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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
pomalu, ale jistě se nám příroda probouzí ze zimního spánku a jaro klepe na
dveře. Příchod jarního slunce probouzí
u většiny lidí optimistické nálady a tvořivé síly. Tento úvodník píši v době, kdy
má nové zastupitelstvo za sebou 4 měsíce práce v novém volebním období, tak
mi dovolte několik postřehů. Jsem rád,
že se mohu společně s dalšími 14 zastupiteli podílet na chodu našeho města
a být jeho součástí. Člověk začne vnímat spoustu věcí jinak. Problémů, které
je potřeba řešit, je stále dost. Pokud se
ale podíváme kolem sebe, je vidět, že
se v Koryčanech spousta věcí pohnula
dopředu. Rekonstrukce základní školy,
mateřské školy, základní umělecké školy,
kostela, vodovodu, práce v jednotlivých
městských částech jsou toho důkazem.

Z obsahu

Z kulturního hlediska máme za sebou
v první třetině roku tři krásné plesy, které
připravilo město Koryčany, ZŠ Koryčany
ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel
školy a naši hasiči.
Aktivní je knihovna, ochotnický spolek
nás každoročně potěší novou hrou. Košt
pálenek na konci února opět potvrdil
svou úroveň a vysoká návštěvnost je toho
důkazem. Obrovský nárůst základny má
fotbalový klub FC Koryčany. Díky němu
jsem měl a mám možnost poznat spoustu
rodičů, kteří žijí pro své děti a zároveň jsou
ochotni pro sport i Koryčany něco udělat.
Je spousta věcí, které mi udělaly radost,
a věřím, že v nich budeme společně pokračovat. V současné době musíme také
řešit problematiku bytových jednotek na
Masarykově ulici, rekonstrukci tělocvičny,
nové sportovní hřiště a spoustu dalších
potřebných věcí.
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Pokud budeme chtít společně dál
dělat pro naše město a městské části maximum, bude to také potřebovat velkou
dávku trpělivosti, vzájemné komunikace,
pochopení a osobního nasazení nejen
členů zastupitelstva, ale také vás, spoluobčanů, bez kterých to nepůjde. Pojďme
se tedy společně, bez zbytečných emocí,
výčitek a pomluv, podílet na životě v našem městě.
Přeji nám všem v právě probíhající postní době chvilku klidu, ztišení, zamyšlení
nad životem a sebou samým. Třeba přijdeme na spoustu důležitějších věcí, než
si dokážeme představit a přiznat.
Využijte jarních slunečních paprsků
plnými doušky. Přeji všem co nejvíce tvůrčího elánu, požehnané velikonoční svátky, hojnost zdraví, pohody a lásky.
MgA. Norbert Svačina, Ph.D., radní
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Informace z radnice

Odpočinkové místo pro zastavení
Vážení čtenáři,
do tohoto čísla vstupuji s příspěvkem, u kterého je mi smutno, že ho vůbec musím psát. Posuďte sami.
V minulém roce Město Koryčany
vybudovalo na objížďce odpočinkové
místo pro zastavení se, posezení, poklábosení. Dřevěný altán. Dokonce tady
proběhla i oslava narozenin. To vnímám
velmi pozitivně, protože byl vybudován,
aby sloužil vám, občanům. Náklady na
jeho realizaci byly celkem 267 871 Kč.
Z toho jsme v rámci dotační podpory získali 187 508 Kč. Řemeslníci odvedli dobrou práci a vzniklo pěkné odpočinkové
místo. Byli jsme si vědomi toho, že se
tady zastaví mimo jiné i rodiny s dětmi.

Děti bývají neposedné, roztržité. Pro zvýšení zejména jejich bezpečnosti jsme nechali na toto místo umístit dopravní značení snižující rychlost okolo jedoucích
vozidel a přímo na vozku ještě retardéry.
I přes to, že je tato stavba na odlehlém místě, přežívala do této chvíle celkem bez úhony. O prvním březnovém
víkendu někdo odstranil stojan na kola,
který měl sloužit cyklistům k odložení
kola při zastávce na tomto místě. Úmyslně píšu „odstranil“, protože nebyl ukraden, ale vyhozen na střechu altánku.
Pro mě zcela nepochopitelné, zbytečné,
ubohé. Stejně tak nepochopím, že tentýž
víkend někdo demontoval část zpomalovacího retardéru, jednoho z prvků zvyšu-

jících bezpečnost užívání altánu. Nenacházím vysvětlení pro takové chování.
Město Koryčany bude muset na jeho
opětovné nainstalování vyčlenit částku
cca 5 500 Kč. Je to naprosto zbytečný výdaj, který mohl být vynaložen mnohem
smysluplněji.
A tak si kladu otázky o morálce některých našich spoluobčanů, o výchově, zodpovědnosti a o smyslu práce pro
naše město. Zkuste se, prosím, zamyslet
spolu se mnou a buďme vůči obdobným
nešvarům všímavější.
Ať vám paprsky jarního sluníčka svítí pro radost, pohodu a naději na dobré
časy.
Ing. Hana Jamborová, starostka

Nová katastrální mapa v zastavěné
části katastrálního území Jestřabice
Již letos v dubnu začnou terénní
práce na nové katastrální mapě v zastavěné části katastrálního území Jestřabice
(intravilánu), tedy na té části území, kde
nebyla komplexní pozemková úprava.
Na rozdíl od katastrální mapy vzniklé
při pozemkových úpravách, kterou tvoří
projektant v kanceláři a vlastník ji následně schvaluje či uplatňuje své připomínky,
při tomto „novém mapování“ vlastníci
sami určují a trvale označují nesporné
hranice svých pozemků, které budou
následně katastrálním úřadem (na náklady státu) zaměřeny a zaneseny do
nové katastrální mapy!
V předstihu min. jednoho týdne dostane každý vlastník nemovitosti pozvánku
s určením dne, hodiny a místa setkání
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se „zjišťovací“ komisí tvořenou zástupci
katastrálního úřadu a obce, s výzvou k trvalému označení vlastnických hranic.
V určený den vlastníci projdou s komisí
zjišťovanou vlastnickou hranici a člen
komise barevnou značkou označí lomové body hranice určené vlastníky.
Takto vyšetřený stav se poznačí do šetřícího náčrtu a soupisu nemovitostí
a vlastník ho potvrdí svým podpisem.
Pro rychlý a zdárný průběh zjišťování hranic je nutná shoda sousedících
vlastníků na společné hranici. Jestliže se
vlastníci neshodnou na průběhu hranice,
bude tato v nové katastrální mapě vyznačena jako sporná podle dosavadního
stavu katastru a vlastníci budou upozorněni na možnost tento spor řešit soudní
cestou.

