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Úvodník
Vážení spoluobčané,
konečně tu máme tolik očekávané jaro, tolik vítané sluníčko a
teplejší dny. Příroda se probouzí a my se těšíme na procházky
po okolí, abychom si odpočinuli od práce. Taková procházka
po lese, po „objížďce“ nebo
jen po Koryčanech dokáže
udělat divy. Tedy většinou. Protože pokud se procházíte a naskytne se Vám pohled na lesy
plné odpadků, na cestu, která
je lemovaná papíry a plasty a
na chodníky, které jsou pokryty
psími výkaly, tak Vás procházka zas tolik těšit nebude.
Dříve byly zimy delší a sníh
pokryl přírodu od listopadu do
března a teprve s tajícím sněhem se začaly objevovat všechny schované „poklady“, které

Krásný závěr
měsíce čtenářů
v knihovně
str. 11

naši spoluobčané někdy přes
zimu odvezli ze svých domovů.
Teď ale tyto odložené věci můžete vidět po celou zimu, protože sníh je nezakryje.
Nemůžu ale pochopit, že teď,
když máme sběrný dvůr a všude jsou kontejnery na třídění
odpadu, už přece nemusíme
vyvážet v noci vybouranou koupelnu do lesa. Nemusíme házet
pytle plné plastů do příkopu a
starou pohovku s televizí za
stromy do houští!
No vidíte, a přece tam ty věci
jsou, přece to děláme dál, nevím, jestli z lenosti, nebo jen
tak, nebo naschvál. Dříve jsem
chodívala s turistickým oddílem
a odpadky jsme čas od času
sbírali. Teď už oddíl nevedu
a minulý týden jsem nasbírala
dvě plné tašky plastových láhví
při cestě kolem města.
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Chtěla bych Vás všechny požádat, abychom začali letošní
jaro jinak. Říká se – zameť si
před svým vlastním prahem.
A tím by měl každý začít. Pak
ten práh můžeme rozšířit a uklidit své město. Třeba na akci
(která se uskutečnila už vloni)
UKLIĎME SI ČESKO 16. dubna 2016 (detaily kde a kdy
je sraz se upřesňují). Nebo
skutečně chceme žít ve městě,
kde se v trávě válí plechovky a
plasty, protože je jednoduché
vypít a odhodit na zem? A co
sníst oplatek a papír odhodit

za sebe? Jít s mým psím miláčkem a nechat ho udělat kulicha
na chodník? Život je o volbě a
my všichni si můžeme vybrat a
rozhodnout se. Tak se, prosím,
rozhodněme správně.
Moje babička vždycky říkala,
že je jednoduché udělat doma
pořádek, ale že těžké je ho
udržet. Přeji všem občanům
pevné zdraví a hodně energie
k udržení pořádku nejen v okolí
našeho městečka, ale i v osobním životě.
 Mgr. Drahomíra Čížková

1

Ostatky v Jestřabicích
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(foto k článku na str. 13)
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Informace pro občany

Slovo starostky
Milí Koryčaňáci,
jsem velmi ráda, že tento článek
mohu začít slovy: „Ples města
Koryčany se vydařil.“ Konal
se 23. ledna 2016 v Kulturním
domě Koryčany a byl zahajovacím plesové sezóny tohoto roku.
Večerem nás provázel vtipný a
galantní moderátor Láďa Šimeček z Kyjova a udával tak tón
příjemné atmosféře celého večera. Pro všechny hosty byl připravený uvítací přípitek. O hudbu
se postarala hudební skupina
DUHA. V jejím doprovodu mohli
návštěvníci plesu tančit v hlavním
sále. Ve vstupní hale si své posluchače získala cimbálová muzika
Dubina. Byl připravený také pestrý doprovodný program. Hned
několikrát jsme potleskem přivítali
tanečníky z klubu Gradace Kroměříž. Nejprve při latinskoamerických tancích a dále v průběhu
večera při tancích standardních.
Svůj um a úžasný výkon předvedly také mažoretky Dejna, mezi
kterými jsme nepřehlédli Elenku
Daňkovou z Koryčan. Celý večer
v přísálí bylo možno se občerstvit
míchanými nápoji pana Červínka. Před půlnocí pak barman,
který je čerstvým Mistrem České
republiky v tomto oboru, v hlavním sále předvedl barmanskou

show. Na plese se nejen tančilo,
ale pořadatelé si pro návštěvníky
připravili také velmi originální
doprovodný prvek v podobě
fotokoutku, ze kterého si mohl
každý návštěvník odnést pěknou
fotografii jako památku z tohoto
plesu, přičemž k dispozici byly i
vtipné rekvizity. Nedílnou součástí večera byla i možnost zapojení
se do tomboly s velmi lákavými a
hodnotnými cenami od velkého
množství štědrých sponzorů, kterým tímto za dary děkuji. Losování hlavní tomboly udělalo radost
šťastným výhercům hodnotných
cen. Následovalo losování vtipné tomboly, která pobavila nejen
vlastní výherce, ale i ostatní hosty
plesu. Podtrženo, sečteno, letošní
ples města se moc povedl. Děkuji
všem, kteří se jakoukoliv měrou
podíleli na jeho přípravě, organizaci a na příjemném prostředí
s vkusnou a originální výzdobou.
Těším se na ples příští, který se
pokusíme opět o něco obohatit,
a věřím, že se vydaří a jeho návštěvníci budou opět spokojeni.
Fotografie a krátký video sestřih z
večera si již můžete prohlédnout
na webových stránkách města.
 Ing. Hana Jamborová,
starostka

Zahájení zkušebního provozu systému mapujícího detailně
systém odstraňování komunálního odpadu v Koryčanech
Vedení města Koryčany bylo osloveno firmou ISNO IT s. r. o.
Uherčice zabývající se softwarovým zpracováním dat za účelem
zefektivnění systému odstraňování komunálního odpadu. Systém
má název MESOH (motivační a evidenční systémy pro odpadové
hospodářství). Systém používají již některá města a obce v okrese
Břeclav a Znojmo.
Všechny odpadové nádoby na komunální odpad (od občanů i
podnikatelů) budou zaevidovány v tomto systému a každá bude
opatřena vlastním štítkem s čárovým kódem, který vylepí pracovníci Technických služeb Koryčany při svozu odpadu. Čárový kód
štítku bude obsahovat číslo popisné nemovitosti majitele odpadové
nádoby. Při vlastním svozu pracovník obsluhy popelářského vozu
vyhodnotí obsah nádoby, co se týče zaplněnosti a druhu odpadu.
Zjistí-li v nádobě odpad, který nepatří do komunálního odpadu
(sklo, plast, bioodpad, stavební suť), označí tuto skutečnost čtecím
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zařízením. Každý svoz bude tedy vyhodnocen pro každou nádobu a na konci roku by měl systém přinést přehled, kdo jak třídí, jak
často je přistavena nádoba k vývozu a jak bývá nádoba zaplněna. Po vyhodnocení těchto dat za zkušební období by mělo být
zřejmé, jak třídí jednotlivé domácnosti. Nádoby nebudou váženy,
bude posuzován pouze jejich obsah z hlediska vhodnosti a dále
zaplněnost nádob. Po vyhodnocení výsledků provozu systému
bude rozhodnuto, zda bude zakoupen nastálo. Zpřesnění dat by
mělo vést k možné diferenciaci (snížení) výše poplatku za likvidaci
komunálního odpadu za správné třídění, co do správnosti uloženého odpadu v nádobě, počtu přistavení, či zaplněnosti nádoby v
den svozu pro jednotlivé majitele nádob.
 Josef Prokeš
OŽP MěÚ Koryčany
3
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Výpis usnesení
z 6. zasedání dne 10. prosince 2015
ZM 1/6/15 - po projednání určuje hlasováním zapisovatele 6. zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovatele zápisu pana
Marka Berku a Ing. Miroslava Budíka a členy návrhové komise Bc.
Radka Pištěláka, Mgr. Martinu Lungovou a pana Michala Hušku.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 2/6/15 - s c h v a l u j e doplněný program 6. zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 3/6/15 - s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 8 Města Koryčany pro rok 2015.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 4/6/15 - s c h v a l u j e rozpočet Města Koryčany na rok
2016.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5/6/15 - s c h v a l u j e rozpočtový výhled Města Koryčany
na roky 2017 – 2021.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 6/6/15 - s c h v a l u j e Program rozvoje Města Koryčany na
období 2015 – 2022.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 7A/6/15 - s c h v a l u j e přijetí daru spoluvlastnického podílu ve výši 1/90 na pozemcích zapsaných na LV č. 1346, 1764,
1919, 2625, 2644 a 2905 vše v k. ú. Koryčany od paní V. Š.
Všechny náklady vzniklé v souvislosti s darováním bude hradit obdarovaný.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
ZM 7B/6/15 - r u š í usnesení ZM 8/15/2013 ze dne 26. 9. 2013
ve znění „Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje prodej pozemku p. č. 1875/1 ostatní plocha, rekreační plocha o výměře
239 m2 v k. ú. Koryčany pro manžele P. a J. B., za cenu dle znaleckého posudku s tím, že na tomto pozemku bude zřízeno věcné
břemeno průchodu ve prospěch města Koryčany.“
a s c h v a l u j e prodej pozemku 1875/1 v k. ú. Koryčany
o výměře 239 m2, druh pozemku ostatní plocha, využití pozemku
sportoviště a rekreační plocha do společného jmění manželů paní
J. B. a pana P. B., a to za cenu 23 ,- Kč / m2 s tím, že na pozemku bude zřízena služebnost stezky, průhonu a cesty ve prospěch
Města Koryčany. Náklady spojené s převodem bude hradit kupující, daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 7C/6/15 - o d k l á d á rozhodnutí o prodeji pozemků p.
č. 725/1 v k. ú. Koryčany o výměře 2.125 m2, druh pozemku
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ostatní plocha, využití pozemku neplodná půda, a pozemku p. č.
2612/1 v k. ú. Koryčany o výměře 5.150 m2, druh pozemku orná
půda, společnosti DNM company s.r.o., Trávníky 201, 768 04
Střílky, IČ 25544713, zastoupené Martinem Prokšou, jednatelem,
u k l á d á tajemnici Městského úřadu Koryčany vyzvat společnost DNM company s.r.o., Trávníky 201, 768 04 Střílky, IČ
25544713, zastoupené Martinem Prokšou, jednatelem předložit
studii záměru využití pozemků.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1 – p. O. Daníček, Nepřítomno: 2 - p.
Z. Šmela, p. Ing. M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 7D/6/15 - s c h v a l u j e prodej pozemku p. č. 255/3
v k. ú. Koryčany o výměře 24 m2, druh pozemku zahrada za cenu
613,- Kč/m2, a to do společného jmění manželů paní P. K. a pana
R. K. Náklady spojené s prodejem bude hradit kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
ZM 7E/6/15 - s c h v a l u j e prodej části (cca 1 m2) pozemku p.
č. 551/1 v k. ú. Koryčany, druh pozemku ostatní plocha, využití
pozemku ostatní komunikace za cenu 207,00 Kč/m2, a to panu
M. M. Přesná výměra bude určena na základě geometrického
plánu, který bude vyhotoven na náklady kupujícího, další náklady
spojené s prodejem hradí kupující, daň z nabytí nemovitých věcí
bude hrazena dle zákona.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 7F/6/15 - s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemku p. č.
420 v k. ú. Koryčany o výměře 4.957 m2, druh pozemku ostatní
plocha, využití pozemku zeleň, a to od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2, IČ 69797111 do majetku Města Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 7G/6/15 - s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemku p. č.
524/5 v k. ú. Koryčany o výměře 79 m2, druh pozemku ostatní
plocha, využití pozemku jiná plocha, pozemku p. č. 1616/4 v k.
ú. Koryčany o výměře 28 m2, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří a pozemku p. č. 1617/5 v k. ú. Koryčany o výměře
743 m2, druh pozemku ostatní plocha, využití pozemku zeleň, a to
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111,
s c h v a l u j e Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. UZSVM/
BKM/8126/2015-BKMM mezi Městem Koryčany, Náměstí 401,
768 05 Koryčany, IČ 287334 a Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovou nábřeží 390/42, 128 00 Praha
2, IČ 69797111.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
ZM 7H/6/15 - s c h v a l u j e v souladu s podmínkami Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků číslo 1003990661 zpětný
převod pozemků, po přečíslování v důsledku komplexní pozemkové úpravy, parc. č. 2541, parc. č. 2543, parc. č. 2544, parc.
č. 2545, parc. č. 2546, parc. č. 2547, parc. č. 2548, parc. č.
2549, parc. č. 2550, parc. č. 2548, parc. č. 2542 a parc. č
2274, vše v k.ú. Jestřabice za stejných podmínek, za jakých byly
na Město Koryčany převedeny.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
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ZM 7I/6/15 - r u š í usnesení ZM 10/2012 ze dne 20. 9. 2012
ve znění „Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje směnu části pozemku p. č. 60/1 zahrada o výměře cca 55 m2 a p. č. 1796/1
ostatní plocha o výměře cca 8 m2 v k. ú. Lískovec ve vlastnictví
Města Koryčany za pozemek ve vlastnictví paní B. K., a to za parcelu p. č. 51 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m v k. ú.
Lískovec. Přesná výměra směnovaných pozemků bude upřesněna
na základě geometrického plánu. Na směnované pozemky budou vypracovány znalecké posudky s tím, že rozdíl ceny bude
doplacen.“,
s c h v a l u j e směnu části (cca 29 m2) pozemku p. č. st. 51 v k.
ú. Lískovec o výměře 164 m2, druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří ve vlastnictví B. K. a části (cca 3 m2) pozemku p. č. 62 v k.
ú. Lískovec o výměře 158 m2, druh pozemku zahrada ve vlastnictví
B. K. za část (cca 20 m2) pozemku p. č. 1796/1 v k. ú. Lískovec o
výměře 11.333 m2, druh pozemku ostatní plocha, využití pozemku
ostatní komunikace ve vlastnictví Města Koryčany, Náměstí 401,
768 05 s tím, že přesná výměra bude upřesněna na základě geometrického plánu vyhotoveného na náklady Města Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany, cena bude 480,- Kč/1 m2, doplatek
bude v nulové výši a další náklady spojené s převodem budou
hrazeny rovným dílem.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 7J/6/15 - s c h v a l u j e - odkoupení pozemku stavební parcely č. 8 s objektem č.p. 70 v k.ú. Blišice, za smluvní cenu v konečné
výši 450 000,-Kč. Tato cena obsahuje veškeré náklady spojené s
koupí nemovitosti.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 8A/6/15 - s c h v a l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, registrační číslo smlouvy
1715001841 na „stavbu podzemního vedení vysokotlakého
plynovodu nad 40 bar 6114 – MORAVIA – VTL plynovod, úsek
TU 160 Bukovany – TU 167 Kyselovice“ mezi Městem Koryčany,
Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 287334 zastoupeným Ing.
Hanou Jamborovou, starostou a společností NET4GAS, s.r.o., Na
Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, IČ 27260364,
zastoupenou Ing. Petrem Koutným, prokuristou a Ing. Janem Martincem, prokuristou.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 8B/6/15 - s c h v a l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, registrační číslo smlouvy
1715001905 na „stavbu podzemního vedení vysokotlakého
plynovodu nad 40 bar 6114 – MORAVIA – VTL plynovod, úsek
TU 160 Bukovany – TU 167 Kyselovice“ mezi Městem Koryčany,
Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 287334 zastoupeným Ing.
Hanou Jamborovou, starostou a společností NET4GAS, s.r.o., Na
Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, IČ 27260364,
zastoupenou Ing. Petrem Koutným, prokuristou a Ing. Janem Martincem, prokuristou.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 8C/6/15 - s c h v a l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, registrační číslo smlouvy
1715002286 na „stavbu podzemního vedení vysokotlakého
plynovodu nad 40 bar 6114 – MORAVIA – VTL plynovod, úsek
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TU 160 Bukovany – TU 167 Kyselovice“ mezi Městem Koryčany,
Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 287334 zastoupeným Ing.
Hanou Jamborovou, starostou a společností NET4GAS, s.r.o., Na
Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, IČ 27260364,
zastoupenou Ing. Petrem Koutným, prokuristou a Ing. Janem Martincem, prokuristou.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 8D/6/15 - s c h v a l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, registrační číslo smlouvy
1715002459 na „stavbu podzemního vedení vysokotlakého
plynovodu nad 40 bar 6114 – MORAVIA – VTL plynovod, úsek
TU 160 Bukovany – TU 167 Kyselovice“ mezi Městem Koryčany,
Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 287334 zastoupeným Ing.
Hanou Jamborovou, starostou a společností NET4GAS, s.r.o., Na
Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, IČ 27260364,
zastoupenou Ing. Petrem Koutným, prokuristou a Ing. Janem Martincem, prokuristou.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 8E/6/15 - s c h v a l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, registrační číslo smlouvy
1715002488 na „stavbu podzemního vedení vysokotlakého
plynovodu nad 40 bar 6114 – MORAVIA – VTL plynovod, úsek
TU 160 Bukovany – TU 167 Kyselovice“ mezi Městem Koryčany,
Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 287334 zastoupeným Ing.
Hanou Jamborovou, starostou a společností NET4GAS, s.r.o., Na
Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, IČ 27260364,
zastoupenou Ing. Petrem Koutným, prokuristou a Ing. Janem Martincem, prokuristou.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 9/6/15 - s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku města Koryčany č. 2/2015, kterou se zakazuje konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 10/6/15 - s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku města
Koryčany č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 11/6/15 - s c h v a l u j e upravený Plán práce Rady města
Koryčany na 1. pololetí 2016 a Plán práce Zastupitelstva města
Koryčany na 1. pololetí 2016.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 12/6/15 - s c h v a l u j e organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Z. Šmela, p. Ing.
M. Máčel
Schváleno v předloženém znění.
 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka

