungovat stylem kroužku 1x
týdně.
Junior Cup Koryčany 2018 – Po úspěšném 1. ročníku Junior
Cupu jsme se rozhodli uspořádat letos v červnu další ročník s tím, že
bude pro velký zájem mužstev rozšířen pro všechny kategorie přípravek tzn. školička mladší a starší přípravka. Kromě velké dávky fotbalových utkání bude pro děti připravena i soutěž v technických dovednostech s míčem, nově „challenge“ soutěž ve hře 1:1 a různé zábavné
atrakce. Pro širokou veřejnost bude připraveno občerstvení a bohatá
tombola. Přijďte se podívat 16. 6. 2018 na naše vycházející fotbalové
hvězdy.
Příměstský fotbalový kemp – Pro velký zájem dětí o fotbal jsme
se rozhodli uspořádat letos poprvé příměstský fotbalový kemp. Kemp
slibuje kromě mnoha nově naučených fotbalových dovedností i mimofotbalové aktivity a hry a pro účastníky tréninkový komplet se jménem.
Termín a více informací připravujeme.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří se aktivně podílí na
pořádání různých akcí, jezdí auty na utkání a turnaje, shání finanční
prostředky nebo je dokonce sami poskytují. Bez takové pomoci by
byly naše možnosti hodně omezené. Samozřejmě nesmím zapomenout na vedení klubu a všechny trenéry, kteří se starají o fotbalový růst
budoucích hvězd koryčanské kopané, a také na všechny sponzory,
kteří nám poskytli finanční prostředky ke koupi hráčského vybavení.
 Petr Posolda,
hlavní trenér mládeže FC Koryčany

Nábor malých fotbalistů a fotbalistek
Milé děti, vážení rodiče,
fotbalový klub FC Koryčany pořádá ve středu 25. 4. 2018 od 17:00 na svém fotbalovém hřišti nábor nových fotbalových nadějí. Nábor se týká dětí ve věku od 4
do 10 let.
• Připraveno bude hřiště plné zábavných her a cvičení a krátký ukázkový trénink
• Přivítáme kluky i holky
• Přijď se podívat, jak trénujeme, ukážeme ti, jaká je fotbal zábava, jak se zlepšovat a kolik máme na hřišti kamarádů
• Nezapomeň si vzít sportovní oblečení
• Na závěr se můžeš podívat na utkání kluků a holek, kteří
už do fotbalu chodí
Můžete se přijít podívat na trénink přípravky i v jiný termín
po domluvě s trenérem Petrem Posoldou na telefonním čísle
725 439 740.
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 1/2018
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Hodnocení
Nezadržitelně se blíží opět začátek fotbalové sezony a je tu tedy
čas na krátké hodnocení fotbalu v Koryčanech.
Muži – podzimní sezona
Muži hrající I. A třídu skupinu B pravidelně hrají své zápasy v neděli. Již druhým rokem hrají I. A třídu a po podzimní části se drží
ve středu tabulky. Vstřelili a obdrželi shodně 19 branek. Nejlepšími
střelci jsou Zdeněk Lysko a Rostislav Gejdoš se 6 trefami. Muži
otevřeli sezonu katastrofálním výkonem v Bojkovicích, kde prohráli
4:0. Pak ve 3. kole v Napajedlech prohrávali v 75. minutě již 2:0
a trenér na hřiště poslal dorostence Patricka Hubra a Dominika
Kaňu, kteří dokázali srovnat na finálních 2:2. Pak po osmém kole
přišla série 3 zápasů, kdy Koryčany nevstřelili gól. Do tabulky
se jim připočetlo 0 bodů a dostali se do nebezpečného pásma
sestupu. Vše nakonec zachránili dvěma posledními zápasy, kdy
v Žalkovicích zvítězili 1:0 a v posledním šlágru kola s Osvětimany
vyhráli 3:2. Za zmínku ještě stojí Pohár hejtmana Zlínského kraje.
Muži se také zúčastnili jako minulý rok, kdy jejich spanilou jízdu
zastavil až ve finále Provodov. Ve druhém kole porazili Kvasice
(utkání se hrálo ve Střílkách) 2:1. V osmifinále byly ovšem Morkovice nad jejich síly.