Součástí zjišťování hranic je i šetření obvodů budov a druhu a způsobu
využití pozemků. Vlastníci, kteří dosud
neohlásili katastrálnímu úřadu novou
budovu či změny obvodu stávající budovy, které podléhají evidenci v katastru nemovitostí (např. rodinné domy,
rekreační objekty, samostatně stojící
technické a hospodářské budovy), budou komisí vyzváni, aby tak učinili do
60 dnů. Rovněž v případě vyšetřené
trvalé změny zemědělského pozemku
(např. orná půda, zahrada) na nezemědělský (např. ostatní plocha, zastavěná
plocha), bude vlastník komisí vyzván
k doložení souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu.
Závěrem několik poznámek:
a) výše uvedená činnost tvorby nové
katastrální mapy se odborně nazývá

b)

c)

d)

e)

„obnova katastrálního operátu novým
mapováním“ a je prováděna na základě
§ 41 katastrálního zákona č. 256/2013 Sb.
a dalších prováděcích předpisů.
jednotlivé etapy tvorby nové mapy:
1. zjišťování průběhu vlastnických
hranic (duben - září 2019)
2. zaměření vyšetřených lomových
bodů hranic (říjen 2019 – únor
2021)
3. tvorba nové katastrální mapy (březen 2021 – říjen 2021)
4. námitkové řízení a vyhlášení platnosti (září 2021 - říjen 2021)
zaměstnanci provádějící „obnovu
operátu“ jsou oprávněni vstupovat
na soukromé pozemky dle § 7 zák.č.
200/1994 Sb., na žádost vlastníka
předloží k nahlédnutí služební průkaz
povinnost zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání a označit
nesporné vlastnické hranice vyplývá z § 37 katastrálního zákona
č. 256/2013 Sb.
trvalé označení vlastnických hranic,
pokud nejsou označeny zdí, plotem
apod. je možné provést železnou trubkou alespoň 60 cm dlouhou, zatlučenou po úroveň terénu a obetonovanou tak, aby nedošlo k jejímu zarostení či poškození sekaček při údržbě
pozemku, nebo plastovým znakem

(lze zakoupit u některé měřické firmy nebo ve spec. obchodě). Ve zpevněných plochách (betonu či asfaltu)
lze bod označit zatlučeným roxorem
nebo nastřelovacím hřebem.
f ) plná moc pro zástupce vlastníka na
šetření vlastnické hranice nemusí být
ověřena, je však žádoucí, aby zástupce
měl přesné informace o průběhu hranice, např.: po které straně podezdívky
plotu nebo štítové zdi vede a čí plot
nebo štítová zeď je… apod.
Z pohledu katastru nemovitostí se jedná se o mimořádné dílo, které se v tomto
rozsahu v katastrálním území Jestřabice
provádělo naposledy v roce 1827 v době

tvorby mapy stabilního katastru, ze které
vychází i dosud platná katastrální mapa.
Výsledkem nového mapování bude katastrální mapa odpovídají skutečnému stavu v terénu, zobrazující hranice pozemků,
obvody budov a další prvky polohopisu
s nejvyšší požadovanou přesností .
Na základě těchto informací si lze jen
těžko představit vlastníka nemovitosti,
který by se zjišťování průběhu hranic nezúčastnil a ignoroval možnost mít zcela
zdarma v katastru nemovitostí přesně
evidovány své nemovitosti a tím předešel
případným sporům o vlastnickou hranici
pro sebe i další generace vlastníků.
Ing. Petr Daněk
ředitel Katastrálního pracoviště Kroměříž

Město Koryčany oznamuje, že v době od 25. 3. 2019 do 25. 4. 2019
se koná veřejná sbírka za účelem získání dobrovolných peněžitých prostředků na pomoc
pro rodinu pana Jana Mrázka, bytem Tyršova 529, Koryčany,
která přišla při požáru o bydlení a osobní věci.
Pokladničky jsou umístěny v lékárně na Masarykově ulici, Koryčany a v pokladně
Městského úřadu Koryčany, Náměstí 401, Koryčany.

Technické služby

Okénko do „techniček“
V této rubrice se budeme pravidelně setkávat s informacemi týkajícími se příspěvkové organizace Technické služby města Koryčany (dále jen TS). Většina čtenářů Koryčanského zpravodaje již snad ví, že nějaké technické služby existují. Někteří
občané však stále ještě chodí odkládat odpady do sběrného
dvora na ulici Nádražní, aniž by věděli, že využívají zařízení
Technických služeb, a jiní pouze nadávají, jak je všechno v Koryčanech špatné. Ať už se řadíte do jakékoliv skupiny, je pouze
na Vás, zda budete chtít toto okénko číst. Z naší strany nejde
o chlubení se, co děláme a kolik to nás či město stojí. Chceme
především zvýšit informovanost občanů.
Dnešní téma je bioodpad a biomateriál. Město Koryčany
vlastní komunitní kompostárnu, kterou provozují TS. Kompostárna byla vybudována z důvodu snižování tříditelných složek

komunálního odpadu z popelnic. Rostlinný materiál, jako jsou
slupky z brambor, cibule, jablek a veškerého ovoce a zeleniny
i skořápky od vajíček, nepatří do popelnic, ale do kompostu.
Výše zmíněný materiál tvoří tzv. bioodpad, který pak na skládkách komunálního odpadu neřízeně degraduje a vytváří skleníkový plyn metan. Aby město naučilo občany třídit bioodpad
z komunálního odpadu, vybudovalo pro ty, kteří nemají možnost doma kompostovat nebo zajet přímo do sběrného dvora,
několik míst na odkládání bioodpadu. TS tento materiál od jara
do podzimu odváží a zpracovávají v kompostárně. Původní záměr se bohužel zvrhl a občané si začali čistit své zahrady, zahrádky, pole či sady a na vybraná místa vozí kvanta posekané
trávy, větví a někdy i celé stromy.
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Zahrádky některých domů pak sice zdobí anglický trávník,
zatímco pokácené stromy či větve se vrší na určeném místě
a z města se každé jaro začíná stávat hnojiště. „Doma to mám
hezké a na ulici si s tím někdo poradí,“ tak asi přemýšlí občan,
který těsně po svozu materiálu ze stanoviště okamžitě přitáhne další odpad. Jak se asi na naše město dívá turista, když sem
přijede a vidí město plné míst podobných hnojišti. To, že mají
občané vyčištěné zahrádky, nikdo nevidí, ale každý hodnotí to, co je vidět na veřejném prostranství. Teď si asi řeknete:
„Tak proč to neodvážejí častěji? Platím odpady, tak ať se starají.“ Většina měst odváží bioodpad v malých hnědých nádobách či kontejnerech (do kterých se větve ani tráva nevejdou)
v intervalech 1x za 14 dní až 1x za měsíc. Větve a trávu odváží
sami občané na sběrné dvory. TS Koryčany odvážejí bioodpad
jedenkrát týdně a čtyři dny v týdnu včetně sobot je možné využít sběrný dvůr.
Co se týká poplatku za uložení odpadu do sběrného dvora,
občané Koryčan mají tuto službu zdarma. V poplatku za svoz
komunálního odpadu, který činí 600 Kč za osobu na rok, nejsou náklady na svoz a zpracování bioodpadu ani na provoz
sběrného dvora započítány. Každý rok svezou TS cca 450 tun
bioodpadu a náklady na zpracování činí bezmála 800 000 Kč.
Pracovníci TS zajišťují i mnoho dalších úkolů a není možné, aby každý den dva z nich sváželi bioodpad jen proto, že
si někdo sobecky uklidí na vlastním pozemku a zaneřádí veřejný prostor posekanou trávou, větvemi, jablky apod. Nejhorší na tom je, že původní záměr přišel vniveč, neboť jsem
přesvědčen, že 90 % kuchyňského bioodpadu rostlinného
původu z domácností stejně končí v popelnicích a na skládce.
Pevně doufám, že v letošním roce produkce bioodpadu viditelně klesne, protože občanům Koryčan bylo vydáno cca 460
kompostérů a minimálně polovina bioodpadu z domácností