 Lubomír Daníček, v. r.
místostarosta
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Výpis usnesení
ze 7. zasedání dne 18. února 2016
ZM 1/7/16 - po projednání určuje hlasováním zapisovatele 7. zasedání
paní Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovatele zápisu pana Michala
Hušku a pana Bc. Radka Pištěláka a členy návrhové komise pana
Miroslava Horáčka, pana Lubomíra Orla a pana Zdeňka Šmelu.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. B. Žampach, p.
Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 2/7/16 - s c h v a l u j e doplněný program 7. zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. B. Žampach, p.
Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 3/7/16 - s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 1 Města Koryčany pro rok 2016.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. B. Žampach, p.
Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 4A/7/16 - s c h v a l u j e bezúplatný převod:
- pozemku p. č. 1765/11 v k. ú. Koryčany o výměře 132 m2,
druh pozemku ostatní plocha, využití pozemku jiná plocha,
- pozemku p. č. 1765/12 v k. ú. Koryčany o výměře 99 m2,
druh pozemku ostatní plocha, využití pozemku jiná plocha,
- pozemku p. č. 328/2 v k. ú. Koryčany o výměře 8 m2, druh
pozemku ostatní plocha, využití pozemku zeleň,
- pozemku p. č. 328/8 v k. ú. Koryčany o výměře 1 m2, druh
pozemku ostatní plocha, využití pozemku zeleň,
a to od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 do majetku
Města Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 00287334.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 Nepřítomno: 2 – p. B. Žampach, p.
Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 4B/7/16 - s c h v a l u j e prodej části (cca 211 m2) pozemku
p. č. 346/1 v k. ú. Koryčany, druh pozemku trvalý travní porost, a
to za cenu 500 Kč/m2, a to Mgr. K. D. Výměra bude určena na
základě geometrického plánu, který bude vyhotoven na náklady
kupujícího, další náklady spojené s prodejem hradí kupující, daň z
nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
Pro: 10, Proti: 1 – p. Mgr. M. Lungová, Zdržel se: 2 – p. M. Horáček, p. L. Orel, Nepřítomno: 2 – p. B. Žampach, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 4C/7/16 - s c h v a l u j e směnu pozemku p. č. 526/5 v k. ú.
Lískovec o výměře 1.160 m2, druh pozemku orná půda ve vlastnictví
Města Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany za pozemek p. č.
103/19 v k. ú. Lískovec o výměře 479 m2, druh pozemku orná půda
ve vlastnictví L. P., za pozemek p. č. 103/38 v k. ú. Lískovec o výměře
42 m2, druh pozemku orná půda ve vlastnictví L. P., za pozemek p. č.
103/52 v k. ú. Lískovec o výměře 450 m2, druh pozemku orná půda
ve vlastnictví L. P. a za pozemek p. č. 129/1 v k. ú. Lískovec o výměře
752 m2, druh pozemku orná půda ve vlastnictví L. P. Cena pozemků
bude stanovena s ohledem na usnesení Zastupitelstva města Koryčany ZM 14/1/12/2014 ze dne 11. 12. 2014, doplatek bude v nulové výši. Náklady spojené se směnou se budou hradit rovným dílem,
daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. B. Žampach, p.
Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
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ZM 4D/7/16 - s c h v a l u j e uzavření Kupní smlouvy mezi Ing. L.
Š. a Městem Koryčany se sídlem Náměstí 401, 768 05 Koryčany,
zastoupeno Ing. Hanou Jamborovou, starostkou na nákup pozemku parc. č. 8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 416 m2 jehož
součástí je dům č.p. 70 občanská vybavenost, na něm postavený
vše zapsáno na LV č. 563 pro k.ú. Blišice u Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj, KP Kroměříž.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. B. Žampach, p.
Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5/7/16 - n e s c h v a l u j e navýšení odměny za výkon funkce
členům Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 12, Proti: 1 – p. M. Berka, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. B.
Žampach, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 6/7/16 - s c h v a l u j e poskytnutí účelové neinvestiční dotace
FC Koryčany, IČ 27000907 se sídlem Pivodova 782, 768 05
Koryčany, zastoupené Jiřím Vybíralem, předsedou spolku ve výši
230.000,- Kč pro rok 2016,
s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Koryčany č. 8/2016 pro rok 2016 ve
výši 230.000,- Kč mezi Městem Koryčany, Náměstí 401, 768 05
Koryčany, IČ 00287334, zastoupeným Ing. Hanou Jamborovou,
starostkou města a FC Koryčany, IČ 27000907 se sídlem Pivodova 782, 768 05 Koryčany zastoupené Jiřím Vybíralem, předsedou spolku na činnost spolku.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. B. Žampach, p.
Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 7/7/16 n e s c h v a l u j e poskytnutí účelové neinvestiční
dotace panu Radkovi Sukopovi, IČ 02932997 se sídlem Tyršova
784, 768 05 Koryčany ve výši 150.000,- Kč pro rok 2016,
n e s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Města Koryčany pro rok 2016 ve
výši 150.000,- Kč mezi Městem Koryčany, Náměstí 401, 768 05
Koryčany, IČ 00287334, zastoupeným Ing. Hanou Jamborovou,
starostkou města a panem Radkem Sukopem, IČ 02932997 se
sídlem Tyršova 784, 768 05 Koryčany na zahájení činnosti nové
brusírny nástrojů v Koryčanech.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. B. Žampach, p.
Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 8A/7/16 - s c h v a l u j e poskytnutí účelové neinvestiční
dotace Římsko-katolické farnosti Koryčany, IČ 46998098 se sídlem Náměstí 62, 768 05 Koryčany, zastoupená Mgr. Vladimírem
Jesenským, správcem farnosti ve výši 100.000,- Kč pro rok 2016
na opravu střechy kostela v Jestřabicích.
Pro: 4 – p. Mgr. M. Lungová, p. Mgr. M. Klemmová, p. L. Orel, P.
Ing. M. Máčel Proti: 8 – p. M. Berka, p. O. Daníček, p. Bc. R. Pištělák, p. Ing. M. Budík, p. M. Horáček, p. Z. Šmela, p. L. Daníček,
p. Ing. H. Jamborová, Zdržel se: 1 – p. M. Huška, Nepřítomno:
2 – p. B. Žampach, p. Mgr. D. Čížková
Usnesení nebylo přijato.
ZM 8B/7/16 - s c h v a l u j e poskytnutí účelové neinvestiční dotace Římsko-katolické farnosti Koryčany, IČ 46998098 se sídlem
Náměstí 62, 768 05 Koryčany, zastoupená Mgr. Vladimírem Jesenským, správcem farnosti ve výši 25.000,- Kč pro rok 2016 na
opravu střechy kostela v Jestřabicích,
s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Koryčany č. 9/2016 pro rok
2016 ve výši 25.000,- Kč mezi Městem Koryčany, Náměstí 401,
768 05 Koryčany, IČ 00287334, zastoupeným Ing. Hanou Jamborovou, starostkou města a Římsko-katolickou farností Koryčany,
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IČ 46998098 se sídlem Náměstí 62, 768 05 Koryčany zastoupenou Mgr. Vladimírem Jesenským, správcem farnosti na opravu
střechy kostela v Jestřabicích.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 2 – p. O. Daníček, p. M. Huška, Nepřítomno: 2 – p. B. Žampach, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 9/7/16 - s c h v a l u j e poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Sboru dobrovolných hasičů Blišice, IČ 320-65270151 se sídlem
Blišice 17, 768 05 Koryčany ve výši 10.000,- Kč pro rok 2016,
s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Koryčany č. 7/2016 pro rok 2016 ve
výši 10.000,- Kč mezi Městem Koryčany, Náměstí 401, 768 05
Koryčany, IČ 00287334, zastoupeným Ing. Hanou Jamborovou,
starostkou města a Sborem dobrovolných hasičů Blišice, IČ 32065270151 se sídlem Blišice 17, 768 05 Koryčany, zastoupený
Jiřím Orlem, zástupcem starosty k zajištění činnosti sboru.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 3 – p. Ing. M. Budík, p. Bc. R. Pištělák, p.
O. Daníček, Nepřítomno: 2 – p. B. Žampach, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 10/7/16 - s c h v a l u j e poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku pro obnovu a využití historických památek Polypeje,
IČ 60556501 se sídlem Závětří 9, 616 00 Brno zastoupené Mgr.
Davidem Krämerem, DiS., předsedou spolku ve výši 150. 000,- Kč
pro rok 2016,
s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Koryčany č. 6/2016 pro rok 2016 ve
výši 150.000,- Kč mezi Městem Koryčany, Náměstí 401, 768 05
Koryčany, IČ 00287334, zastoupeným Ing. Hanou Jamborovou,
starostkou města a spolkem pro obnovu a využití historických památek Polypeje, IČ 60556501 se sídlem Závětří 9, 616 00 Brno
zastoupené Mgr. Davidem Krämerem DiS., předsedou spolku k
zajištění činnosti spolku.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1 – p. O. Daníček, Nepřítomno: 2 – p.
B. Žampach, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 11/7/16 - n e s c h v a l u j e poskytnutí účelové neinvestiční