Přes zimu je největším úkolem stabilizovat kádr, přivést posily do
týmu, protože kádr mužů čítá pouze 13 hráčů a jakékoliv zranění
nebo nemoc hráče jsou citelné. Do A-týmu již nakukují z dorostu
Dominik Kaňa, Patrick Hubr, Adam Vrtal a pomalu se připravují na
přechod z dorostu do A-týmu.
Silvestrovské utkání Ženatí vs. Svobodní
I tento rok se uskutečnil 30. 12. zápas na hřišti mezi Ženatými
a Svobodnými. Počasí bylo výborné. Na poslední chvíli napadl
sníh a bylo pod nulou, takže byly prakticky ideální podmínky. Po
dramatické koncovce nakonec zvítězili Ženatí 4:2. Obě branky za
Svobodné vstřelil Kačer. Za Ženaté se dvakrát trefil Lysko a po
jedné brance si připsali Broňa Vrtal a Petr Prokeš. Po fotbale pak
následoval guláš v hostinci U Thonetů.
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Zimní turnaj Dubňany
Muži odehráli zimní turnaj od 28. 1. do 10. 3. na umělé trávě
v Dubňanech. Každou sobotu sem muži jezdili. Někdy se vraceli
zpět do Koryčan s dobrou náladou, ale převládaly smutné návraty
zpět do města. Hráči Koryčan dokázali vyhrát pouze 2 zápasy
a obsadili 6 místo. Své síly poměřili s účastníky I. A tříd a také
se slovenskými týmy, proti kterým se jim vůbec nedařilo. Obrana
fungovala dobře během celého turnaje, sem tam se objevila individuální chyba, po které jsme hned dostali branku. Těchto chyb
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 1/2018

se musíme vyvarovat, ale celkově obrana funguje dobře. Horší je
to v útočné fázi, ve které jsme postupně ztráceli nebezpečnost. Po
prvních třech zápasech to vypadalo, že Rostislav Gejdoš bude útočit na nejlepšího střelce turnaje, ale v následujících zápasech mu
zvlhnul pověstný střelný prach a museli ho zastoupit ostatní. Muži
vstřelili za 7 zápasů pouze 16 branek a silně zaostali za Radimovem s 33 brankami. Děkujeme tímto i fanouškům, kteří na tento
turnaj jezdili a povzbuzovali hráče, přišli zafandit a neodradily je
ani silné mrazy.
Konečná tabulka Zimního turnaje v Dubňanech 2018

Dorost – podzimní sezona
Trenérem dorostu se před sezonou stal Karel Věžník a dostal úkol
udržet dorostence na čelních příčkách krajské soutěže. Dorostenci
trénují dvakrát týdně, v úterý a v pátek, a jejich tréninky jsou spojeny s A-týmem. Někteří dorostenci se už postupně zařazují do kádru A-týmu a v případě absence některého hráče mohou naskočit
z lavičky a plnohodnotně ho nahradit. Dorostenci hrají své domácí
zápasy v neděli před A-týmem. Po 13 zápasech podzimní části
skončili na 4. místě. Mají stejně bodů jako druhý tým. A na jaře se
tedy pokusí vystoupat až na 2. příčku tabulky. Svou soutěž pravděpodobně nevyhrají, protože soutěži vládne suverénně Strání. Zmínil bych vynikající obranu dorostenců, protože obdrželi pouze 20
gólů a mají druhou nejlepší obranu soutěže.

Žáci – podzimní sezona
Náš klub také disponuje žákovským mužstvem rozděleným na
mladší a starší žáky, kteří již tradičně hrají každým rokem krajskou
soutěž Zlínského kraje. Žáci trénují taktéž dvakrát týdně s jedním
víkendovým utkáním. V těchto mužstvech máme celkem 20 nadějných fotbalistů a fotbalistek doplněných šikovnými dětmi z přípravky. Celková mládežnická základna od přípravek až po žáky ve
věku od 6 do 15 let činí zhruba 50 dětí a takřka každý měsíc
přibývají další. O jednotlivé kategorie se nyní starají tito trenéři:
hlavní trenér Petr Posolda, trenéři Michael Hubr, Jakub Eremiáš,
Pavel Vrba a Dominik Kaňa a trenéři brankářů Miroslav Vrba a
pan Šenkyřík.
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Společenská kronika