a zahrad by měla skončit v nich. Obec má povinnost umožnit
občanovi odložit bioodpad na určené místo. Koryčany splňují tuto povinnost tím, že mají sběrný dvůr. Všechno ostatní je
nadstandartní služba pro občany.
Pro ty, kteří odváží na přívěsných vozících trávu a větve na
místa vyhrazená pro bioodpad, mám jednu radu. Co takhle
příště zajet s naloženým vozíkem přímo do sběrného dvora?
Pokud by byl sběrný dvůr již zavřený, jistě Vám to na vozíku do
dalšího dne vydrží. Co Vy na to? Myslím si, že by to bylo vstřícné
gesto nejen vůči starším spoluobčanům, kteří na sběrný dvůr
s kárkou prostě nedojedou, ale i vůči našemu městu. Jak si ho
budeme udržovat, takové ho budeme mít.
A ještě jedna informace na závěr. Kamení, cihly, beton, železo ani pařezy do bioodpadu nepatří. Objevují se v těchto
hromadách často, obsluha nemá šanci okamžitě zastavit stroj
a dochází k poškození převodů a nožů. Pro zajímavost 1 řezný
nůž stojí 800 Kč a stroj jich má celkem 60 kusů. I to jsou věci,
které zbytečně komplikují a prodražují provoz Technických služeb města Koryčany.
Vaněk Pavel, ředitel TS města Koryčany

Základní škola

Zprávičky ze školy základní…
Jak vypadá náš projekt „Rozvoj přírodovědného a technického – praktického
vzdělávání v ZŠ Koryčany“?
Učebna přírodních věd společně s laboratoří je v hrubé stavbě hotová. Budou
zde splněny podmínky pro vizualizaci výuky a žáci se budou moci rozvíjet zážitkovým způsobem např. prováděním pokusů.
Multimediální učebna čeká na výběrové řízení dodávky technologií. Tato
učebna bude počítačově propojena s odbornými učebnami. Právě zde získají žáci
základy digitální vzdělanosti. Budou si
moci naskenovat výukové materiály i vyzkoušet si postupy i v 3D provedení.
Středisko technického a praktického
vyučování je umístěno ve dvou podlažích
rekonstruované budovy „staré tělocvičny“.
V současné době je prostor obou podlaží
před dokončením. Vzniká zde prostor pro
prezentace i velkoplošné promítání s kapacitou 100 osob, dále prostor pro strojní dílnu, sklady a šatny s novými toaletami. Žáci
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si budou moci osahat vše od „pilky“ přes
akumulátorové nářadí až po digitální technologie – například řezací laser, 3D tiskárna
a CNC router pro náročné a přesné obrábění.
To jsou však „pouze“ podmínky výuky.
Důležitý bude styl a postupy, jak dosáhnout zážitkového vzdělávání motivujícího
pro další život. Do výuky chceme zapojit
ekonomicky aktivní a řemeslně zdatné
spolupracovníky. Ti budou moci předávat
zkušenosti a přitom získají budoucí šikovné učně i středoškoláky do svých firem.
Máme již smlouvy o spolupráci se školami poskytujícími polytechnické vzdělání.
Výuka se bude odehrávat i ve vícehodinových blocích. V současné době pracujeme na úpravách školního vzdělávacího
programu. Již letos jsme „na zkoušku“ zavedli 6 volitelných okruhů, z nichž si žáci
dle zájmu vybírají ten, jemuž se chtějí dvě
hodiny týdně věnovat. Změny v plném
rozsahu nastanou již s novým školním
rokem. Podrobné seznámení s novým
směřováním naší školy Vám představím

u „kulatého stolu“ spojeného s prohlídkami nových prostor po dokončení stavby.
Ve školním roce 2016/2017 jsme tento projekt ve spolupráci a za významné podpory
vedení města, rady a zastupitelstva připravovali.
Školní rok 2017/2018 byl ve znamení
příprav vnitřního prostředí, snad i neviditelných změn, neb přijetí poznání potřebnosti něco měnit, a zvláště to v nás, je
klíčové…
Rok 2018/2019 bude po mnoha desítkách let rokem zásadní proměny naší školy
a v dalších letech naplníme motto „vzdělávání pro život“, pro udržitelné a dobré časy
v našem městečku…
A abych nezapomněl, společné dílo
naší školy a města Koryčany je zařazeno
k financování z operačního programu evropských fondů, jde o grant ve výši cca
21 milionů korun. Děkuji vám za důvěru
v naši školu, děkuji našemu městu a lidem
dobré vůle…
V. Jansa, ředitel školy
Koryčany 13. 3. L. P. 2019

A čím škola žila od Vánoc?

Ples školy
Byla to moc hezká polonéza. Najednou se ta divoká tlupa deváťáků proměnila ve sličné slečny a zdatné mládence.
Docela povedený ples, neformálně protkán předivem me-

zilidských vztahů, neb všichni jsme tak trochu žáky a učiteli
našeho bytí…
V. Jansa

Lyžařský výcvikový kurz
Praděd a lyžníci… v lůně Jeseníků,v předvrcholu Pradědu, na
chatě Švýcárna. „Sněženky i machři“ si užili lyžování, her i zábavy,
tmelení, dobrodružství v přírodě i vážných chvil. Zkrátka byl to

„lyžák“ nadmíru povedený. Bohudíky za takové chvíle v takovém
společenství…
V. Jansa

Zvyšování matematické a počítačové
gramotnosti na ZŠ Koryčany
V rámci zvyšování matematické gramotnosti se naše škola zapojila do projektu Minisčítání 2019.
Jedná se o aktivitu Českého statistického úřadu, která spočívá v anonymním
online sběru dat a jejich statisticko-matematickou prezentaci. Zábavně naučná
forma má pomoci dětem a mládeži zlepšit vnímání statistiky a matematiky jako

nástroje, který umí pojmout a popsat
každodenní život. Účast na Minisčítání je
ze strany škol dobrovolná. Z naší školy se
zúčastnili žáci 4. až 9. ročníku.
Žáci 7. třídy se zapojili zvlášť úspěšně.
Jako jediní zástupci zlínského kraje obdrželi poukaz ke vstupu do VIDA! science
centra v Brně. VIDA! science centrum je

projekt, který zábavně hravou formou
pomocí pokusů ukazuje záludnosti matematiky, fyziky a biologie.
Více informací lze najít na www.miniscitani.cz.
M. Prachař
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Úspěch šesťáků v soutěži Rádia Petrov
V prosinci 2018 se šesťáci dozvěděli o zajímavé soutěži s názvem Nezapomenutelný
výlet s Rádiem Petrov. Celá soutěž spočívala v tom, že si třída připravila rozhlasový
vstup smyšleného třídního Rádia Petrov,

tento vstup natočila a ve vhodném formátu
dodala během ledna do Rádia Petrov. Role
režisérky se ujala Žaneta Neradová, která
postupně strhla všechny své spolužáky, takže se do výsledného rozhlasového vstupu

zapojila celá šestá třída. Velké překvapení se
nakonec podařilo. Klip se líbil natolik, že celou soutěž vyhrál. Odměnou pro naše šesťáky je dárkový poukaz do Pekla Čertovina.
M. Prachař

