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Úvodník
Milí Koryčaňáci,
po doslova aprílovém jaru nás
čeká jistě příjemnější část roku
a už v tomto měsíci vstupujeme
do léta. Osobně ho mám ze
všech ročních období nejraději.
Je to čas dovolených, období,
kdy více cestujeme, potkáváme
se s novými lidmi a poznáváme
nová místa. A právě při těchto
cestách si nejvíce uvědomuji a je
mi líto, že u nás v Koryčanech
neumíme turistům nabídnout silný
důvod, proč by měli přijet zrovna
k nám do Koryčan. Některá města mají např. vyhledávané rozhledny, větrné mlýny, westernová
městečka, jiné nejrůznější slavnosti, zámky, muzea nebo např.
slavné vily. Tak např. Brno má asi
nejznámější vilu Tugendhat, Jurkovičovu vilu nebo vilu Stiassni,
známější spíše pod názvem vládní vila. V Praze je možno navštívit třeba vilu Jana Kotěry nebo
Müllerovu vilu. Olomouc zdobí
vila Eugenie a Otta Primavesi,
v Krnově je doslova architektonický skvost, Flemmichova vila,
Lázně Bohdaneč mají Gočárovu
vilu, v Hlučíně Kremerovu vilu.
Tento výčet by mohl pokračovat
a byl by hodně dlouhý. A tak
si říkám, proč bychom nemohli
i u nás mít proslavenou vilu. Mám
na mysli rodinnou Thonetovu vilu,
u nás nazývanou Zámeček, ve
které žil vynálezce ohýbaného
nábytku Michael Thonet. Dal si
ji postavit, jak jistě víte, v parčíku
vedle své první moravské továrny, kterou v Koryčanech založil
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v roce 1856. Ve vile několik let
bydlel, využívali ji i jeho potomci.
Jak vilu smysluplně využít – toť
otázka. Mohl by se sem třeba
přestěhovat městský úřad, městská knihovna, vzniknout tady lékařský dům, byty, malý pivovar,
vinotéka atd. Každého z vás
může napadnout něco jiného.
Nicméně pod tíhou jisté historické významnosti a úcty mně přijde jako nejvhodnější vilu prostě
zrekonstruovat do co nejvěrnější
podoby v jaké byla v časech,
kdy ještě byla užívána rodinou
Michaela Thoneta. Vzhledem
k její rozlehlosti se obávám, že se
nám nepodaří nashromáždit dostatek podkladů a materiálů na
rekonstrukci celé vily tímto způsobem. Zbylé prostory se pak
nabízí využít např. jako obřadní
síň města, muzeum ohýbaného
nábytku, k prezentaci významných kulturních prvků spojených
s historií města Koryčan a spádového regionu. Mohlo by zde
vzniknout něco jako centrum,
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Zdraví
Sdružení
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které připomene historii města,
krásu okolních Chřibů a zároveň
návštěvníkům vhodnou, jednoduchou a zábavnou formou vysvětlí
a poučí je o tom, v čem je vila
hodnotná a proč o ni chceme
pečovat. Celý tento záměr je tzv.
„v plenkách“, teprve se rodí jeho
první obrysy. Nicméně v tomto
případě je čas proti nám. A to
proto, že postupem času z důvodu nepotřebnosti a následné
likvidace velmi rychle a nenávratně ubývá nenahraditelných
materiálů a dokumentů ze slavné
doby působení Michaela Thoneta v Koryčanech. Ráda bych
dnes požádala všechny občany,
jestli máte nebo v budoucnu narazíte na cokoliv týkající se pobytu Thonetových v Koryčanech
a v této vile, zda byste tyto věci
mohli věnovat městu Koryčany
jako budoucí exponáty do zrekonstruované vily. Může to být
dobová fotografie z interiéru vily,
výuční list, výplatní páska, nepotřebný nábytek – i jakkoliv po-
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škozený nebo třeba i zaznamenaná vzpomínka vašich rodičů
či prarodičů. V případě ochoty
darovat tyto či obdobné muzejní
předměty související s ohýbaným
nábytkem a vilou rodiny Thonetových se obracejte na paní Annu
Langovou, tel.: 732 947 504.