dotace společnosti Miriabel Moravia s.r.o., IČ 01438221 se sídlem Na hraničkách 636, 686 05 Uherské Hradiště zastoupená
Miriam Trubačíkovou, jednatelkou společnosti ve výši 100.000,Kč pro rok 2016,
n e s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Koryčany č.x/2016 pro rok
2016 ve výši 100.000,- Kč mezi Městem Koryčany, Náměstí 401,
768 05 Koryčany, IČ 00287334, zastoupeným Ing. Hanou Jamborovou, starostkou města a společností Miriabel Moravia s.r.o.,
IČ 01438221 se sídlem Na hraničkách 636, 686 05 Uherské
Hradiště, zastoupená Miriam Trubačíkovou, jednatelkou společnosti k zajištění provozu areálu koupaliště.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. B. Žampach, p.
Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 12/7/16 - s c h v a l u j e vydání publikace o městu Koryčany
v rozsahu 96 stran v počtu 700 výtisků za cenu 191 000,-Kč vč.
DPH.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. B. Žampach, p.
Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 13/7/16 - s c h v a l u j e Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Koryčany pro rok 2016 a Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Koryčany na období 2/2016
– 2/2017.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 – p. B. Žampach, p.
Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 14/7/16 - s c h v a l u j e organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. B. Žampach, p.
Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka

 Lubomír Daníček, v. r.
místostarosta

Názory občanů

Otázky od občanů
Zajímalo by mne, proč je tak velký rozdíl v
platbě za popelnice mezi občany, kteří podnikají a mají provozovny v Koryčanech a těmi,
kteří v Koryčanech bydlí a nevěnují se podnikatelské činnosti. Vychází stanovená výše poplatku za popelnici pro podnikatele z nějakého zákona nebo to určuje každá obec podle
svého uvážení?
 (Jaroslav)
Odpověď:
Poplatek za shromažďování, sběr, přepravu,
třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu od občanů trvale bydlících v obci je
vybírán podle zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, resp. novely tohoto záko8

na č. 266/2015 Sb., a jeho výše je stanovena
podle oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem (poplatek za uložení KO na skládku + náklady na jeho svoz) rozvržením na jednotlivé
poplatníky (občany s trvalým pobytem).
Co se týká úhrady za svoz KO u podnikatelů:
obec může vybírat úhradu za shromažďování,
sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu od fyzických osob
na základě smlouvy. Tato musí být upravena
písemně a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit její výši
podle zákona o poplatcích (viz výše), ale dle
§ 269 odst. 2 obchodního zákoníku a dále
dle § 17 odst. 6 zákona č. 185/2012 Sb. Jed-

ná se vlastně o úhradu služby provedené obcí
– tedy odstranění komunálního odpadu a je
stanovena výpočtem, který každá obec stanoví individuálně. Vychází se z nákladů na svoz
KO podle množství odpadových nádob, jejich
objemu a nákladů za uložení objemu komunálního odpadu z těchto nádob na skládku
+ 21 % DPH z celkové částky. Jak vyplývá z
výše uvedeného, nejedná se zde o poplatek,
nýbrž o úhradu . Výše této úhrady je v případě
obce Koryčany stejná již více jak 10 let a je
totožná s úhradou vybíranou od podnikatelů
např. v Morkovicích.
 Josef Prokeš
OŽP MěÚ Koryčany
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Anketa jaro 2016:
V letošním roce tě čeká maturita.
Jaké jsou tvé plány po skončení
střední školy?
Po maturitě bych
chtěla jít studovat na
vysokou školu. Uvažuji
o Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně, kde bych
studovala sociální
pedagogiku nebo o
Univerzitě Palackého
ovala
v Olomouci, kde bych ráda stud
ná z
žád
yšla
nev
sociologii. Kdyby mi
vyšší
na
t
ova
rač
univerzit, tak chci pok
iálně
soc
ním
ěře
odborné škole se zam
)
právním. (Karolína
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Po maturitě bych
ráda šla na vysokou školu. Chtěla
bych studovat v
Olomouci Univerzitu Palackého
na Pedagogické
fakultě – obor
Český jazyk a hudební výchova,
anebo druhá možnost Český jazyk
a dějepis. Kdyby mne nepřijali na
univerzitu, tak uvažuji o tom, že odjedu na jeden rok do Anglie nebo
si případně najdu práci v mateřské
škole. ((Peťa)

Chtěl bych jít
na
vysokou ško
lu.
Mám podan
ou
přihlášku na
VUT Fakulta
podnikatelská
,
na Masaryko
vu
univerzitu Fa
kulta
ekonomicko
-správní a je
ště na
Mendelovu
univerzitu na
Fakultu
provozně eko
nomickou. V
případě, že bych
se n
tak si budu h a výšku nedostal,
ledat práci ve
svém
oboru. (Luk
áš)

Já to prozatím ještě přesně nevím, ale
mým snem je jít do Prahy,
proto jsem si podala hned tři přihlášky
na Univerzitu Karlovu. Jednu
na Fakultu humanitních věd, druhou na
Pedagogikou fakultu obor
Český jazyk a hudební výchova a třetí
na Filozofickou fakultu obor
Indonéština. Kdyby mi nevyšla Praha,
tak uvažuji o studiu na Palackého univerzitě v Olomouci, na Pedagog
ické fakultě obor Český
jazyk a hudební výchova. (Gábina)
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Školství

Karneval mateřské školy ze dne 8. března 2016
Již několik dní před zahájením maškarního reje probíhá v mateřské škole čilý ruch.
Všichni se připravují na tento velký svátek
dětí.
Paní učitelky, kuchařky i paní uklízečky pečou, zdobí perníčky, zajišťují občerstvení.
Maminky, štědří sponzoři a příznivci mateřské školy přináší balíčky do tomboly. Děti
tvoří obrázky k výzdobě kulturního domu a
pilně trénují taneční kroky.
Velkou odměnou nám všem je pak radostně prožité odpoledne s našimi dětmi, jejich

rodiči i prarodiči. Velmi nás těší, že jsou
nám často věrné i děti, které svoji skříňku s
obrázkem již v mateřské škole neobývají a
ze školkových zástěrek také dávno vyrostly.
Přesto se vystrojí do kostýmů princezen či
pirátů a přijdou pozdravit své bývalé paní
učitelky.
Děkujeme tedy všem, kteří si s námi přišli
karneval užít a samozřejmě také děkujeme
těm, kteří opět štědře přispěli do karnevalové tomboly. Děkujeme paní Dáši Bajkové
za vedení pestrého a pro děti atraktivního

programu. Děkujeme MěÚ za zapůjčení kulturního domu, který se pyšní nejen „novým
kabátem“ a děkujeme také panu Konečnému (správci KD) za ochotu a spolupráci.
Přestože příprava karnevalu vyžaduje vždy
nějaké ty síly navíc, spokojené děti a často i
obyčejné lidské poděkování nás vždy potěší a motivuje. Již dnes se těšíme, jak si spolu
užijeme příští karneval mateřské školy.
 Bc. Pavla Domanská
MŠ Koryčany

Základní škola informuje
Zápis žáků do 1. ročníku
Zápis se konal ve školní budově na náměstí ve středu 27. 1. 2016,
dodatečný zápis se pak uskutečnil 10. 2. 2016 v ředitelně školy.
Do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017 bylo přijato celkem
28 žáků, z nichž 8 přichází po odkladu.
Složení žáků podle místa bydliště:
• Snovídky 2
• Koryčany 19
• Chvalnov 1
• Mouchnice 3
• Dubňany 1
• Staré Hutě 2
Do první třídy nastoupí s největší pravděpodobností méně žáků,
protože rodiče mají až do konce května možnost podat žádost o
odklad povinné školní docházky.
 RNDr. Vlastimil Válka
ředitel školy
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Pidi – lidi
– taky – třídí.
Věděli byste třeba to, kam patří
víčko od jogurtu? Nad takovou
otázkou se pozastavil nejeden
z žáků 1. stupně, které ekotým
zapojil do akce „Pidi – lidi –
taky – třídí“. V polovině února
se náš ekotým rozdělil na několik skupinek a ty postupně
navštívily všechny třídy ve škole
na náměstí. Každá skupinka
si připravila sadu „odpadků“,
tedy věcí, které někteří lidé běžně vyhazují do koše. Úkolem
našich malých spolužáků bylo
roztřídit je do barevně odlišených nádob tak, jak to děláme

u kontejnerů na ulici. Mile nás
překvapilo, jak dobře si děti
vedly a kolik toho znaly. Pokud
si s některými úkoly nevěděly
rady, pomohli jsme jim a všechno jsme jim ukázali a vysvětlili.
Největší nadšení zavládlo u
prvňáčků, kteří patřili k nejšikovnějším. Ale ani ti starší se nedali zahanbit, věděli například
to, že vůbec nejlepší je žádný
odpad nevytvářet.
 Alice Nováková,
členka ekotýmu Ropušáci
http://ropusaci.webnode.cz/
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Osvětim
– svědomí lidstva

Lyžařský kurz žáků školy

V pátek 11. března 2016 se zúčastnilo
několik žáků deváté třídy naší základní
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 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.
 Mgr. Martina Lungová
vedoucí akce