Divadelní představení
The last wish
24. ledna jsme v rámci předmětu English Reader navštívili v Domě kultury v Kroměříži divadelní představení The last wish,
které bylo téměř celé v anglickém jazyce.
S sebou jsme vzali i další spolužáky, které

angličtina baví a kteří chtěli jet do divadla
s námi. Představení se nám líbilo. Ještě větší však byla naše radost z toho, že jsme všemu porozuměli.
J. Brázdil

Karneval ve škole
Dne 22. 2. 2019 jsme si ve škole užili
masopustní rej. Náš karnevalový průvod
se ocitl v cirkusové manéži. Tam nás uvítal
průvodce Jirka. Ukázal nám, jak žonglovat
s šátky, kuželkami i kruhy, chůzi na chůdách, jízdu na „večerníčkovském“ kole…
Nejdříve jsme to všechno okoukli, pak
pečlivě nazkoušeli a na závěr jsme uspořádali představení pro naše kamarády. Na
odpočinek a nudu nebyl čas. Páteční den
byl zkrátka bezva!
B. Fochrová

Osvětim – svědomí lidstva
V pondělí 4. března 2019 se zúčastnili žáci deváté třídy naší
školy vzdělávacího programu Osvětim – svědomí lidstva. Navštívili jsme památné místo a muzeum Auschwitz–Birkenau v Polsku.
Oba tábory smrti jsme prošli, viděli jsme vězeňské bloky, plynovou komoru i krematorium, dozvěděli jsme se, jakým způsobem
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zde bylo nakládáno s lidmi, v jakých podmínkách byli nuceni žít
a pracovat.
Toto místo, které je světovým symbolem teroru, hromadného
vyvražďování a holokaustu, v nás zanechalo hluboký dojem.
M. Lungová

Mateřská škola

Haló, pane Karnevale, račte dále!
Která slečna někdy nezatoužila obléct
zdobené šaty a nazout kouzelné střevíčky?
Dlouho očekávaný karneval proběhl
ve středu 14. února ve tři hodiny odpoledne v kulturním domě. Dětí v maskách nebylo málo a podařilo se jim spolu se svými
rodiči a prarodiči zaplnit sál kulturního
domu. Na parketu skotačila různá zvířátka

i pohádkové bytosti. O děti, které si přišly
zatancovat a zasoutěžit, se starala agentura DJ Radůz a Dáša. Nechyběla tombola
s lákavými slosovatelnými cenami, jimž
vévodil traktor s vlečkou a nádherný dort
v podobě klauna. Radost z výher byla veliká. Pro všechny zúčastněné bylo zajištěno
pestré občerstvení. S maskou i bez masky,

akci si užili všichni. Pro nás jsou však největší odměnou spokojené tvářičky usměvavých dětí.
Velké poděkování patří všem, kteří se
podíleli na přípravách a organizaci karnevalu, a také těm, kteří přispěli sponzorským darem.
M. Orlová, MŠ Koryčany
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Kultura

Ples města Koryčany
Milí Koryčaňáci,
ani letos nechyběla již tradiční událost koryčanské plesové sezóny. V podvečer 18. ledna 2019 už po čtvrté přišly dámy
v róbách, pánové ve slušivých oblecích a koryčanský kulturní
dům ožil Plesem města Koryčany.
Po přivítání hostů a slavnostním zahájení již parket patřil návštěvníkům plesu, kterým po celý večer k poslechu a především
k tanci hrála skupina HIT-MAKERS z Brna. U vstupu si milovníci
cimbálové muziky mohli až do pozdních nočních hodin zatančit
i zazpívat s cimbálovou muzikou Dubina, případně si ji jen tak
poslechnout třeba se sklenkou dobrého vína z vinotéky.
Byl připraven také pestrý doprovodný program, kterým nás
již tradičně provedl skvělý moderátor Láďa Šimeček. Úvod plesu
patřil tanečníkům z klubu Gradace Kroměříž. Zaujali nejprve při
standardních tancích a sklidili zasloužený potlesk ještě v průběhu večera při tancích latinskoamerických. Potřebné grády dodala plesové zábavě svými dvěma vystoupeními skupina Banda
Grande. Ta roztančila parket a předvedla jedinečnou bubenickou show. Doslova v obležení byl po celý ples i fotokoutek Radima Hájka. Skvělé fotografie si tak odnášel téměř každý účastník
plesu. Součástí každého správného plesu je tombola a ani ta na
Plese města nechyběla. Zájem o lístky je vždy veliký a vydávání
výher patří k jednomu z vrcholů plesového večera. Za hodnotné
ceny děkuji všem štědrým sponzorům.

Při vzpomínce na spokojený výraz ve tvářích návštěvníků,
dovolím si uzavřít článek slovy: „Ples města Koryčany se opět vydařil.“ Děkuji všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, organizaci,
ničím nerušeném průběhu i na vytvoření vkusně vyzdobeného
příjemného prostředí.
Ing. Hana Jamborová, starostka

Ostatky aneb sousedské objetí Kachníku
„Hoja hoj hoja hoj, masopust se vydařil hoja hoj hoja hoj, každý zapařil!“
Teprve před pár týdny se sešla parta, popustila uzdu fantazii a pak v kotlíku umíchala dávku nadšení a elánu, okořenila to špetkou odvahy vylézt z pohodlí svého domova
a jít s kůži na trh… ehm totiž - v masce do
průvodu. Ke čtyřem počátečním nadšencům přibylo dalších sedm hlav, a tedy i nápadů, a za krátkou dobu se počáteční záměr
rozrostl a rozkošatěl. Z plánované komorní
akce se v mezičase vyklubalo něco mnohem většího. A přece nakonec realita předčila nejtajnější představy nás všech.
První březnovou sobotu dopoledne se
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ve světle nesmělých slunečních paprsků na
točně na Suchém řádku sešlo přes 40 masek
a stejně tolik sousedů, kteří se přišli pobavit
a nás v průvodu povzbudit. Ve vyzdobeném
žebřiňáku bylo nachystáno sladké i slané
pohoštění, aby maškarám předčasně nedošly síly, a pro ty, kteří nebyli na zpívané
zkoušce, jsme připravili Ostatkový zpěvníček. O to, abychom se všichni naladili na veselou notečku, se postarala pouliční kapela
čerstvým hitem:
„My se toho nebojíme, my do toho půjdeme, my se na to vyšňoříme, aj píseň si střihneme.
A co že jsme amatéři, že to občas neladí,
to nám elán neubírá a vám to snad nevadí!“