Za všechny případné dary, které
budou evidovány a dobře uloženy, děkuji. Rekonstrukce této vily
bude v každém případě běh na
dlouhou trať. Nebude to projekt
na rok nebo na dva. Ale začít
musíme, jinak nám vila bude dál
chátrat, jen budeme někteří tiše,
jiní nahlas, lamentovat nad tím,
proč se s ní něco nedělá.
Přeji Vám červnové dny plné
pohody a radosti ze studijních
výsledků Vašich dětí za právě
končící školní rok, pohodové
a odpočinkové léto plné slunce,
dobrou náladu a šťastné návraty
z dovolené domů.
 Ing. Hana Jamborová,
starostka
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Informace z radnice

V sobotu 8. dubna 2017 proběhla
celostátní akce Ukliďme svět, Ukliďme
Česko. V rámci celé České republiky se
zúčastnilo přes sedmdesát tisíc dobrovolníků. Úklidy probíhaly na 1.750 místech po celé České republice a sesbíralo se 1.080 tun odpadu. Naše město se
zapojilo už potřetí. Cílem akce byl úklid
odpadků v lokalitách vytipovaných
osadními výbory místních částí a odborem životního prostředí Městského úřadu v Koryčanech. Ruce k dílu přiložili
děti i dospělí jak v Koryčanech, tak i ve
všech třech místních částech. Zúčastnilo se celkem 146 dobrovolníků, z toho
60 školáků.
V Koryčanech jsme uklidili celý prostor
kolem potoka od servisu až po čistírnu
odpadních vod a dále u cesty směrem k bývalé skládce na Kamínkách.
Zapojilo se také Myslivecké sdružení
Koryčansko a žáci základní školy spolu
se svými učiteli. Vyčistili několik lokalit.
Kamínka, potok pod Floriánkem, objížďku Blišice-Lískovec a starou cestu do
Koryčan. V Blišicích v úvoze uklízelo
18 dobrovolníků, dvanáct dobrovolníků se našlo i v Lískovci a v Jestřabicích
jich přišlo 24. Uklidili cestu k jestřabické přehradě a k vlakové zastávce do
Haluzic. Celkem bylo sesbíráno přes
1 tunu odpadu.
Věřím, že kromě uklizených míst bude
mít tento jarní úklid i výchovný efekt.
Děti, které stráví několik hodin úklidem
odpadků, je pravděpodobně nikdy
nebudou vyhazovat tam, kam nepatří.
Tímto bych chtěla poprosit i vás všechny
ostatní, abyste se chovali k našemu městu a jeho okolí tak, aby příští rok po vás
nemusely uklízet vaše děti nebo děti vašich příbuzných, známých či sousedů.
Všem, kteří se zúčastnili a na akci se jakýmkoliv způsobem podíleli, bych chtěla touto cestou moc poděkovat a všechny už teď pozvat na jaro příštího roku,
kdy tuto akci zopakujeme.
 Ing. Hana Jamborová,
starostka
2
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Výpis usnesení

z 14. zasedání dne 23. března 2017
ZM 1/14/17 po projednání určuje hlasováním zapisovatele 14. zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovateli zápisu pana
Ing. Miroslava Budíka a pana Břetislava Žampacha.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 5 – p. Mgr. M. Klemmová, p. L. Orel, p. O. Daníček, p. M. Berka, p. Z. Šmela
Schváleno v předloženém znění.
ZM 2/14/17 s c h v a l u j e program 14. zasedání Zastupitelstva
města Koryčany.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 5 - p. Mgr. M. Klemmová, p. L. Orel, p. O. Daníček, p. M. Berka, p. Z. Šmela
Schváleno v předloženém znění.
ZM 3/14/17 s c h v a l u j e přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve
výši 35.230.000,00 Kč (slovy třicet pět miliónů dvě stě třicet tisíc korun českých) na základě smlouvy o úvěru číslo 0317011429/LCD.
Zastupitelstvo města Koryčany pověřuje starostku města Ing. Hanu
Jamborovou podpisem této smlouvy.