Letošní lyžařský kurz se uskutečnil po jednoleté přestávce v termínu od 18. do 22. ledna.
Jako místo pobytu jsme zvolili opět lyžařský
areál Bílá v Beskydech. Tamější svahy jsou
pro účely výuky lyžování ideální. Celý areál
má rovněž možnost umělého zasněžování,
což v některých letech bývá velmi významné.
V letošním roce nám ale počasí přálo. Sněhu bylo dost a i jeho kvalita byla výborná.
Žáci si užili jak slunečných dnů, tak i dnů, kdy
sněžilo a sněžilo. Žáci byli ubytováni v nevyužívané části internátu Střední odborné školy
Frýdek-Místek. Výhoda tohoto ubytování je
především v tom, že budova internátu se nachází pár desítek metrů od spodní stanice sedačkové lanovky, a tak není problém s žáky
odejít na oběd, případně ukončit předčasně
výcvik v případě nepříznivého počasí. Několik žáků využilo možnost zapůjčit si kompletní
lyžařskou výbavu v místní půjčovně. Příjemně
nás překvapila ochota personálu půjčovny i

velmi dobrá cena za vypůjčení.
Kromě vlastního lyžařského výcviku byl pro
žáky každý den připraven nějaký další program jako například přednáška o technice
lyžování, o historii lyžování, ale také turnaj v
šipkách nebo závěrečný maškarní karneval o
ceny.
Lyžařský kurz je organizačně nejnáročnější
akce, kterou škola pro žáky pravidelně pořádá. Kromě výuky lyžování zde žáci získávají
i řadu další cenných zkušeností s pobytem
v novém prostředí. Mnozí žáci jsou poprvé
sami bez svých rodičů, bez jejich přímé podpory, a tak se učí postarat se sami o sebe.
Myslím, že pro všechny žáky, kteří se kurzu
v letošním roce zúčastnili, byl kurz příjemným
zážitkem, na který budou ještě dlouho a rádi
vzpomínat.
 RNDr. Vlastimil Válka,
vedoucí kurzu

Kultura

Krásný závěr měsíce čtenářů
v knihovně v Koryčanech
Už se stává tradicí, že v březnu
v měsíci čtenářů se snažíme nabízet zajímavé služby, programy a akce pro Vás naše čtenáře.
Jinak tomu nebylo ani u nás v
naší knihovně, kdy první dny v
březnu jsme vyhlašovali Nejlepšího čtenáře roku 2015. V závě-

ru měsíce 30. 3. 2016 nás čekala jedna z nejkrásnějších akcí v
roce a tou je Pasování prvňáků
na Rytíře knih. Malí školáci musí
splnit několik podmínek, aby se
mohli stát Rytíři, musí odevzdat
přihlášku do určitého termínu a
společně s celou třídou navštíví

knihovnu, kde se seznámí s prostředím a jak to v knihovně všechno funguje, jaký je rozdíl mezi
knihkupectvím a knihovnou. V
knihovně si za malý poplatek, od
kterého jsou první rok osvobozeni, mohou zapůjčit spoustu krásných a zajímavých knih. Mohou

se zúčastňovat nejrůznějších akcí
pořádaných knihovnou.
Ale už se vraťme k samotnému
obřadu, kdy v knihovně připravené kulisy nastínily atmosféru
království knih, sama paní knihovnice byla oblečená jako královna knih a připraveným žezlem
po složení slavnostního slibu za
zvuků fanfár pasovala všechny
přihlášené děti na Rytíře knih.
Každý byl ozdoben šerpou na
upomínku slavnostního aktu, pak
ještě každý dostal upomínkový
list, záložku a to nejdůležitější
vlastní průkazku do knihovny.
Po oficiální části měli děti i s
rodiči možnost vybrat si knihy
v dětském oddělení už na své
průkazky.
Celou akci zaštítila i paní starostka paní Hana Jamborová a dodala celé akci tu správnou váhu.
Děkuji rodičům, že s dětmi přišli
a věřím, že budou do knihovny
chodit pravidelně.
Děkuji i paní starostce, že se
akce aktivně zúčastnila. Přeji
všem novým čtenářům krásné
zážitky s knihou z naší knihovny.
 Ilona Vybíralová
vedoucí knihovny

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 1/2016

11

Ochotnický spolek Koryčany se po roční
odmlce opět představil svému publiku
Po rekonstrukci a znovu zprovoznění kulturního domu se v opět konalo divadelní představení. Letos jsme pro diváky připravili pohádku
OŽENÍME VRATÍKA, která potěšila nejen
děti, ale i dospělé diváky, kteří zaplnili sál kulturního domu v sobotu na Velikonoce 26. 3.
2016 v 17.00 hodin.
Po prvních tónech hudby, která oznamovala
začátek pohádky, jsme se ocitli v lese v doupěti tří čarodějek. Díky své zvědavosti otevřely
truhličku, ve které byl zaklet zlý čaroděj Murmoch a ten požadoval ruku té, co truhličku
otevřela. Čarodějky se pokusí o záchranu své
sestřičky i za cenu toho, že se bude muset
vdát za člověka.
Jenže kde sehnat ženicha?? Podobný pro-
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blém však řeší pan král se svým synem Vratíkem, statným sokolíkem, kterého chce oženit.
Nejstarší čarodějka TRAJDALENA v podání
Alžběty Vybíralové se pustí do práce a za
pomocí kouzelných předmětů po prapředcích
se dostane do přízně samotného pana krále
a může spřádat nitky osudu. Jak to všechno
dopadne je nasnadě jako ve všech správných
pohádkách. Do děje se ještě zaplete venkovské děvče Terezka, kovářský učeň Vojta a tetka tkadlena. Svatby byly hned dvě, jedna na
zámku, kdy pan Král v podání Karla Žíly vystrojil pro prince Vratíka v podání Tomáše Vrbaty a čarodějku Majdalenu v podání Anny
Navrátilové královskou svatbu.
V chalupě se konala svatba trochu skromnější,

ale z lásky upřímné. Terezka – Markéta Valentová si brala kovářského učně Vojtu – Ondra Švejda a pozvali i tetku tkadlenu – Ludmila
Sobotková.
A co dělaly dvě svobodné sestry čarodějky,
co už nebyly čarodějky? Koupily si dům ve
městě. Trajdalena, tedy madam Hermína –
Alžběta Vybíralová a Pajdalena tedy madam
Eulálie – Zuzka Tylšarová se staly majitelkami
krásného domu.
Děkujeme našim divákům, že nás opět přišli
podpořit a podle potlesku jsme je nezklamali
a opět jsme pobavili.
 Ilona Vybíralová
vedoucí souboru
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Ostatky v Jestřabicích
Poslední lednovou sobotu proběhl v Jestřabicích Fašank, tedy
správněji – OSTATKY, jak se
tomuto lidovému zvyku v našem
kraji říká. Po několikaleté odmlce
se podařilo tuto tradici obnovit i
v Jestřabicích a letos se konal již
6. ročník.
Počasí nám přálo, sluníčko hřálo

a tak v 11 hodin vyrazil průvod
čítající více než 40 maškar na tradiční obchůzku vesnice za účasti
hudebního a tanečního doprovodu ze Ždánic. V čele průvodu medvěd vedený zkušeným
medvědářem, Kača s kasou a v
patách za nimi rej nejroztodivnějších masek. Nebylo snad stave-

ní, kde by nás hospodář s hospodyní už neočekávali a vždy pro
nás měli 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 v místním pohostinství.
Po krátkém odpočinku jsme se
pak všichni sešli večer na ostatkové zábavě. Hospoda u Poppů

praskala ve švech, taneční parket byl neustále plný. Odměnou
snad pro všechny zúčastněné
byla nějaká ta výhra z tomboly.
A tak mi nezbývá, než poděkovat všem maskám i přihlížejícím,
Zuzce Seďové za pomoc s organizací, Jestřabňákům a všem,
kteří se podíleli na této tradici a
těšit se na příští rok.
 Marcela Peclová

Osobnosti

Předností skutečných osobností je skromnost
– životní příběh Zdeňka Mastníka
Rád bych se s vámi podělil o vzpomínky
na pana Zdeňka Mastníka, který byl velmi
významnou osobností Koryčan. Bude tomu
už devět let, co jsem se s ním v srpnu 2007
setkal. Jeho rodiče bydleli v Tyršově ulici v
domě, kde dnes bydlí manželé Celí. Seděli
jsme u nás na zahradě a starý pán vzpomínal na mladá léta, na rodný dům, kde
strávil své dětství, jeho vzpomínky se měnily
v slzy, které mu stékaly po tváři.
Povídali jsme si o jeho bohatém a zajímavém životě, jehož velkou část nedobrovolně prožil v cizině mimo Českou republiku.
Kdo tedy byl pan Zdeněk Mastník? Ještě
jako velmi mladý se stal jedním ze zakladatelů Mezinárodního svazu studenstva. Za
II. světové války, kdy byly zavřeny vysoké
školy, vystudoval reálné gymnázium v Kyjově a poté Obchodní akademii v Brně.
Po válce se zcela jasně vymezil proti komunistickému režimu. V Paříži před zahraničními delegáty Mezinárodního
svazu studentstva se zmínil
o dopise od slovenských
matek, které upozorňovaly
na deportaci svých synů do
pracovních táborů v tehdejším Sovětském svazu. Toto
prohlášení vedlo k tomu, že
v roce 1947 musel odevzdat
cestovní pas. Přes vážné problémy se mu ještě v témže
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roce podařilo emigrovat do Anglie. Zde navštěvoval kurzy novinařiny a v roce 1948
se stal spolupracovníkem BBC. Měl velké
štěstí, protože mu tato světoznámá stanice
v roce 1952 nabídla trvalé zaměstnání. Ti,
kdo tuto stanici poslouchali, znali Zdeňka
Mastníka pod pseudonymem Pavel Holan
z pořadu „Volá Londýn“. Na rozdíl od
Hlasu Ameriky nebo Svobodné Evropy se
BBC zabývala mezinárodní situací celého
světa, což vytvářelo prostor pro potřebný
nadhled, z toho důvodu byly jejich zprávy
vždy přesnější. V letech 1969–1979 pan
Mastník vedl redakci československého vysílání.
I když strávil mnoho let v cizině, nikdy nezapomněl na Československo. Rodná zem
mu přirostla k srdci a také lidé přicházející