Hned poté se ujal slova sám Masopust
a požádal paní starostku, které tímto děkujeme, že mezi nás přišla, o povolení ostatkového průvodu a vydání klíče od města. Pak
za celý průvod slíbil, že mimo jiné všechny
ženy k tanci vyzveme, škody na obecním
neuděláme a poztrácené maškary si do
pondělka posbíráme. Klíč od města jsme
dostali a věci se daly do pohybu.
V čele šel Masopust s Vesnou, následovala pestrá přehlídka masek a vzadu průvod uzavírala slavnostně vyzdobená bryčka
tažená koněm, která tu a tam popovezla
unavené maškary i diváky. Průvod si pln
energie užil celých sto metrů pochodového
tempa, než přišla první zastávka. Pohoštění
jsme si jak se sluší a patří odzpívali a med-

věd vzal do kola hospodyni, první z mnoha.
Postupně se při dalších zastaveních posilněny kalíškem trnkovice přidávaly ostatní
maškary a zvaly k tanci i diváky.
Veselá společnost prošla Suchý řádek
a na Kyjovské ulici se krátce zastavila i v domově seniorů. Chtěli jsme, aby si i ti, kteří
již nemohou vyjít ven mezi nás, mohli užít
trochu bujarého veselí a muziky a pochutnat si na koláčích a ostatkových koblihách.
Na náměstí u kašny jsme prostřednictvím
písničky zúčtovali se vším, co by se v Koryčanech mělo zlepšit. Hlavně jsme si však
připomněli to, co nás tu baví a těší. A pak už
přes Petrželku s několika dalšími zastavení-mi hurá ke Kachníku - cíli naší cesty.
Tam byla dle tradic obžalována a popravena kobyla, která na sebe vzala
všechny nešvary a hříchy loňského roku.
Netruchlili jsme pro ni však dlouho, neboť
kobyla poslušna tradici zanedlouho opět
ožila a zdála se být dokonce v ještě lepší
formě, což potvrdil i sám Masopust, který se jí zkusmo vyhoupl na hřbet. Hned
nato akce vyvrcholila sousedským objetím rybníku Kachníku. A představte si, že
živý řetěz sestávající z maškar a sousedů
dosáhl úctyhodné délky. Společně jsme
letos dokázali obejmout téměř dvě třetiny Kachníku, za což se první ročník akce,
která vznikla živelně a téměř z ničeho,

nemusí vůbec stydět. Pomyslnou třešinkou
byl slibovaný dětský punč, teplý guláš, studené pivo, koblížky a množství dalších dobrot, na nichž si všichni pochutnali.
„U rybníčku v závětříčku chvilku spolu
pobudem, popijeme, zatrsáme, než se domů
rozejdem.
Na té naší slavnosti, užijme si radosti, radosti, radosti, než se zase navrátí dny všednosti.“
Děkujeme vám všem, kteří jste dle svých
možností podpořili tuto bláznivou jízdu,
kteří jste se podíleli na přípravách, kteří jste
s námi místo úklidu anebo vysedávání u te-

levize vyrazili do ulic a tak trochu i do neznáma, kteří jste průvod tak vřele přivítali
na prahu svých domovů, kteří v sobě pořád
máte dětskou radost a veselí a přišli jste se
o ně podělit s ostatními. Bez vás by to nešlo.
Co říci závěrem? 1. ročník Ostatků v Koryčanech pojatý jako sousedská slavnost
dopadl nad očekávání. Soudě podle rozesmátých tváří účastníků, družného sousedského hovoru, zpěvu, křepčení a tanečního
reje v ulicích i u rybníku, pobavili jsme se
vespolek všichni. A to byl náš cíl. Vy, co jste
se (s)pustili s námi, víte. Na vás ostatní se těšíme za rok.
Eliška Niklová
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Kos vystrkuje nos aneb Zprávy z hnízda
Všichni milovníci kultury a kulturních
experimentů jistě vloni na Den města zaregistrovali dětské divadelní představení Račí
hody aneb Plná bříška pod Cimburkem, kterým právě vznikající soubor KOSáci přispěl
k oslavám výročí našeho města. Díky milé
odezvě a zájmu dětí nezůstalo u jediného
vystoupení a už v říjnu přivítal dramatický
kroužek KOSáci do svých řad děti, které si
rády hrají a mají chuť podělit se o svůj talent
a nadšení a časem předvést své umění i na
prknech, která znamenají svět. A že takových dětí není v Koryčanech málo!
Pod taktovkou vedoucích se děti každé pondělí v tělocvičně místní základní
školy seznamují s tím, co všechno se pod
pojmem divadlo může skrývat. Není to
ale nuda s tužkou a papírem. Pořádně se
tu křičí, směje, běhá a fantazíruje. Stačí
malé kouzlo a děti se ocitají v pravěku,
zoologické zahradě, na divokém západě
anebo ve vesmíru. Hrají si s písmenky
i dlouhými texty, namáhají si jazýčky,
testují možnosti hlasivek i ohebnost těla,
trénují cit pro mateřský jazyk, zkouší se
vyjádřit beze slov nebo třeba zmapovat
prostor se zavázanýma očima. Důraz
je kladen na rozvoj komunikačních
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schopností a spolupráci ve skupině. Každá
hodina uteče jako voda a jen těžko se vracíme zpátky do reality. Občas je to boj o každou minutu navíc, což je důkazem pestře
a nápaditě naplněného času, a vedoucí to
může jen těšit.
Jak říká hlavní vedoucí Eliška Niklová:
„Společnými silami, živeni neumdlévající
energií nadšených dětí, s podpůrným týmem rodičů v zádech (i v hledišti) a v přátelské atmosféře publika jsme si vystřihli dvě
premiéry a do světa se rozletěly dvě zbrusu
nové písničky. Na kočičí hlavy, posvátnou

půdu chrámu Páně a ve finále i na opravdová divadelní prkna místního kulturního
domu směle vykročila věkově i talentově
pestrá skupina dětí. Pro mnohé z nich je to
zcela nová zkušenost, pro všechny z nás
příjemný zážitek ze spolu-tvoření světa kolem nás.“
Vánočně laděné divadelní představení s názvem Putování za hvězdou krásně
zachycují přiložené fotografie. Pokochejte
se tedy dnes na papíře a někdy příště už
v hledišti jako naši diváci. Na všechny se
těší KOSáci.
Blanka Králová a Eliška Niklová

Ochotnický spolek Koryčany
Místní ochotnický spolek Vám letos zahrál lechtivou komedii Proutník pod pantoflem.
Za uplynulých 50 let jsem shlédla 298
divadelních představení. Vím to přesně,
protože si schovávám programy a vstupenky. Poprvé jsem však byla svědkem
zkoušek hry Proutník pod pantoflem. Nebýt
kamarádky, která mě vtáhla do poloviny už
nacvičené hry, nevěděla bych, kolik desítek
a dost možná i stovek hodin strávili ochotníci nácvikem hry. Ovšem výraz „ochotníci“
byl někdy zavádějící. To když je skvělá režisérka Zdenka Jelínková po druhé, po páté
i po desáté vracela na začátek, aby podali
ještě lepší výkon. Někdy s ochotou, jindy se
sebezapřením přijímali její rady a stále dokola pilovali a pilovali. A vyplatilo se to. Ke
konci se z nápovědy stala osoba, která text
pouze sledovala, protože herci jej ovládali
na jedničku.

Poděkování patří všem, kteří se kolem
představení točili: zvukaři, vedoucí, režisérce, hercům, kadeřnici, vizážistce. Nemělo by
se zapomenout ani na rodinné příslušníky,
kteří herce podporovali.