Výpis usnesení

z 15. zasedání dne 27. dubna 2017
ZM 1/15/17 po projednání určuje hlasováním zapisovatele 15. zasedání paní
Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovateli
zápisu paní Mgr. Marcelu Klemmovou
a pana Zdeňka Šmelu a členy návrhové
komise pana Miroslava Horáčka, pana
Bc. Radka Pištěláka a pana Břetislava
Žampacha.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 2/15/17 s c h v a l u j e doplněný
program 15. zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 - p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 3/15/17 s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 05 - rok 2017 dle přílohy
č. RO-2017-05.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 4/15/17 r u š í usnesení č. ZM 5/13/17
ze dne 16. 2. 2017 o schválení bezúplatného majetkoprávního vypořádání pozemků po stavbě „Silnice II/432: Střílky
– Lískovec“ a „Silnice II/43221: Koryčany – Stupava“ Město Koryčany převede
do vlastnictví Zlínského kraje k.ú. Koryčany pozemky zapsané:
- p.č. 2/1 o výměře 1381 m2, ostatní
plocha – ostatní komunikace
- p.č. 113/1 o výměře 18 m2, ostatní
plocha – ostatní komunikace
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Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 5 - p. Mgr. M. Klemmová, p. L. Orel, p. O. Daníček, p. M. Berka, p. Z. Šmela
Schváleno v předloženém znění.
ZM 4/14/17 s c h v a l u j e organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 5 - p. Mgr. M. Klemmová, p. L. Orel, p. O. Daníček, p. M. Berka, p. Z. Šmela
Schváleno v předloženém znění.
 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka
 Lubomír Daníček, v. r.
místostarosta
 Bc. Ludmila Prokešová, DiS., v. r.

p.č. 171/28 o výměře 6 m2, ostatní
plocha – ostatní komunikace
- p.č. 351/12 o výměře 137 m2, ostatní plocha – silnice
- p.č. 440/38 o výměře 365 m2, ostatní plocha – silnice
k.ú. Koryčany pozemky nezapsané dle
GP 2394-68/2015:
- p.č. 2750/4 o výměře 57 m2, ostatní
plocha – silnice
- p.č. 2750/5 o výměře 175 m2, ostatní plocha – silnice
- p.č. 2750/6 o výměře 350 m2, ostatní plocha – silnice
- p.č. 2750/11 o výměře 3 m2, ostatní
plocha – silnice
- p.č. 2750/12 o výměře 73 m2, ostatní plocha – silnice
- p.č. 2750/13 o výměře 217 m2,
ostatní plocha – silnice
- p.č. 2750/14 o výměře 740 m2,
ostatní plocha – silnice
- p.č. 2750/15 o výměře 53 m2, ostatní plocha – silnice
Zlínský kraj převede do vlastnictví města
Koryčany k.ú. Lískovec:
- p.č. 1801/24 o výměře 584 m2,
ostatní plocha – zelený pás za obrubou
- p.č. 1788/1 o výměře 584 m2, ostatní plocha – zelený pás za obrubou
k.ú. Koryčany pozemky zapsané:
- p.č. 252/3 o výměře 90 m2, ostatní
plocha – zelený pás za obrubou
- p.č. 2087/11 o výměře 8 m2, trvalý
travní porost – chodník
- p.č. 2089/1 o výměře 1033 m2,
ostatní plocha – místní komunikace
k.ú. Koryčany pozemky nezapsané dle
-

GP 2394-68/2015:
- p.č. 2079/10 o výměře 167 m2,
ostatní plocha – zelený pás za obrubou
- p.č. 2079/11 o výměře 39 m2, ostatní plocha –pás mimo komunikaci
- p.č. 2096/2 o výměře 773 m2, trvalý travní porost – zelený pás za obrubou