z naší země u něj našli útočiště. Jedním z
nich byl i pan Pavel Tigrid, který u něj asi
měsíc pobýval. Byl skutečně velkorysý, nabízel zdarma ubytování mnoha mladým
lidem přímo v jeho londýnském bytě, což
mohu osobně potvrdit, i když jsem nabídku
nikdy nevyužil.
Zdeněk Mastník již od mládí miloval knihy.
V cizině založil nakladatelství české literatury, které podle jeho vyprávění bylo druhým největším distributorem českých knih a
literatury na tehdejším západě. S Pavlem
Tigridem byli přátelé, pan Mastník financoval jeho časopis „Svědectví“, což vedlo k
tomu, že se stal známou osobností i v České
republice. V roce 1998 mu pan prezident
Václav Havel udělil státní vyznamenání
„Medaili za zásluhy o Českou republiku“.
Já sám jsem ho poznal díky
mojí mamince, která si s ním
psala po celou dobu jeho
emigrace.
Tak jako byl pan Zdeněk
Mastník skromný po celý
svůj život, tak zůstal skromný
i po smrti. Zemřel v dubnu
2008 ve věku nedožitých
88 let. Na koryčanském
hřbitově na hrobě jeho rodičů pana řídícího Mastníka
a jeho manželky, stojí nenápadná urna, kde odpočívá.
 Ing. Jan Křivánek
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Fotbalový míč nemusí být doménou jen mužů
Fotbal je sport, který měl a stále
má v Koryčanech mnoho příznivců. Při zápasech na hřišti
jsme však mohli vidět ve všech
kategoriích převážně chlapce
nebo muže, a tak tomu donedávna bylo v celé naší republice. Dnes se však situace pomalu
mění. Na hřištích se objevují
ženy, mají své týmy a jejich hra
je stejně bojovná a zajímavá
jako u mužů. Petra Smetková je
jednou z nich. Tato sympatická
blondýnka se fotbalu věnuje už
od svých 8 let. Co ji přivedlo
k fotbalu a proč právě sport,
který je v naší republice stále
pod taktovkou mužů? Byla to
vlastně náhoda. V Koryčanech
v té době nebyla žádná velká
možnost sportování, a tak když
dostala nabídku hrát s kluky fotbal, nadšeně přijala. V té době
přípravku v Koryčanech trénoval pan Jarek Tesař a Petra tady
hrála 3 roky.
V sezóně 2007/2008 hrála s
kluky v Koryčanech Krajskou
soutěž mladších žáků sk. B, kde
ji trénoval Jan Hajda a její tatínek pan David Smetka. Na jaře
roku 2008, když jí bylo 11 let,
fotbalový klub 1.FC Slovácko
pořádal nábor dívek. Petra se
dostala do výběru a začala
hrát okresní přebor v čistě dívčím týmu v Uherském Hradišti.
Současně hrála s kluky Krajskou
soutěž mladších žáků, což pro
ni znamenalo nejen vysokou
fyzickou, ale i časovou zátěž.
Dojíždění na tréninky se pro
ni stalo složitější, protože v té
době byla přijata na Klvaňovo
gymnázium v Kyjově a cesta do
Uherského Hradiště se značně
prodloužila. Tréninky zajišťovali
rodiče, vozili ji autem. Občas se
stalo, že to nebylo možné a pak
musela na trénink vlakem, což
bylo časově ještě náročnější.
Dnes už má vlastní řidičský průkaz a to je hned vše jednodušší.
Od sezóny 2010/2011 žákyně
1.FC Slovácko postoupily do
chlapecké Krajské soutěže sk. B
a Petra definitivně ukončila své
účinkování v Koryčanech.
S žákovským týmem Slovácka
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se účastnila čtyřikrát mezinárodního fotbalového turnaje Praga
Cup. Za nejvýznamnější utkání,
jak sama říká, považuje dva zápasy s FC Bayernem Mnichov,
kdy její fotbalový tým jednou
prohrál, ale podruhé remizoval.
Dnes už stabilně v 1.FC Slovácko hraje na pozici pravého
obránce, ale v minulosti vystřídala úplně vše, hrála v útoku,
ale také občas chytala v bráně.
Když bylo Petře 13 let, začaly
vznikat žákovské reprezentační
týmy, které pořádaly soustředění (kempy) pro dívky fotbalistky, jednalo se o výběr Moravy
a Čech do 15 let, kterých se pravidelně zúčastňovala. Pořádaná
soustředění pomohla Petře k výraznému zlepšení techniky, protože hrála s nejlepšími hráčkami
z České republiky.
Jak Petra dospívala, velmi rychle
vyrostla. Překotný růst způsobil,
že začala mít problémy s kyčlemi. To ji omezovalo v počtu
odehraných zápasů a tréninků.
Petra se však nevzdala, po intenzivní rehabilitaci se vše upravilo
a bolesti ustoupily. A jak to už
ve sportu bývá, ke zdravotním
problémům se přidala i různá
zranění. Naštěstí nic nebylo tak
vážného, aby ji to na delší dobu
vyřadilo ze sportování.
V 15 letech přešla v 1.FC Slovácko ženy do juniorské kategorie
U19, což považuje za velký krok
ve sportovní kariéře. Začátky v
novém týmu nebyly vůbec jednoduché. První rok se týmu moc
nedařilo, ale žádný neúspěch je
neodradil. Obrovská chuť hrát
dobrý fotbal a tvrdý trénink se
musel zúročit. Touha mladého
dívčího týmu se vyplnila. Velký
výsledek přišel v minulé sezóně
2014/2015. Dívky získaly titul
Mistr České republiky v juniorské fotbalové lize a nechaly za
sebou kluby zvučných jmen jako
je Sparta, Slavie Praha, Viktorka Plzeň nebo Zbrojovka Brno.
Pro FC Slovácko to byl historický úspěch. V minulých letech se
jim nic podobného nepodařilo.
Ale to nebylo vše. Vzápětí přišel
další úspěch. V anketě Sporto-

Ženy A- sezóna 2015-2016

Juniorky U19 - mezinárodní
turnaj ve Slaném (2015)

Reprezentace U19 ČR - Přípravný zápas proti Slovensku
(horní řada vlevo)
vec roku, která se pořádala v
Uherském Hradišti, v kategorii
Nejlepší sportovní kolektiv roku
získaly dívky cenu nejvyšší.
Současně s nimi získal ocenění
i jejich trenér Miloš Hlaváček,
neboť byl vyhlášen nejlepším
trenérem mládeže v ženském
fotbale v České republice.
Před sezónou se juniorská kategorie žen U19 změnila na U18.
U osmnáctileté Petry došlo k
zásadní změně, vstupuje do žen
1.FC Slovácko. Trenér Petr Vlachovský si ji jako jednu z mnoha
vybral pro svůj fotbalový tým.
V této kategorii se jedná už o
fotbal náročnější jak po stránce
kondice, tak i počtu a náročnosti
tréninků. Hra je mnohem rychlej-

Triatlon San Diego - léto 2015
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ší a tvrdší, hráčky mají mnohem
méně času na rozhodování, než
tomu bylo v juniorkách. V současné době hraje Petra 1. ligu v
ženském fotbale, což je nejvyšší
česká liga a pomáhá i juniorskému týmu. V aktuálním žebříčku
jsou ženy na 3. místě, před nimi
jsou už jen dvě pražská S. Juniorky ligu vedou.
V zimě 2015 byla nominovaná
na dva přípravné kempy České
reprezentace žen U19. V dubnu
se pak s reprezentačním výběrem zúčastnila druhé fáze kvalifikace na Mistrovství Evropy,
která se konala v Nizozemí. V
jejich skupině bylo Nizozemsko,
úřadující mistr Evropy, dále Slovinsko a Dánsko. Ze skupiny
postupoval pouze jeden tým,
což bylo nakonec Dánsko.
Petra si pocit reprezentace své
země vychutnala při zápasu s
Nizozemskem. Přestože zápas
s Nizozemskem skončil prohrou, Petra ho považuje za svůj

doposud jeden z největších,
jaký kdy hrála. V únoru tohoto
roku začala další příprava na
elitní fázi kvalifikace Mistrovství
Evropy. První přípravný kemp
proběhl v únoru a jeho součástí
byl dvojzápas proti stejně starým hráčkám Slovenska, které
je pořadatelskou zemí Mistrovství Evropy. Z obou zápasů si
český reprezentační tým dívek
odvezl zaslouženou výhru. Začátkem března odletěla Petra
do Portugalska na dva přípravné zápasy proti Švýcarsku a
Skotsku. V dubnu reprezentační
výběr čeká zmíněná kvalifikace
za účasti týmů Nizozemska,
Finska a Běloruska.
Letos čeká Petru ještě jedna
velká změna, bude maturovat.
A pokud vše dobře dopadne,
tak v srpnu odlétá do Ameriky, protože získala stipendium
pro studium na Univerzitu v
Rhode Islandu. Bude studovat
a zároveň hrát fotbal – nejvyšší

U19 Mistr Juniorské ligy- 2014-2015

Reprezentace - příprava před
kvalifikací v Nizozemí

univerzitní ligu. Přijetí je podmíněno úspěchy ve fotbale, studijními úspěchy na střední škole
(úspěšným složením maturitní
zkoušky), složením testů TOEFL,
které jsou podmínkou studia v
USA pro studenty z anglicky
mluvících zemí a přijímací testy
pro vysoké školy v USA - SAT,
které jsou v anglickém jazyce z
matematiky a angličtiny. I když
přijímací řízení stále probíhá,
Petra má velké šance od září
pokračovat ve studiu na americké univerzitě.
Petra měla a stále má mnoho
zájmů. Kromě fotbalu má vztah
i k dalším sportům, a dokonce i
k hudbě. Z jiných sportů si vyzkoušela triatlon. A to rovnou v
soutěži v zahraničí. Když byla
u svého strýce Pete DeLalio v
Costa Mese v USA, přihlásil ji
do mezinárodního triatlonu v
San Diegu kategorii do 19 let.
Triatlon byla poměrně náročná soutěž, která obsahovala

 Ing. Marie Horáčková, Ph.D.

Kolektiv roku 2015- uprostřed je trenér Miloš Hlaváček
(trenér roku), vlevo Čenský, vpravo Salava

Mladší žáci Koryčany, 2007-2008, trenér: David Smetka
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plavání v moři (1 km), jízda na
kole (28 km) a běh (6 km). Petra se v San Diegu této soutěže
účastnila hned dvakrát. A je
to k neuvěření. Poprvé získala
zlatou a další rok stříbrnou medaili.
A co již zmíněná hudba? Dnes
hraje Petra na klavír, i když v
6 letech začala hrát na flétnu.
Letos v květnu ji čeká druhý
absolventský koncert na zdejší
Základní umělecké škole pod
vedením pana učitele Norberta Svačiny, což je také velkým
úspěchem, i když v úplně odlišné oblasti. „Klavír pro mne
znamená radost, ale fotbal to
je vášeň“ říká Petra.
Chcete vidět, co všechno Petra
s fotbalovým míčem dokáže?
Stačí zajít na některý zápas
1.FC Slovácka, protože to bude
jistě pro diváky nevšední zážitek.

V týmu Mladších žáků
Koryčany
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Z historie

Fakta z historie
Na počátku 20. století sestavil Alois Chytil společně se svými spolupracovníky řadu průběžně aktualizovaných adresářů českých zemí. Tyto
adresáře obsahují informace o množství a národnostním složení obyvatelstva, o členech obecních zastupitelstev, o úrovni školství, o místních obchodnících či řemeslnících atp. Tyto adresáře slouží dnes jako
cenná pomůcka badatelům v oblasti regionální historie i genealogie.
Měl jsem možnost osobně do jednoho takového adresáře nahlédnout
a chtěl bych se s Vámi o tyto informace podělit. Jedná se o doslovný
přepis z knihy, včetně zkratek v té době používaných. Postupně budou
na tomto místě zveřejňovány informace o jednotlivých obcích Koryčan. Dnes to bude o obci mně nejbližší a tou je Lískovec.
Výňatek z knihy: „Chytilův úplný adresář Československé
republiky: Morava a Slezsko, Morava, svazek 1“, vydaný
v roce 1924
Leskovec, lépe Léskovec
Politický okres: Kyjov
Soudní okres: Kyjov
obyvatel: 475 české národnosti
Římsko katolický kostel v Koryčanech: Stračka Robert – farář, Dostál
Kašpar – kaplan, Svozil Alois – varhaník, Spálovský Leopold – kostelník
Poštovní a telegrafický úřad v Koryčanech
Školy v Koryčanech: Obecná škola chlapecká V. tříd
Obecná škola dívčí V. tříd
Občanská škola chlapecká III. třídy
Občanská škola dívčí III. třídy
Dívčí odborná škola pokračovací pro učednice ženské živnosti oděvnické
Chlapecká besídka učňovská
Dívčí besídka učňovská
Všeobecná živnostenská škola pokračovací
Lékaři: MUDr. Tomášek Václav – obvodní
MUDr. Erban Bohum

Lékárna: Mg. Ph. Zahradník Alois
Zvěrolékař: Aldor Mořic
Porodní asistentky: Učňová Anna
Ponížilová Marie
Mazánková Jenoféfa
Vanderková Emílie
Majetek obce: domek, pozemků 31.4985 ha
dluhy Kč 102.040,--, přirážky ob. 676%
Starosta: Lichevník František – rolník
Náměstek: Křen František
Radní: Letocha Václav
Obecní sluha: Zavrtal Jan
Velkostatek: revír: majitel Wittgenstein Ludvík, správce Walter Gustav
Rolníci, kteří vlastní 5 ha a více:
Budík Jan, Budíková Barbora, Čička František, Čička Josef, Forejtarová
Františka, Hanáková Josefa, Hlaváček Tomáš, Chmela Václav, Jurycová Josefa, Lichevník František, Lichevník Julius, Lichevník Tomáš, Pištěláková Jenoféfa, Šušlíková Barbora, Žižlavský Alois, Žižlavský Josef,
Žižlavský Petr
Továrna na nábytek:
F. Mňačko a spol, společnost s. r. o., v likvidaci
Likv.: Mňačko Josef a Mňačko Robert, oba továrníci v Leskovci – Podpůrný spolek Bratři Bartákové, sklad Přerov. Spolek.: Barták Břetislav
a Mojmír – podporující Bartákem Břetislavem – dělníků 60 (činnost
započata 1. 5. 1923)
Hostinec: Pecina Bedřich (i trafika)
Kolář: Pokorný Martin
Kováři a podkováři: Tesař František – Veselý František
Krejčí: Kolář Antonín
Obchod:
krupařský: Boháč Ludvík
máslem vejci a drůbeží: Hanáková Marie
Obuvník: Adámek Kašpar
Výroba lihovin: Pecina Bedřich
Spolky a politické organizace: Sbor dobrovolných hasičů,
Kroužek divadelních ochotníků, Republikánská strana československého venkova, Lidová strana, Komunistická strana
 Josef Budík