A víte, co bude za rok? Koryčanští ochotníci už mají představu, čím Vám zpříjemní
některý večer v roce 2020. Proto jim přejme,
ať jim elán vydrží.
Helena Šímová

Úspěšný projekt předčtenářská
gramotnost pokračuje již 2. ročníkem
V koryčanské knihovně pokračujeme v novém projektu na podporu dětského čtenářství lekcemi předčtenářské gramotnosti.
Cílem lekcí je pracovat s textem zatím předčítaným, naposlouchaným. Pracujeme kreativně a velmi intenzivně. Děti rozvíjí fantazii verbální i výtvarnou. Každému jde lépe něco jiného, ale všichni
pracují s elánem, radostí a kreativitou. Čtení je dovednost, která
člověka provází celý život, bez něj to prostě nejde. Děti, které chodí
k nám na lekce, se naučí číst s porozuměním.
Zatím ještě všichni sami nečtou, jsou to hlavně prvňáci. Umí
však převyprávět děj, popsat prostředí i hlavního hrdinu a zvládnou
vystihnout charakterové vlastnosti jednotlivých postav.
Knihovna se stává pro rodiče i děti partnerem a místem, kam
rádi chodí za poznáním i zábavou. Abyste se mohli podívat, jak kouzelné místo koryčanská knihovna je, přikládáme pár fotografií.
Ilona Vybíralová, knihovnice
Foto: Eliška Niklová
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Kavárnička pro seniory v knihovně
Lednové a únorové dny jsou dlouhé. Jaro je
zatím ještě v nedohlednu a čekání na něj může
být pro někoho ještě delší. Rozhodli jsme se, že ty
naše seniory trochu rozveselíme, a tak jsme v lednu uspořádali první Kavárničku pro seniory. Měli
jsme plno do posledního místečka. Pro zájemce
byl připravený kvíz. Káva voněla, čaj se vařil a kdo
mohl, ten přinesl něco dobrého. Každý si dal, na co
měl zrovna chuť. Povídalo se, smálo a bylo dobře.
Tak jsme se hned domluvili, že si to v únoru zopakujeme. I podruhé jsme se sešli v dobré náladě. Některé aktivity provázel smích, kterého není
nikdy dosti, a proto plánujeme na březen ještě
jednu „Kavárničku“. Potom, jak věříme, už tu bude
opravdu jaro.
Ilona Vybíralová, knihovnice
nihovnice

Osobnosti města

Hudebník Karel Galandr
Pan Karel Galandr, rodák z Koryčan, se do historie města zapsal
svým hudebním uměním a hrou na několik hudebních nástrojů.
Byl muzikantem různých hudebních žánrů, nejvíce však zanechal
svou stopu v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století v hudbě
beatové. Na přelomu let 1968 a 1969 stál u zrodu jedné z prvních
koryčanských bigbeatových skupin a to skupiny Frees. Již při zkouškách a prvních veřejných vystoupeních předvedl, jak bravurně ovládá hru na kytaru. Především v kytarových sólech se projevil přímo
jako hudební mág a jeho prsty na strunách za tehdejší poměrně
slabé aparatury dokázaly zahrát i ty nejnáročnější partie hraných
písní. V sestavě skupiny byl pro něj post sólového kytaristy jistý.
Stejně tomu bylo také ve skupině Free Five (z důvodu údajné nevhodnosti anglického názvu se z nutnosti přejmenovala na
Oázu), která z původní skupiny Frees rozšířením o další muzikanty
vznikla. Stala se až do roku 1973 populární stálicí tohoto hudebního
žánru nejen v Koryčanech, ale i v širokém okolí. Dodnes zachovalé
autentické nahrávky z vystoupení skupiny Free Five jsou důkazem
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Karlem mistrovsky odehraných sólových meziher. I v dobách pozdějších zopakoval se skupinou Free Five několik retro vystoupení na
přelomu dvacátého a jednadvacátého století. Absolutně nejvyšší
návštěvnost mělo historické vystoupení čtyř koryčanských skupin
v roce 2000 v kulturním domě v Koryčanech. Kromě skupiny Free
Five zahrály ještě skupiny Sekvence, Oáza 2 a Saturejka. Dlouho
před ukončením akce nebyla již k sehnání v prostorách kulturního
domu jediná židle pro později dorazivší návštěvníky, v bufetu chyběly sklenice a bylo třeba ještě dodatečně obstarat i některé druhy
občerstvení. Takovou akci kulturní dům od té doby již nezaznamenal.
Ani po rozchodu hudebníků skupiny a pozdějším odchodu z Koryčan se Karel nepřestal hudbě věnovat, i když většinou již jen při
soukromých příležitostech. V důchodovém věku se do Koryčan vrátil. Ještě si pak několikrát zahrál. Vzpomeňme například na hudební
produkci s bývalým kolegou z Free Five Miroslavem Fridrichem, kde
si Karel zahrál na housle. Naposled jsme ho v dobré náladě a s houslemi v rukou viděli a slyšeli na srazu
spolužáků ze ZDŠ Koryčany (devátých tříd A, B, C 1968) po padesáti
letech v srpnu roku 2018. Těžká
nevyléčitelná nemoc ukončila
jeho život v prosinci 2018. Odešel
z tohoto světa nečekaně ve svých
devětašedesáti letech. Vzpomínky
na něj jako na dobrosrdečného
člověka a muzikanta zůstávají.
Zdeněk Horenský

Sdružení a spolky

Evidence psů
Vážení spoluobčané,
jako veterinární lékař a nový zastupitel bych Vás chtěl informovat o možnostech evidence psů.
Je častým jevem, že v ulicích Koryčan pobíhají psi bez pána,
tuláci nebo jen nahodile zatoulaní miláčci. Po odchytu je nutno
vrátit je jejich majitelům a nastává problém, jak majitele zjistit. Řešením této situace je čipování psů. Čipování je označení zvířete
mikročipem, který je vpravený pod kůži zvířete.
Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno jedinečným
a neopakovatelným číselným kódem. Jeho životnost se udává
minimálně 25 let. Čip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje vlastní zdroj energie a je pro své okolí i svého nositele
zcela neškodný. Přečíst mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Navíc je povrch čipu upraven tak, aby na něj tělo psa nereagovalo jako na cizí těleso. Čipy jsou vybaveny antimigrační čepičkou,
která zabraňuje putování čipu. Čip je možné aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.
Jak čipování psa probíhá
Čip se aplikuje na levou stranu krku speciálním jednorázovým
aplikátorem dodávaným ke každému čipu. Aplikátor je silnější
dutá jehla, kterou se čip vpraví do podkoží zvířete (podobně jako
očkování).
V současné době je čip jedním ze způsobů nezaměnitelného označení zvířete při cestování po EU, a také proto by měl být
v souladu s mezinárodní normou pro RFID – ISO 11784/85 a měl
by obsahovat označení země původu psa (pro ČR je to 203), což
je možné ověřit pomocí čtecího zařízení. Čipování provádějí veterinární lékaři, kteří splňují určité předpoklady dané Komorou
veterinárních lékařů ČR.