- p.č. 2096/3 o výměře 3267 m2,
ostatní plocha – zelený pás za obrubou
- p.č. 2096/4 o výměře 78 m2, ostatní
plocha – sjezd na místní komunikace
- p.č. 2096/5 o výměře 14 m2, ostatní
plocha – zelený pás za obrubou,
schvaluje bezúplatné majetkoprávní
vypořádání pozemků po stavbě „Silnice II/432: Střílky – Lískovec“ a „Silnice
II/43221: Koryčany – Stupava“
Město Koryčany převede do vlastnictví
Zlínského kraje k.ú. Koryčany pozemky
zapsané:
- p.č. 2/1 o výměře 1381 m2, ostatní
plocha – ostatní komunikace
- p.č. 113/1 o výměře 18 m2, ostatní
plocha – ostatní komunikace
- p.č. 171/28 o výměře 6 m2, ostatní
plocha – ostatní komunikace
- p.č. 351/12 o výměře 137 m2, ostatní plocha – silnice
- p.č. 440/38 o výměře 365 m2, ostatní plocha – silnice
k.ú. Koryčany pozemky nezapsané dle
GP 2394-68/2015:
- p.č. 2750/4 o výměře 57 m2, ostatní
plocha – silnice
- p.č. 2750/5 o výměře 175 m2, ostatní plocha – silnice
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p.č. 2750/6 o výměře 350 m2, ostatní plocha – silnice
- p.č. 2750/11 o výměře 3 m2, ostatní
plocha – silnice
- p.č. 2750/12 o výměře 73 m2, ostatní plocha – silnice
- p.č. 2750/13 o výměře 217 m2,
ostatní plocha – silnice
- p.č. 2750/14 o výměře 740 m2,
ostatní plocha – silnice
- p.č. 2750/15 o výměře 53 m2, ostatní plocha – silnice
Zlínský kraj převede do vlastnictví města
Koryčany k.ú. Lískovec:
- p.č. 1801/24 o výměře 584 m2,
ostatní plocha – zelený pás za obrubou
- p.č. 1788/1 o výměře 620 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
k.ú. Koryčany pozemky zapsané:
- p.č. 252/3 o výměře 90 m2, ostatní
plocha – zelený pás za obrubou
- p.č. 2087/11 o výměře 8 m2, trvalý
travní porost – chodník
- p.č. 2089/1 o výměře 1033 m2,
ostatní plocha – místní komunikace
k.ú. Koryčany pozemky nezapsané dle
GP 2394-68/2015:
- p.č. 2079/10 o výměře 167 m2,
ostatní plocha – zelený pás za obrubou
- p.č. 2079/11 o výměře 39 m2, ostatní plocha –pás mimo komunikaci
- p.č. 2096/2 o výměře 773 m2, trvalý travní porost – zelený pás za obrubou
- p.č. 2096/3 o výměře 3267 m2,
ostatní plocha – zelený pás za obrubou
- p.č. 2096/4 o výměře 78 m2, ostatní
plocha – sjezd na místní komunikace
- p.č. 2096/5 o výměře 14 m2, ostatní
plocha – zelený pás za obrubou
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5/15/17 n e s c h v a l u j e nákup
5/8 spoluvlastnického podílu pozemků
p.č. 2338/2 ovocný sad o výměře 130
m2, parc. č. 2351/2 trvalý travní porost
o výměře 6092 m2, parc. č. 2352/2
orná půda o výměře 39 m2, parc. č.
2353/4 travní porost o výměře 102 m2,
a parc. č. 2391/4 orná půda o výměře
33 m2 vše v k.ú. Koryčany, za navrhovanou cenu 40,-Kč/m2.
Schváleno v předloženém znění.
ZM 6/15/17 s c h v a l u j e směnu části pozemků dle geometrického plánu č.
464-2/2017 ze dne 13. 2. 2017 a to
parc. č. 2847/2 v k.ú. Jestřabice, druh
pozemku ostatní plocha, zeleň o výměře
783 m2, ve vlastnictví město Koryčany,
IČ 00287334, se sídlem Náměstí 401,
-
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76805 Koryčany, zastupuje Ing. Hana
Jamborová, starostkaza pozemek parc.