Společenská kronika - II . pololetí 2017
93 let Sladký Alois, Koryčany
oryčany
94 let Koudela Jan, Koryčany
čany
Červenec Marek Rostislav, Lískovec
Červenec 80 let Lusková Antonie, Koryčany
Říjen
80 let Mrvová Naděžda, Koryčany
Derychová Amálie, Jestřabice
85 let Michalíková Ludmila, Koryčany
90 let Šmarháková Jiřina, Koryčany
Frank Dominik, Koryčany
Šebeček Josef, Blišice
91 let Mrázková Růžena, Koryčany
Šicnerová Marie, Koryčany
91 let Zahnaš Roman, Koryčany
Listopad 80 let Vrbová Emílie, Koryčany
Šnajdr Dominik, Koryčany
92 let Kostihová Eliška, Koryčany
Kapounková Jindřiška, Koryčany
Kvita Tomáš, Koryčany
95 let Sládečková Božena, Koryčany
85 let Hlobílková Josefa, Koryčany
Srpen
Sádlík Ondřej, Koryčany
Srpen 85 let Kellerová Marie, Jestřabice
90 let Sladká Marie, Koryčany
Tomeček Adam, Koryčany
93 let Juricová Naděžda, Koryčany
Prosinec 96 let Šilerová Marie, Koryčany
Září
Vybíralová Kristýna, Koryčany
95 let Šimečková Eliška, Koryčany
Samsonek Patrik, Koryčany
Září
80 let Netroufalová Marie, Koryčany
Listopad Nezdařilová Magdaléna, Blišice
Koutný Vladimír, Koryčany
Prosinec Bobek Alex, Koryčany
85 let Kocián Jiří, Koryčany
Blaž Dominik, Koryčany

NAROZENÍ

JUBILEA

ÚMRTÍ
Červenec Vališ Vladimír, 1944, Koryčany
Burget Karel, 1939, Koryčany
Šmela Jaroslav, 1926, Blišice
Vysloužil František, 1926, Lískovec
Ševčíková Marie, 1917, Lískovec
Habáň Zdenek, 1940, Koryčany
Srpen
Pešlová Marie, 1926, Koryčany
Galandrová Eliška, 1926, Koryčany
Lechnerová Romana, 1971, Lískovec
Bláhová Božena, 1936, Koryčany
Září
Chytilová Hedvika, 1940, Koryčany
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Říjen
Listopad

Prosinec

Hanáková Marie, 1929, Koryčany
Holásek Jaroslav, 1924, Koryčany
Kubánková Anna, 1931, Koryčany
Lichevník Zdeněk, 1948, Koryčany
Sloupský Milan, 1950, Koryčany
Bílý Bohumil, 1953, Koryčany
Kučerová Božena, 1951, Koryčany
Šebestová Marie, 1949, Jestřabice
Zavadil Zdeněk, 1952, Jestřabice
Pelikán Ladislav, 1952, Koryčany
Reniersová Zdeňka, 1924, Lískovec
Šohaj Milan, 1956, Koryčany
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Inzerce

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat zaměstnancům
Domova pro seniory, jmenovitě panu řediteli, sociální
pracovnici, vedoucí soc. úseku, všem pečovatelkám,
aktivizační pracovnici. Patří jim náš dík za vzornou
péči, kterou věnují dvaadvaceti obyvatelům domova.
Stojí za zmínku, že nejstarší z nás je 96 let.
Přichází za námi praktičtí lékaři, rehabilitační pracovnice, kadeřnice, pedikérka. Také pan farář, který zde
slouží mše, a to hlavně pro ty, kteří již nemohou chodit
do kostela.
Milým zpestřením našeho života jsou návštěvy dětí z
MŠ, ZUŠ Kyjov, VÚ Střílky a jejich vystoupení k různým
příležitostem.
V předvánočním čase nás navštívila i paní starostka
Ing. Jamborová s dárky. Drobnou pozornost jsme dostali i od zaměstnanců domova.
 Josefa Hlobílková
 Anežka Šímová
obyvatelky Domova pro seniory 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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Akce školy a Mateřská škola
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(foto k článku na str. 8)
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