O tom, zda by měli či neměli být povinně čipováni všichni
psi, jste možná i Vy vedli už nejednu debatu s přáteli či dalšími
majiteli psů. Většinou je čipování kvitováno jako velmi přínosná
záležitost.
8 výhod čipování
• zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli
• při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví
• lepší průkaznost identity psa
• snadnější monitoring chovu psů
• lepší dohledatelnost majitele v případě postihu za týrání zvířat
• umožnění kontroly psů při prodeji
• usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání množíren
• snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí)

Kolik stojí čipování?
Pořizovací cena jednoho mikročipu se pohybuje mezi 220–
450 Kč a závisí na typu čipu. Co se jeho aplikace týče, veterinární
lékaři si za ni účtují 300–550 Kč.
Novela veterinárního zákona nařizuje od roku 2020 povinné čipování psů. Podle poslanců má pomoci zamezit byznysu
s nelegálními množírnami. Novela však může významně pomoci
i majitelům psů ochránit zvířata od stresu spojeného s odchytem
a obcím ulevit od zbytečných obecních výdajů spojených se zaběhnutím psů.
Svého psa můžete čipovat již nyní, nemusíte čekat na konkrétní datum.
MVDr. Miloslav Šlesinger

Myslivecký spolek Koryčansko
Pro myslivce je předvánoční čas a konec roku vyvrcholením lovecké sezony. My
jsme se vzhledem k africkému moru prasat
zaměřili zvláště na lov divočáků a do konce
ledna jsme ulovili 72 kusů, většinou selat.
Také odlov srnčí zvěře jsme splnili podle
plánu a navíc jsme zaznamenali úhyn dvou
kusů srnčího z jara na poli v řepce a tři kusy
uhynuly po střetu s auty na silnici.
V zimním období, v době nouze, je naším největším úkolem přikrmování zvěře.
Hlavní skupinu krmiv tvoří jadrná krmiva,
která zvěři umožňují vytvoření energetických zásob. Většinu z nich musí mít zvěř
v podobě podkožního tuku nashromážděnou ještě před příchodem pravé zimy.
Právě proto jadrná krmiva podáváme již
koncem podzimu a potom postupně snižujeme jejich dávky. Zvěř totiž není schopna jejich nadměrné množství zpracovat
a mohlo by dojít k překyselení trávníku,
které vede k zažívacím potížím a dokonce i k úhynu zvěře. Proto přidáváme seno,

žaludy a bukvice. Snažíme se v honitbě zachovat klid, který je pro zvěř v tomto období důležitý, protože stres a větší a delší
pohyb zvěř oslabuje a nutí ji čerpat uložené tukové zásoby a zvěř pak rychle slábne.
Do honitby chodíme sledovat, kolik je
zvěře a jak se jí daří. Prodlužující se dny,
slunečné počasí a více světla podporuje
u srnců růst parůžků, které na podzim shodili. Zajíci na konci ledna zvyšují aktivitu,
začínají se ještě na sněhu honcovat a po
šesti týdnech se objevují první jarní zajíčci „březňáci“. Často už v březnu můžeme
vidět malá selátka v pyžamu, se kterými
si bachyně pospíšila, aby se mohla pochlubit. Stopy kun a lišek na sněhu, jejich
kaňkování (páření) využíváme k jejich lovu,
tlumení škodné.
Přikládám starší příběh z našeho mysliveckého sdružení, který zaujal zelené
kamarády při posezení po poslední leči
na Rybárně u Jestřabické přehrady. Tam

si přátelé vzájemně sdělují nové zážitky
a také vzpomínají na starší časy i na lovce,
kteří už nejsou mezi nimi.
„Souboj“
Čekal jsem asi tři sta metrů před lesem
s výhledem do protilehlého, dlouhého
svahu s lánem dozrávající pšenice. Seděl
jsem na vyvýšeném místě krytý hustými
keři. Za mými zády byla stará zrušená polní cesta, zarostlá různými travami a plevelem, v nárostu před a za cestou směrem
k lesu byly zřetelné ochozy zvěře. Zasedl
jsem hodinu před svítáním, postupně se
začaly rýsovat obrysy stromů, nejdříve
vrcholky korun a potom se představily
jejich celé siluety. Východní obzor se projasnil, první ptačí zpěváci pomalu začínali
ladit noty na vítání dne. Byl jsem svědkem
probouzení stromů i celé přírody. Do ticha
usínající noci byly slyšet zvuky z ožívajících
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vesnic, blízkých silnic i vzdálené železnice.
O půl páté se ze žlíbku do mírného
svahu přímo ke mně blížil kus černé. Stále
narůstal do velikosti. Když byl asi šedesát
kroků ode mě, zvedl několikrát ryj, větřil
a pak zrychleně vyrazil obloukem nazpět.
Jak se objevila v puškohledu jeho komora,
mírně jsem předsadil a vystřelil. Divočák
značil poklesnutím. Když se pak vracel
do zarostlé zmole, napadal na levý přední běh. Sledoval jsem ho jen malou chvíli,
protože brzy zmizel za terénní vlnou. Tenkrát jsem chodil lovit s dobrým kamarádem, výborným myslivcem Lubošem Kůřilem, který můj lov sledoval ze záštity na
zarostlé cestě v údolí. Přišel ke mně a začali
jsme s dosledem. Luboš byl znalec lesa
a zkušený stopař. Na nástřelu jsme zjistili
jen větší zápory, avšak žádnou barvu. Žádné známky zásahu nebyly ani ve směru odbíhání. Až po třiceti metrech Luboš našel
na nezarostlé části cesty kousek kosti velikosti většího nehtu, následně pak i barvu
na mezi ke žlíbku. Podle tvaru úlomku kosti

i chování zraněného kusu jsme usoudili, že
se jedná o těžší poranění předního běhu.
V hustém terénu se šlahouny ostružin, malin, kopřiv, lopuchů a s uvezlinami půdy byl
nutný dosled se psem. Zajeli jsme pro kamaráda Vlastíka Červíka, který měl tříletého jagdteriéra „Džeryho“, denně s ním byl
v lese a usilovně ho cvičil.
Dojeli jsme blízko k místu postřelení
divočáka a zavedli psa na nástřel. Pes opakovaně ověřil okolí i úlomek kosti a s chutí
šel po stopě necelých padesát metrů. Dál
ho kvůli zarostlému terénu Vlastík pustil na
volno. Asi za deset minut se ozvalo spásné
hlášení z jednoho místa. Vůdce spěchal za
„Džerym“ a viděl, jak ostře doráží na divočáka ve výmolu pod mezí. Lončák zlostně
chrochtal a klektal zbraněmi. Jakmile pes
uslyšel povzbuzující hlas vůdce, vyrazil do
krytu na divočáka, který na něj ihned zaútočil. Vlastík nemohl střílet kvůli blízkému
kontaktu obou bojovníků. Byl vzdálen asi
pět metrů od urputného souboje, když tu
spatřil, jak „Džery“ po útoku divočáka letí

vzduchem a padá do buřeně. Hlasitě naříkal a plazil se k pánovi. Vlastík složil dorážející prase jistou ránou necelé tři metry před
sebou. Nejprve jsme ošetřili psa, stáhli mu
obvazem a šátkem hrudník a deset centimetrů velkou tržnou ránu, která krvácela.
Další ošetření zařídil náš hospodář a veterinární lékař Miloš Šlesinger. Při prohlídce
zjistil neporušená střeva, ránu zašil a ošetřil. Úraz to nebyl lehký, následovaly převazy, antibiotika a delší cvičení.
Divočáka jsme vyvrhli a předali pro potřeby mysliveckého sdružení. Při stahování
byla zarážející skutečnost, že ze škáry vypadlo asi dvacet velkých broků. To už je ale
jiný příběh, který nedělá slušným myslivcům dobrou pověst. Kňour dostal úlomek
jako poslední hryz a my jsme si k úlovku,
dohledávce a dostřelné ráně vzájemně popřáli LOVU ZDAR. „Džery“ dostal za obojek také úlomek za vzorný dosled a zápas
s černým rytířem.
MUDr. Petr Němec
Myslivecký spolek Koryčansko