Dvě výročí zakladatele koryčanské továrny,
220 let od narození a 145 let od jeho smrti.
V letošním roce uplyne již 220 let od narození Michaela Thoneta, zakladatele koryčanské továrny na nábytek. Michael byl
synem koželuha Franze Antona Thoneta.
Narodil se v německém městečku Boppard
2. července 1796. Po vyučení si tam v roce
1819 založil tesařskou a truhlářskou dílnu.
O rok později se oženil, měl sedm synů, z
nichž dva zemřeli již v kojeneckém věku.
Také jeho šest dcer se nedožilo dospělého
věku.
Ve 30. letech 19. století začal ve své dílně
dělat pokusy s ohýbáním dřeva, později
toho úspěšně využíval při výrobě nábytku v
továrnách. Ohýbaný nábytek poprvé před16

stavil v roce 1841 na průmyslové výstavě v
Koblenci. Tuto výstavu navštívil také rakouský kancléř Metternich a na jeho doporučení se v následujícím roce přestěhoval do
Vídně, kde založil vlastní firmu na výrobu
ohýbaného nábytku. Spolupracoval se svými pěti syny a roku 1853 firmu na ně převedl a přejmenoval ji na „Gebrüder Thonet“,
nadále ji však řídil.
Zájem o ohýbaný nábytek obecně neustále rostl, proto bylo nutné vybudovat novou
továrnu.
Kvůli výhodným podmínkám a okolním lesům se spoustou vhodného dřeva na výrobu
nábytku si v roce 1856 pro tento záměr vy-

bral právě Koryčany, kam se též na nějakou
dobu i přestěhoval. V roce 1857 se zde naplno rozběhla výroba a díky velkým úspěchům bylo firmu nutno dál rozšiřovat. Za několik let se firma rozšířila o závody v Bystřici
pod Hostýnem a ve Vsetíně. Později založil
také továrnu v německém Frankenbergu.
Thonetův ohýbaný nábytek se brzy stal pojmem a Michael Thonet získal řadu ocenění, mimo jiné Zlatý kříž za zásluhy či Rytířský kříž řádu Františka Josefa. Na sklonku
života byl již světově uznávaným výrobcem
nábytku. Světoznámou se stala zvláště Thonetova židle s označením číslo 14.
Zemřel 3. března 1871 ve Vídni, kde je také
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pochován. Vedení firmy převzali jeho synové.
V Koryčanech továrnu řídil jeden z jeho synů
až do roku 1913. Na původní firmu Thonet
navázala po první světové válce akciová společnost Thonet – Mundus, která vznikla spoje-

ním s konkurenční německou firmou.
V letošním roce tedy uplyne od smrti Michaela Thoneta již 145 let. Bylo by důstojné si
v Koryčanech obě tato výročí zakladatele
továrny vhodným způsobem připomenout.

Literární okénko

Historická místa
Koryčan – příběh
Cyrila a Metoděje
V době, kdy v Koryčanech působil pan farář Stanislav Straňák,
jsem začal sbírat příběhy, které
mi vyprávěl buď on sám, anebo
jsem je slyšel od různých lidí,
kteří v Koryčanech a okolí prožili celý svůj život. Tito lidé dobře
znali svůj kraj a příběhy, ať už
smyšlené nebo skutečné, si předávali z generace na generaci.
Jedním z nich je příběh Cyrila a
Metoděje, dvou soluňských bratrů, kteří k nám na Moravu přišli v 9. století. V té době podle
pověstí mezi Stupavou a Koryčany stál Velký Hrad. Pan farář
se zmiňoval o těchto místech i v
místních kronikách.
Velmi významným se stal 5.
červenec 863, protože to byl
den, kdy na Velkou Moravu na
pozvání tehdejšího knížete Rostislava dorazili Cyril a Metoděj.
Rostislav byl velmi pokrokový
kníže, neboť chtěl, aby se v jeho
říši šířila vzdělanost. To byl důvod, proč povolal dva učené
bratry až z daleké Soluně.
Než bratři dorazili ke slovanskému vládci, zastavili se na
řadě míst kolem řeky Moravy.
Obdivovali krásu a úrodnost
moravské krajiny a také hovořili
s místními obyvateli. Přinášeli jim
mnoho nových informací z daleké ciziny. Prošli také místy, kde
se nachází dnešní Kyjov a Koryčany. V těchto oblastech se setkali s obrannými hlídkami, které
zajišťovaly bezpečnou cestu
k Velkému Hradu. Kníže Rostislav je přijal s patřičnou úctou.
Cílem jejich cesty však nebylo
sídlo velkomoravského panovní-

ka. Oba se uchýlili do blízkých
lesů. Na Hoře sv. Klimenta našli
klidné místo pro sebe i své žáky
k rozjímání, modlitbě a práci.
Vzniká tady škola, středisko tehdejší osvěty a vzdělanosti.
Soluňští bratři kázali nejen pro
své žáky, ale také pro prosté
obyvatele, kteří zde žili. Cyril
nabádal Slovany ke vzájemné
úctě a pomoci. Vysvětloval jim,
co je posílí v jejich slovanství a
duchovním myšlení. Časem jeho
kázání naslouchalo stále více
lidí, kteří se scházeli z blízkého,
ale i z velmi vzdáleného okolí.
Své myšlenky a nápady předával také slovanským kněžím,
kteří jeho učení šířili po celé
Moravě.
Tím jak na jejich kázání přicházelo stále více poutníků,
vznikala potřeba nových míst,
odkud budou k lidem promlouvat. Proto Metoděj začal chodit
po okolních vesnicích v místech
dnešních Koryčan, Kyjova, Stříbrnic nebo Starého Města, vysvětloval lidem nové myšlenky
a poznával jejich zvyky
a způsob života. Hlavně mezi mladými lidmi
hledal spojence, kteří
přijímali jejich učení a
byli ochotni jim naslouchat. Zájem lidí o kázání
obou bratrů stále rostl a
tak se našlo nové místo,
které známe všichni. Je
to dnešní kazatelna, která se nachází pod kopcem Ocáskem.
Cyril a Metoděj vzdělávali nejen nové kněze,
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Továrna totiž místním lidem, i těm z okolí,
poskytovala zaměstnání a obživu v průběhu dvou století.
 Zdeněk Horenský

ale velmi napomohli i tomu,
aby mše svaté se sloužily ve
staroslověnštině, které rozuměli i
prostí lidé, i když neměli žádné
vzdělání. Do této doby všechny
mše a církevní obřady probíhaly v latině, kterou ovládalo jen
velmi malé procento lidí. Zavést
slovanský jazyk do bohoslužeb
nebylo vůbec jednoduché, neboť zastánci latiny tvrdě hájili
své pozice a tím vznikaly velké
sváry mezi oběma stranami.
Kromě podpory slovanského
jazyka se bratři stali zakladateli
slovanského písemnictví. Cyril se
věnoval psaní, přeložil mnoho
latinských textů do staroslověnštiny, napsal celou řadu svých
kázání a promluv k lidem. Ale
jeho největší zásluhou je vytvoření písma, které bylo pro Slovany srozumitelné.
Hora sv. Klimenta, jehož tělesné
ostatky zde byly uchovávány, se
tak stala střediskem zbožnosti a
vzdělanosti. Zde byl také Metodějem roku 884 dokončen překlad svatých knih a na svátek sv.
Dimitrije sloužena slavná bohoslužba jako dík za poskytnutou
milost a pomoc.
Z archeologických výzkumů
je doloženo, že na této hoře v
době Velkomoravské říše v 9.
století stála zděná kaple.
Na sklonku života Metoděj
za svého nástupce zvolil sv.
Gorazda. Tím se však vyhrotily spory mezi „latinskými a
slovanskými“ kněžími. Řím jako

podmínku jeho uznání požadoval i jisté ústupky, které se týkaly používání staroslověnštiny
při bohoslužbách. Protože „slovanská“ strana odmítla na dohodu přistoupit, vyvolala hněv
tehdejšího panovníka knížete
Svatopluka a sv. Gorazd byl z
Moravy i se svými stoupenci vyhnán. Kníže Svatopluk ustanovil Metoděje moravsko - panonským arcibiskupem, ale když v
roce 885 Metoděj zemřel, Svatopluk slovanské bohoslužby
úplně odmítl. Když jsem pátral
mezi mými předky, objevil jsem
zmínku o tom, že náš prapředek Prokop Šustalík ze Stříbrnic
pomáhal se stavbou známých
schodů vytesaných do skály,
po kterých je možné vystoupat
na již zmíněnou kazatelnu. Prokop se stal knězem, když mu
bylo 31 let. Pro kněžskou dráhu
se rozhodl proto, aby pomáhal
šíření křesťanské víry na Moravě.
Příběh Cyrila a Metoděje mi vyprávěl pan farář Straňák, který
má obrovskou zásluhu na opravě a údržbě kaple sv. Klimenta,
která tam stojí do dnešních dnů.
Před mnoha lety se svými přáteli
kapli opravil, vybavil ji sochami
a obrazy svatých, což můžeme
obdivovat i dnes, protože kaple
je otevřena a přístupna veřejnosti.
Zapsal a kresbou doplnil
 Mojmír Stupňánek
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Básně

 Kristýna Sádlíková
Koryčany

 Alice Nováková
Koryčany

 Eliška Hanáková
Koryčany

 Daniela Součková
U nás

Koryčany – to je město
na okrese Kroměříž,
každý si v něm rád zapíská,
není velké – ty to víš.

Koryčany, město milé,
jste právě v plné síle.
Jste malebné město,
obyvatel máte přes sto.

Když sjedete z kopečka,
dorazíte do našeho městečka.
Kašna, náměstíčko, kostelík, zámek
a také malebná kaple Floriánek.

Náměstíčko ale máme!
Krásné, velké, malebné!
Vévodí mu krásná kašna
a kostel svatého Vavřince.

Téměř každý tady svou zahrádku má
a pečlivě ji zalévá.
Bydlet tu je pro mě jako svátek
každý den a nejen v pátek.

Koryčanský zámek v parku se nachází,
mnoho lidí se v něm rádo prochází.
A koryčanská přehrada,
ta nám vodu dodává.

Vůkol samá příroda –
lesy, rybník a zámecká zahrada.
Úřad máme, poštu máme
a obchůdků nespočet.
A když chceme krásné být,
můžeme i kadeřníka navštívit.

Lískovec sem také patří,
jsme s ním jako rodní bratři,
jsou tam naši kamarádi,
co nás mají taky rádi.

Moje milá, krásná louka Vršava,
tam vlahý vzduch se do plic lehce nasává.
Od Vršavy kousek dál
stojí Cimburk – lesů král.

Ještě sem patří Blišice,
další přilehlá vesnice.
Žijí tam jen dobří lidi,
co si nikdy nezávidí.

Na konci Koryčan, na veřejném hřišti,
fotbal se hraje, jenom to sviští.
Hned vedle hřiště
leží naše koupaliště.

Koryčany krásné jsou.
V mém srdci navždy zůstanou.

Ke Koryčanům se mnoho pověstí váže,
kdo v ně věří, tomu se leccos ukáže.