č. 2843/2 v k.ú. Jestřabice, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 979 m2
ve vlastnictví Ing. M. Š., doplatek bude
v nulové výši. Náklady spojené se směnou budou hrazeny rovným dílem, daň
z nabytí nemovitých věcí bude hrazena
dle zákona.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 7/15/17 s c h v a l u j e poskytnutí
účelové neinvestiční dotace pro POLYPEJE - spolek pro obnovu a využití historických památek ve výši 200.000 Kč na rok
2017,
s c h v a l u j e uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu města Koryčany mezi
město Koryčany, Náměstí 401, 76805
Koryčany, IČ 00287334, zastoupené Ing. Hanou Jamborovou, starostkou
města a POLYPEJE - spolek pro obnovu
a využití historických památek, Závětří
2774/9, 616 00 Brno, IČ 60556501,
zastoupený Mgr. Davidem Krämerem,
DiS., prezidentem spolku.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 8/15/17 s c h v a l u j e poskytnutí
účelové neinvestiční dotace pro SENZA trade s. r. o. ve výši 100.000 Kč na
rok 2017 s výplatou ve dvou splátkách:
1. splátka ve výši 50.000 Kč do 14 dnů
od podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Koryčany, 2. splátka ve výši
50.000 Kč po předložení vyúčtování
nákladů sezóny 2017 za předpokladu,
že budou uhrazeny veškeré závazky vůči
pronajímateli a jím zřízených příspěvkových organizací, schvaluje uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města
Koryčany mezi město Koryčany, Náměstí
401, 76805 Koryčany, IČ 00287334,
zastoupené Ing. Hanou Jamborovou,
starostkou města a SENZA trade s. r. o.,
Tyršovo náměstí 440, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 04694295, zastoupená
Ing. Zbyňkem Trubačíkem, jednatelem
společnosti.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1 – p. O. Daníček, Nepřítomno: 1 – p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 9/15/17 s c h v a l u j e dohodu
o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost
vykonává Mateřská škola, Koryčany,
okres Kroměříž, příspěvková organizace, Pivodova čp. 761, 768 05 Koryčany,
IČ 70984018, s obcí Staré Hutě.

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 10/15/17 s c h v a l u j e dohodu
o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost
vykonává Mateřská škola, Koryčany,
okres Kroměříž, příspěvková organizace, Pivodova čp. 761, 768 05 Koryčany,
IČ 70984018, s obcí Stupava.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 11/15/17 v y d á v á Obecně
závaznou vyhlášku města Koryčany
č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy,
Koryčany, okres Kroměříž, příspěvkové
organizace, Pivodova čp. 761, 768 05
Koryčany, IČ 70984018.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 12/15/17 u k l á d á Kontrolnímu
výboru Zastupitelstva města Koryčany
provést průběžnou kontrolu aktuálnosti
Programu rozvoje města Koryčany na období 2015-2022 a předložení návrhu na
změnu, doplnění či aktualizaci na jednání Zastupitelstva města Koryčany konané
14. září 2017.
Pro: 13, Proti: 1 – p. L. Daníček, Zdržel se:
0, Nepřítomno: 1 – p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 13/15/17 s o u h l a s í se zavedením
systému ISNO IT k nakládání s odpadem
ve městě Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1 – p. Mgr. M.
Klemmová, Nepřítomno: 1 – p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 14/15/17 s c h v a l u j e záměr přebudování domu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice
za účelem sociálního bydlení za podmínky získání dotace v rámci 73. a 74. výzvy
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zaměřených na sociální bydlení.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 15/15/17 s c h v a l u j e organizační
zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 – p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka
 Lubomír Daníček, v. r.
místostarosta
 Bc. Ludmila Prokešová, DiS., v. r.,
tajemnice MěÚ Koryčany
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Den města
Parním vlakem do Koryčan
24. 6. 2017
Nemotice – Koryčany
Jízdní řád parních vlaků
Os 1 Os 3 Os 5 Os 7 Název Os 2 Os 4 Os 6 Os 8
stanice
8:50 11:35 14:35 18:50 Koryčany
y y 9:45 12:30 15:30 19:45
9:10 11:55 14:55 19:10 Nemotice 9:25 12:10 15:10 19:25
V době od 16:00 do 17:30 hod. je možno
se v žst. Koryčany svézt v budce parní lokomotivy
a vidět tak na vlastní oči pracoviště strojvedoucího
a topiče.