Přednášky o historii Jestřabic
Dne 1. 3. 2019 začal v nově rekonstruovaném kulturním domě
v Jestřabicích cyklus přednášek o minulosti Jestřabic. Jedná se o unikátní počin. Staré fotografie a další materiály, které zapůjčili sousedé,
zpracovala a prezentuje Ing. Helena Pěnčíková. Její zájem o toto téma
pramení ze skutečnosti, že je potomkem starodávných usedlíků.
Každá přednáška je doprovázena projekcí fotografií a doprovodného materiálu. Vždy je přichystáno občerstvení, s nímž pomáhají ochotné sousedky. Nebývalý zájem o toto téma se ukázal již při prvním promítání, kdy byl sál kulturního domu plně
obsazen a někteří účastníci museli sledovat přednášku vestoje.
Cyklus přednášek o Jestřabicích se prozatím skládá z osmi částí
a obsahuje tato témata: minulost, zemědělství, vzhled vesnice,
stará škola, nová škola, okolí, co se nosilo aneb kam se ztratily
jestřabické lidové kroje, hasiči. Všechny příznivce historie Jestřabic
rádi přivítáme každý pátek v 16:30, a to až do konce dubna 2019.
Dagmar Pěnčíková, DiS., členka OV Jestřabice
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Příprava kulturního domu
a stěhování knihovny v Jestřabicích
Jestřabičtí sousedé se dva měsíce před
ohlášenými Ostatky pilně pustili do úklidu
kulturního domu.Ten rekonstruovalo město Koryčany a Technické služby se postaraly
o jeho vymalování. I paní starostka osobně
přišla na vyhlášenou dobrovolnickou brigádu a přiložila ruku k dílu. Úsilí všech bylo
korunováno úspěchem a Ostatky se konaly v ohlášeném termínu 23. 2. 2019. Bylo
krásně slunečno, ale vál ledový vítr. Medvědovi ani ostatním maškarám to viditelně
nevadilo, protože se při průvodu pravidelně
posilňovali občerstvením, které připravily jednotlivé hospodyně. Po maškarním

průvodu vesnicí se konalo první posezení
všech účastníků v nově upraveném sále.
Týden po masopustním veselí, v sobotu 2. 3. 2019, si jestřabičtí sousedé znovu
procvičili svoje svaly a přestěhovali místní knihovnu z původního místa do nového kulturního domu. Stěhování knih
proběhlo systematicky, a proto nebyl
provoz knihovny vůbec přerušen. Hlavnímu knihovnímu sálu nyní vévodí historický pracovní stůl, který sloužil již v padesátých letech v původní Místní lidové
knihovně. Po obvodech zdí jsou umístěny police na knihy, kde si lze vybrat hned

z několika žánrů. V nově přestěhované
knihovně najdeme také koutek pro děti.
Nyní se mají obyvatelé Jestřabic kde scházet a doufáme, že bude kulturní dům hojně
využíván. Je možné ho pronajmout i pro
soukromé účely. Podmínky pronájmu lze
nalézt na webových stránkách knihovny
Koryčany (odkaz: http://korycany.knihovna.cz/pronajmy/). Závěrem opakovaně
děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se
zapojili do pomocných prací na kulturáku
a při stěhování knihovny.
Dagmar Pěnčíková, DiS., členka OV
Jestřabice
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Společenská kronika

Společenská kronika II. Pololetí 2018
NAROZENÍ

JUBILEA

Červenec Strýček Maxmilián Marek, Koryčany
Polnický Antonín , Blišice
Papírník Adam, Koryčany
Srpen
Šušlíková Elena, Blišice
Fenyková Ema, Koryčany
Huška Lukáš, Koryčany
Kutálek Vojta, Koryčany
Adamcová Natálie, Koryčany
Bardon Tomáš , Koryčany
Říjen
Kubáčková Eva, Koryčany
Listopad Tiefenbacherová Ludmila, Koryčany
yčany
Kroutilová Eliška, Koryčany
Prosinec Svoboda Hubert, Jestřabice
Pěnčík Vojtěch, Jestřabice
Mrázek Štěpán, Koryčany

Červenec 80 let
92 let
93 let
96 let
94 let
96 let
80 let
90 let
94 let
95 let
85 let

Srpen
Září

Říjen

91 let
92 let
Listopad 80 let

ÚMRTÍ
Červen
Šilerová Marie, 1921, Koryčany
Červenec Šímová Anežka, 1930, Koryčany
Konečný Ladislav, 1940, Koryčany
Vrbata Roman, 1961, Koryčany
Srpen
Vrbatová Ludmila, 1935, Koryčany
Hajkrová Božena, 1928, Jestřabice
Září
Hikš Josef, 1939, Koryčany
Koutný Vladimír, 1937, Koryčany
Říjen
Staněk Miloš, 1929, Jestřabice
Machala Jan, 1941, Koryčany
Kohoutková Zlatava, 1944, Koryčany
Lahodná Jiřina, 1947, Jestřabice
Vymazal Pavel, 1947, Blišice
Prosinec Kulhánková Zdeňka, 1946, Koryčany
Moudrý František, 1932, Koryčany
Homolka Václav, 1946, Koryčany
Svatošová Josefa, 1938, Lískovec
Okénka Jan, 1945, Koryčany
Ketler Josef, 1950, Koryčany

85 let
90 let
91 let

Finstrlová Karla, Lískovec
Hnátková Stanislava, Koryčany
Zahnaš Roman, Koryčany
Kostihová Eliška, Koryčany
Sládečková Božena, Koryčany
Juricová Naděžda, Koryčany
Šimečková Eliška, Koryčany
Čechová Milena, Koryčany
Simionová Božena, Koryčany
Sladký Alois, Koryčany
Koudela Jan, Koryčany
Šmelová Františka, Koryčanyy
Klemm Milan, Blišice
Šmarháková Jiřina, Koryčanyy
Mrázková Růžena, Koryčanyy
Binek Stanislav, Lískovec
Ondrušík Jan, Koryčany
Sladký Karel, Koryčany
Novotná Vlasta, Koryčany,
Krátká Ludmila, Koryčany,
Basista Robert, Lískovec
Sladká Marie, Koryčany

Vzpomínka
Karel a Oldřich Netroufalovi
Jak smutno je bez Vás, jak dlouhý je nám čas, jak rádi bychom Vás spatřili a slyšeli
Váš hlas. Loučit jste se nestihli, tolik jste chtěli žít, nás milovat a mnoho toho ještě
říct. Pro Vás přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten, kdo Vás nejvíce miloval,
nepřestane na Vás nikdy vzpomínat.

Rok už uběhnul,
čas prý rány hojí,
vzpomínky na Vás však stále stejně bolí.
S bolestí v srdci stále vzpomíná celá rodina.

Statistika

Pohyb obyvatelstva v roce 2018
Celkem Z toho ženy Koryčany Blišice Lískovec Jestřabice
2731

1373

1989

205

277

260

Přistěhovalo se

Odstěhovalo se

Narodilo
se

Zemřelo

Přírus./
úbytek

69

77

30

33

-11

Počet registrovaných cizinců: 27
Celkem: 2758
Další údaje za období od roku 1994 v grafické formě jsou k dispozici na webu města Koryčany: www.korycany.cz
17

Inzerce

INSTALATÉR
Radim Kuchař
776 855 407
instalatérské
a topenářské
práce
Koryčany
18

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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