Pokud jsi z Koryčan
i blízkého okolí,
jmelíčko na stromech
štěstí ti nadělí.
Chlapeček s rybičkou
v kašně se cáká,
parčík u zámečku
k procházkám láká.
Když v létě je hezky,
tak podniknem túru,
na Cimburk půjdeme
lesem stále vzhůru.
Nad střechy chaloupek
soumrak se vkrádá,
to je to městečko,
které mám ráda.

Když nebudeš vědět kudy kam,
zavítej do Koryčan,
nabídnem ti vše, co máme,
na všechny se usmíváme.

 Markéta Valentová
Kousek za domem
Když vyhlédnu z okna na naši ves,
jež leží v pohoří Chřiby,
zahlédnu opodál bukový les,
přijeď nás navštívit, máš-li rád hřiby.

Občas se přes pole prožene prase,
to utíkám, co nejvíc můžu,
naštěstí jsem rychlejší – zdá se,
co proti divočáku zmůžu?

Upadnu do vlhké, vysoké trávy
a zavřu na chvilku oči,
zaslechnu opodál bučení krávy,
Za domem nalezneš překrásnou louku, země se se mnou pomalu otočí.
motýl kolem tvé hlavy obletí,
Když mě pak koloušek vytrhne ze snění,
zahlédneš v dáli i poštolku
Nezlobím se – jen mě to trošinku pobaví,
a šťasten jsi tím pádem vzápětí.
a myslím si, že je to výhoda,
že kousek ode mě je tak krásná příroda.

Zdraví

Léčivé bylinky

Trendy potraviny nebo jejich úprava vše syrové použijeme i v našem
receptu.

Vážené čtenářky i čtenáři, máme tady jaro. Krásné období, kdy vše začíná, zima už je pryč a nás už čeká jen sluníčko a možnost být opět v
přírodě.
Jaro je už tradičně spojeno s očistou těla. Nedávno jsem měla rozhovor
s jednou známou a moje rada jak na to ji překvapila svojí jednoduchostí.
Přírodu a dnešní moderní trendy můžeme krásně propojit a být fit, mít
pocit, že o své tělo dobře pečujeme a zároveň být s přírodou.
Kopřiva je bylinka a někdy nepříjemný plevel, záleží na tom, kde nám
zrovna roste. O jejích blahodárných účincích na náš organismus není
třeba znovu psát.
Dnes Vám zkusím poradit, jak kopřivu dostat do těla syrovou a tím její
účinky na naše tělo budou nejlepší.

Budete potřebovat:
Hrst čerstvě natrhaných vršků mladých kopřiv, dobře omytých, banán,
citronovou šťávu dle chuti, nejlépe domácí jablečný mošt. Vše dáme do
mixéru a rozmixujeme dohladka a můžeme podávat jako ranní dávku
vitamínů a minerálů.
Doporučovala bych kromě nápoje i časté procházky v jarní přírodě,
pobyt na čerstvém vzduchu udělá dobře všem, přiměřené množství pohybu také a sluníčko nám dodá po zimě tak postrádaný vitamín D.
Přeji Vám krásné jaro, užívejte si co nejvíce pobyt v přírodě.
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 Ilona Vybíralová
vaše „Babi kořenářka“
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Wellness alternativní směry výživy
Vážené čtenářky a čtenáři,
dnes uzavřu trilogii o alternativních směrech stravování zmínkou ještě o dvou směrech.
Jedním z nich je fast food. To v
překladu z angličtiny znamená
rychlé občerstvení, pohotovostní potravina, pohotové jídlo. Je
to známý pojem dnešní hektické doby. Je to typ stravování,
který se ale asi jen při velké
porci dobré vůle dá zařadit
mezi alternativní. Někteří z
nás si ho velmi oblíbili. Zvláště
ti mladí. Rychle si vybrat, koupit a najíst se. Kromě stánků s
párky v rohlíku, pizzou, různé
kvality a chuti, smaženými sýry
v bulce a jinými typickými produkty rychlého stravování, jsou
u nás nejvíce rozšířené podniky

celosvětových řetězců KFC a
McDonald’s. Pizza, hamburgery, hranolky a Coca-Cola. Tato
typická nabídka fast foodů se
zcela jistě podepíše na vašem
zdraví. Ale nejen to. Má i neblahý vliv na postavu, cévy, ale
i na játra. Tradiční „továrny na
hamburgery“ lze také vyměnit
za zdravější řetězce rychlého
občerstvení, jako jsou různé
bageterie, prodejny mořských
plodů atd. Tyto podniky nabízejí i hodně druhů vařených,
nesmažených jídel, která méně
zatěžují právě játra a vůbec
celý trávicí trakt.
O středomořské stravě jste jistě také slyšeli. Je založená na
olivovém oleji a malém množství masa, a tím účinně chrání

před chorobami srdce. Působí
blahodárně na lidský organizmus jako celek. Nelze říct, že
některé potraviny jsou lepší a
jiné horší. Za výsledný účinek
jsou odpovědny všechny složky
středomořské kuchyně dohromady. Lidé ze středomořských
oblastí trpí mnohem méně často
chorobami oběhové soustavy.
Navíc se říká, že lidé ve Středozemí žijí pohodovým, méně
stresujícím životem, a většinu
dne tráví venku na vzduchu. To
má prý na zdraví srdce ještě
větší vliv než strava. Kombinace obou prvků, zdravé stravy
a pohybu, pak zaručuje velmi
malé riziko vzniku onemocnění
srdce. Podle odborníků 80 %
naší kondice ovlivňuje stravová-

ní a zbylých 20 % pohyb. Ze
středomořské stravy bychom si
měli vzít příklad i my, Češi, a to
zejména muži, protože ti jsou
podle nedávných šetření nejtlustší v Evropě.
Zdraví, to je vztah, který máte
se svým tělem. Pracujte na něm,
ať je co nejlepší a nejpevnější.
Životní styl wellness Vám v tom
může být velmi nápomocen.
Takže jezte s mírou, přidejte k
tomu pohyb, pročistěte si hlavu
a vyjděte vstříc krásným jarním
dnům.
Váš wellness poradce
 Ing. Hana Jamborová
Kontaktní email:
zdravystyl@email.cz

Zájmové spolky

Poznejte nás a přijďte mezi nás
Vážení spoluobčané,
cestou Zpravodaje bychom se vám chtěli
představit a zároveň vás seznámit s činností
naší organizace. Naše organizace nese
název „SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI“ (SPCCh) a v současné době v Koryčanech má velkou členskou
základnu. Našimi členy jsou jak občané z
Koryčan, tak i z blízkých obcí Blišic, Lískovce, Lísek, Střílek a Stupavy. Naši organizaci
zastupuje sedmičlenný výbor, tento se schází minimálně 5x ročně a pro naše členy zajišťuje kulturní i vzdělávací program. I když
nemáme vlastní prostory k užívání a výbor
se schází lidově řečeno „po hospodách“,
přesto máme za sebou v loňském roce plno
zdařilých akcí. Na naše členy nezapomínáme ani v době, kdy slaví významná životní
jubilea a přispěcháme s gratulací.
V loňském roce v květnu jsme zorganizovali pro zájemce týdenní ozdravný pobyt
v hotelu Koliba v Ludvíkově u Vrbna pod
Pradědem. I když nám počasí z počátku
příliš nepřálo, nakonec jsme si užili zdravého vzduchu při pěší turistice dostatek.
V měsíci červnu jsme vyrazili s cestovní
kanceláří Kanibus na poznávací zájezd
za hranice naší republiky. Jeli jsme přes
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Rakousko do Německa až Salzburku, abychom si prohlédli Hitlerův úkryt ve skalách
nazvaný „Orlí hnízdo“. Při plavbě lodí po
přilehlém Královském jezeře jsme pozorovali okolní krásnou krajinu a skoro jsme
zapomněli na spojitost tohoto místa s 2.
světovou válkou.
Hned v červenci jsme pak absolvovali další poznávací zájezd, tentokráte po České
republice. Navštívili jsme přehradu Lipno a
zde se prošli „Stezkou v korunách stromů“,
v té době jedinou v naší republice. Při zpáteční cestě jsem si prohlédli Český Krumlov
a ve zdejším zámeckém divadle s otáčivým
hledištěm shlédli představení „Baron Prášil“.
Měsíc září máme každoročně spojený
s rekreačně ozdravným pobytem našich
členů v soukromém penzionu Stella v Luhačovicích. Poněvadž lázně Luhačovice
nabízejí možnost mnohostranného vyžití,
bývá o tento pobyt značný zájem. Někteří
zde rehabilitují, jiní podstupují pitnou kúru,
procházky po okolí jsou samozřejmostí.
Mnoho rekreantů z našich řad také miluje
posezení v cukrárně na kolonádě.
Teplých podzimních dnů jsme využili k pěší
turistice po okolí Koryčan. Chřiby nabízejí mnoho možností. My jsme si vyšlápli

od Křížku přes Kazatelnu ke Kozlovi, kde
jsme si na tábořišti opekli špekáčky. I když
někteří z nás po této túře potřebovali větší
odpočinek, přesto se nám den strávený ve
zdejší přírodě všem velmi líbil.
Následně v listopadu a prosinci jsme se
věnovali kultuře. V listopadu jsme navštívili
Městské divadlo v Brně – činoherní scénu,
kde jsme shlédli operetu My Fair Lady.
Známé písně z této operety nám zněly v
uších ještě celou cestu domů. V adventní
době jsme navštívili KD v Kyjově, kde jsme
vyslechli velmi zdařilý předvánoční koncert
dechové hudby Moravanka.
Se starým rokem jsme se rozloučili přednáškou ing. Orla na téma „Jak zdravě žít“
a následným večírkem s hudbou a občerstvením v pronajatých prostorách hasičské
zbrojnice v Koryčanech.
Pro letošní rok chystáme opět mnoho společenských i kulturních akcí, mimo jiné i
přednášky na téma zdraví a ochrana a
bezpečnost seniorů. O všem co připravujeme informujeme členy jak osobně, tak i
prostřednictvím vývěsní skříňky, která je
umístěna na náměstí v Koryčanech.
Zde se také dočtete, že rádi přivítáme do
našich řad každého, kdo by měl zájem o
námi pořádané akce.
 Výbor SPCCh
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Sport

Zpráva o zájmové a sportovní činnosti jezdeckého
oddílu Remonta, voltižního družstva a
westernové sekce při Hipocentru Koryčany
Jezdecká činnost v tomto roce byla pestrá a
můžeme říct, že byla i úspěšná. Naši jezdci
se zúčastnili mnoha závodů a vyvrcholením
celoroční snahy o co nejlepší umístění byla
účast na Mistrovství mládeže ve westernovém ježdění (obě naše závodnice – Tereza
Žárská a Hana Hausnerová) a dále měla
naše westernová sekce Koryčany také zastoupení na Mistrovství ČR ve westernovém
ježdění dospělých – rovněž dva závodníci
Zdeněk Hausner a Václav Knížek. Westernová sekce sdružuje zájemce o westernové
ježdění z celé České republiky. Na mistrovství ČR mládež získala Tereza Žárská titul
championa v soutěži trail mládež a velkým
úspěchem bylo i 2. místo v souteži horsmanship: Tereza je z Brna, je členkou našeho jezdeckého oddílu REMONTA již deset
let a za westernovou sekci Koryčany závodí
již více jak šest let s koněm Kam Dusty Enterprise, jehož majitelkou je Stela Dolínková.
Další úspěšnou reprezentantkou naší sekce i
Koryčan se stala Hana Hausnerová s vlastní
klisnou Gentle Dun It Queen. Na mistrovství mládeže získala 3. místo v soutěži trail.
Mezi dospělými se nejlépe umístil Zdeněk
Hausner na koni Royal Zippette Cody. Zároveň získal i nejvyšší ocenění a to titul Champion v disciplíně trail amater. Václav Knížek
je z Pardubic, ale jezdí rovněž za Westerno-

vou sekci Koryčany. Na Mistrovství ČR dospělých získal 2. místo v soutěži superhorse
a 2. místo v soutěži western riding. Ale nejen
závoděním je živ člověk. Koně nejsou náčiní, které využíváme pro zisk bodů a umístění.
Stejně jako lidé potřebují i relaxovat. Dopřáváme jim dostatek pohybu na pastvinách,
ale také je necháváme relaxovat v přírodě.
Každoročně pořádáme několik tradičních
akcí. Začínáme už v mrazivém lednu akcí,
která se jmenuje Šlitáš a letos se jela už po
dvanácté. Šlitáš je starý název pro vláček
vytvořený sáňkami zapřaženými za velké
saně tažené koňmi. U nás se jede na koních
do přírody, kde se spí tzv. pod širákem. Letos
se zúčastnilo 17 jezdců a vydařilo se i počasí. Napadl sníh a teploměr ukazoval -6 stupňů. V únoru pak pořádáme obdobnou akci
s názvem woodcraft ( lesní moudrost). Spí se
opět venku a během dne soutěžíme např.
v poznávání stromů, střelbě z luku, v hodu
tomahawkem a tak podobně. Celodenní pobyt v přírodě zakončíme posezením u ohně.
V březnu tradičně „ přivítáme jaro“. Na akci
Vítání jara se schází až 30 jezdců, poslední
předsezónní vyjížďkou jsou Velikonoce.
A v Hipocentru již začíná sezóna – školy v
přírodě a letní tábory. V květnu vás můžeme
pozvat na dvoje westernové závody, a to 7.
a 30. května.

Hipocentrum letos oslaví 25. výročí. Po celou dobu se zabýváme nejen chovem koní,
ale systematicky a nezištně pracujeme i s
dětmi. Ve voltižním oddíle jich máme více
jak 10, v jezdeckém oddíle 30. Bohužel ze
strany dětí z Koryčan je menší zájem, a tak
k nám dojíždějí děti z Brna, Zlína, Kyjova,
Chvalnova, Střílek atd.
S tradičním koňáckým pozdravem „ Ať
nám koně jdou“
 Milan Freďák Dolínek

Terka Žárská na koni Kam Dusty Enterprise
- radost z dobrého výkonu

Trail v podání champina - Zdeněk Hausner s klisnou Royal Zippette Cody
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Hana Hausnerová s klisnou
kl
Gentle Dun It Queen
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Mazlin cup 2016
Jako již po čtyři roky nazpět
proběhl i letos poslední lednovou sobotu turnaj ve stolním tenise v pivnici „ U Thonetů“.
Šestnáct účastníků bylo rozlosováno do čtyř skupin, v nichž probíhaly urputné boje o dvě postupová místa z každé skupiny.
O stoupající kvalitě turnaje jednoznačně hovoří výsledky jednotlivých zápasů ve skupinách,
které jsou rok od roku vyrovnanější.
Od čtvrtfinále hrálo osm hráčů
vyřazovacím způsobem až po

finále, které pro sebe rozhodl již druhým vítězstvím Pepa
Samsonek.
Po kvalitním turnaji všichni zúčastnění společně poobědvali.
Na závěr je nutné vyzvednout
ochotu a kladný přístup personálu pivnice „U Thonetů“ za
poskytnutí prostor pro vlastní
turnaj a za příjemnou obsluhu
pro všechny zúčastněné.
Společným potem všichni potvrdili účast pro další ročník.
 Zdeněk Pavlík

Společenská kronika

Společenská kronika - II . pololetí 2015
NAROZENÍ

JUBILEA

Červenec Jindřich Papež, Koryčany
Kristýna Mrvová, Koryčany
Srpen
Sofie Samohýlová, Koryčany
Matyáš Kuchař, Koryčany
Září
Adam Kříž, Blišice
Nela Orlová, Koryčany
Říjen
Martin David, Koryčany
Soňa Reniersová, Koryčany
Listopad Jakub Juriš, Koryčany
Prosinec Filip Rohleder, Koryčany
Renata Palmeová, Lískovec
Adéla Výletová, Koryčany
Vojtěch Vrba, Koryčany
Vojtěch Rozsypálek, Lískovec

Červenec
85 let Helešicová Margita, Koryčany
Huška Ladislav, Koryčany
Orlová Miloslava, Blišice
90 let Kostihová Eliška, Jestřabice
93 let Sládečková Božena, Koryčany

Září
80 let

Srpen
80 let

Listopad
80 let Rohan Jaroslav, Lískovec
Vrbatová Ludmila, Koryčany
Kotouš Jan, Koryčany
Prosinec
95 let Tarabová Olga, Koryčany
98 let Ševčíková Marie, Lískovec

85 let
91 let
93 let

ÚMRTÍ
Červen
Kaláb Martin, 1974, Koryčany
Červenec Klem Karel, 1937, Blišice
Estefániová Jiřina, 1949, Koryčany
Věžník Miroslav, 1955, Koryčany
Kostelník Pavel, 1980, Koryčany
Září
Vykoupil Oldřich, 1928, Koryčany
Háblová Irena, 1939, Koryčany
Miturová Antonie, 1968, Jestřabice
Klemová Marie, 1943, Blišice
Volánková Gertruda, 1926, Koryčany
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Musilová Svatava, Koryčany
Daníčková Božena, Koryčany
Basistová Marie, Lískovec
Žižlavská Jarmila, Jestřabice
Reniersová Zdeňka, Lískovec
Juricová Naděžda, Koryčany
Šimečková Eliška, Koryčany

Říjen

Listopad

Prosinec

85 lett
91 let
92 let

Dítětová Anna, Koryčany
Čížek Josef, Blišice
Šebestová Zdenka, Jestřa
Jestřabice
Sladký
dký Alois, Koryčany
Koudela Jan,
n Koryčany

Bařinová Věra, 1930, Koryčany
Červíková Anna, 1925, Koryčany
Červík Vlastimil, 1944, Jestřabice
Mikulášek Vladimír, 1950, Koryčany
Navrátil Petr, 1941, Lískovec
Soldán Zdeněk, 1932, Jestřabice
Vrba Drahomír, 1944, Koryčany
Jandásek Zdeněk, 1957, Lískovec
Nováková Blanka, 1931, Koryčany
Štěpánová Božena, 1933, Koryčany
Handlová Šárka, 1973, Koryčany
Jurčagová Jana, 1969, Koryčany
Konečný Jan, 1949, Jestřabice
Zapletalová Jana, 1957, Koryčany
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Vzpomínka
Alois Horenský (†) 10. 07. 2005
Marta Horenská (†) 07. 10. 2005
Z dáli jim zvoneček tichounce zacinkal,
odešel tatínek a za ním maminka.
V srdcích nám však navždy již zůstali,
zavzpomínejte, kdo jste je znali.

Bylo tomu již dlouhých deset let, kdy nás navždy
opustili oba rodiče v jednom roce.
S láskou na ně stále vzpomínají
dcera Dana a syn Zdeněk s rodinami.

Statistika

Průměrný věk v jednotlivých místních částech
2009
Blišice
Jestřabice
Lískovec
Koryčany
Celkem

muži
42,57
41,53
42,79
40,07
40,72

ženy
48,31
45,63
43,61
43,85
44,34

celkem
45,53
43,67
43,21
42,04
42,60

2013
Blišice
Jestřabice
Lískovec
Koryčany
Celkem

muži
44,50
42,40
44,15
40,28
41,24

ženy
48,60
48,02
45,72
44,37
45,15

celkem
46,58
45,20
44,94
42,40
43,25

2010
Blišice
Jestřabice
Lískovec
Koryčany
Celkem

muži
42,95
41,48
43,05
40,19
40,86

ženy
49,08
47,35
44,18
44,04
44,73

celkem
46,07
44,48
43,61
42,21
42,87

2014
Blišice
Jestřabice
Lískovec
Koryčany
Celkem

muži
43,39
43,03
45,09
40,35
41,35

ženy
47,23
47,54
46,94
44,24
45,03

celkem
45,33
45,27
46,01
42,36
43,23

2011
Blišice
Jestřabice
Lískovec
Koryčany
Celkem

muži
44,20
42,11
43,16
40,01
40,90

ženy
47,99
47,93
43,91
44,10
44,73

celkem
46,15
45,18
43,54
42,16
42,90

2015
Blišice
Jestřabice
Lískovec
Koryčany
Celkem

muži
42,93
42,47
45,24
40,74
41,54

ženy
47,76
47,29
47,68
44,72
45,47

celkem
45,30
44,90
46,49
42,79
43,55

2012
Blišice
Jestřabice
Lískovec
Koryčany
Celkem

muži
45,17
42,25
43,60
40,34
41,25

ženy
49,25
48,63
44,31
44,31
45,07

celkem
47,25
45,51
43,97
42,40
43,22
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 Zpracoval Ing. Jaroslav Kočí
čí

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 1/2016

Inzerce
Jak to bude s jističi? Poradíme
Jak získat nejvýhodnější ceny energií, které jsou na trhu k mání? A přitom
mít jistotu férových podmínek a stoprocentního klientského servisu? Na co
si dávat při podpisu smluv pozor? Ale především – jak se na nákladech domácností, firem i institucí projeví plánované změny ohledně jističů a nových
distribučních sazeb? Odpovědi na všechny otázky, které vás v oblasti energií
zajímají, vám dají zástupci společnosti Terra Group Investment.
Právě ta chystá na duben až květen v Koryčanech druhé kolo výběrového
řízení pro občany a firmy. První slavilo ve městě mimořádný úspěch, když se
do tendru na výhodnější podmínky energií zapojilo více než 200 domácností, ale také veškeré městské objekty: městský úřad, dům s pečovatelskou
službou, základní a mateřská škola nebo Technické služby. Průměrná úspora
domácnosti přitom činí 5 500 Kč za rok.
„Levnější cenu energií dnes dokáže nabídnout leckdo. Od dodavatelů až po
domovní prodejce. Ale pokudchcete nejvýhodnější řešení energií a zároveň
stoprocentní zákaznický komfort a minimum starostí, je naše společnost bezkonkurenční volba. Garantujeme férové smluvní podmínky, zařizujeme veškeré papírování místo klientů a v případných sporech vždy chráníme jejich
práva. Snad proto máme dnes více než 53 000 zákazníků – a naprostou
většinu z nich spokojených tak, že s námi automaticky prodlužují smlouvy,“
říká Milan Chytil ze společnosti Terra Group.
Zástupci společnosti také zodpoví všechny otázky ohledně nově připravovaného energetického zákona. Občanům poradí s vhodným nastavením, aby
po změně distribuce a jističů neplatili víc, než musí. Společnost analyzovala
chystané změny a spočítala, že se velké většině domácností i firem náklady
spíše sníží. Samozřejmě za podmínek, že k tomu budou mít správné informace a vše optimálně nastaví.
„Mimochodem, i vývoj cen na trhu s energiemi hraje všem nově zapojeným
do karet. Už naše vyvolávací ceny – tedy ty, které automaticky garantujeme
– se pohybují hluboko pod obvyklými cenami. Ve výběrovém řízení je obvykle dokážeme srazit ještě o další procenta,“ uzavírá Milan Chytil.
Více informací na www.terragroup.cz, během osobních setkání v Koryčanech v průběhu dubna nebo kdykoli na telefonním čísle 777 649 276.
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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

až 1500 Kč
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Nabízíme kompletní služby
malířských a natěračských prací:
-

malba již od 20,- Kč za metr včetně materiálu
nátěr dveří od 450,- Kč za ks včetně materiálu
dále nátěry oken, radiátorů, střech, fasády
vše se zárukou a na přání s úklidem

Kontakt:
606299225 nebo www.malirstvi-krpec.cz

Ceník inzerce
Koryčanský zpravodaj zveřejňuje inzeráty za následující ceny:
- formát 26 x 18 cm (celá strana A4) ...................... 1210,- Kč
- formát 13 x 18 cm (půl strany A4) ........................... 726,- Kč
- formát 13 x 9 cm (čtvrtina strany A4) ...................... 436,- Kč
- formát 6,5 x 9 cm (osmina strany A4) ...................... 218,- Kč
Více informací získáte na čísle 573 500 996 nebo 573 376 031.
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Žáci základní školy v Osvětimi

(foto k článku na str. 11)

Lyžařský kurz

(foto k článku na str. 11)
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Fotogalerie z Mateřské školy Koryčany

(foto k článku na str. 10)
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