V Koryčanech bude také možno navštívit lokomotivní depo,
kde bude k vidění výstava železničních předmětů a také motorová lokomotiva T 203.0509 vyrobená v SSSR, která sloužila
v nedalekém podniku Šroubárny Kyjov.
Jízdenky lze zakoupit pouze ve vlaku:
Obyčejné zpátečníí ...............................................................90 Kč
Obyčejné jednosměrné ........................................................50 Kč
Zlevněné – děti do 15 let zpáteční.....................................
í
50 Kč
Zlevněné – děti do 15 let jednosměrné..............................30 Kč
Jízda v lokomotivě v Koryčanech .......................................30 Kč
Město
Koryčany

Anketa
Otázka: Jaký
ý jje Váš vztah ke sportu?
p
Terezka:
Já moc ráda jezdím
na
kole nebo na kolobě
žce.
V létě mne baví plav
at
v bazénu u babičk
y, ale
nejraději ze všeho
skáču
na trampolíně, tam
umím
super roznožky.

Tom:
Sportování mne moc baví.
Pravidelně dělám orientační
běh. Běhám Jihomoravskou
ligu za žáky. Moc rád jezdím
v létě na kole, v zimě lyžuji
a ještě rád hraji badminton
a ping- pong.
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Majka:
čJJá už sportuji jenom rekrea
ně. S kamarádkou chodím
n.
hrát ping-pong a badminto
ku.
isti
Pravidelně provozuji tur
sobrusTaky mě baví hokej a kra
ji jen
du
lení, ale tyto sporty sle
v televizi.
Viktor:
Můj vztah ke sportu je
vyloženě kladný,
d lo by se říct, že to pro
da
mne téměř denní
chleba. Sport pro mne
znamená uvolnění
od pracovních i jiných
starostí. Současně ho
vnímám jako zábavu,
a to ať už společně
s kamarády nebo i sám.
Záleží vždy na
konkrétním druhu spor
tu, zejména mám
rád fotbal nebo také bě
h, jízdu na kole
a v zimě lyžování.
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Školství

Pasování předškoláků v Mateřské škole v Koryčanech
Naši předškoláci zahájili loučení se
školkou společným „Pasováním na školáky“, které proběhlo dne 31. 5. 2017
v 15:00 hodin odpoledne na „Zahradní slavnosti“ v Mateřské škole v Koryčanech.
Co jsme mohli vyčíst z jejich zářících
očí a odhodlaných tváří? To, že jim můžeme důvěřovat, že se těší do základní
školy na nová setkávání, přátelství, zkušenosti a poznávání. Děti zazpívaly, zatančily, důstojně a sebevědomě přijaly
absolventské stužky, diplomy, batůžky
s dárečky, vyfotily se, zasoutěžily, občerstvily se, poděkovaly a rozloučily se.
Myslíte, že ještě na něco zapomněly?
Kdepak. A to je ten důvod, proč se o ně
nebojíme. Jsou to krásné, zdravé, chytré, šťastné a spokojené děti, kterým musíme i nadále držet pěsti, podporovat je
v jejich snažení a vše dobře dopadne.
„Tak šťastnou cestu předškoláci!“
Zajímá-li Vás, co všechno si mohly děti
ve školce v poslední době ještě užít, dovoluji si připojit tento malý výčet.
Besídky jednotlivých tříd ke svátku maminek v tělocvičně MŠ, veřejná vystoupení pro veřejnost v KD, v Domě pokojného stáří, na Pohádkovém lese, na
Slavnosti ohňů. Děti také potěšilo několik kouzelníků a dětských loutkových či
hudebních představení. Užily si společný výlet do ZOO v Hodoníně a několik
menších poznávacích výletů či výšlapů
po okolí. Na úplný závěr školního roku
děti ještě vystoupí v kulturním domě na
Den města Koryčany. Myslím, že za
tuhle práci si děti „plně“ zaslouží krásné prázdniny.
 Bc. Pavla Domanská
MŠ Koryčany

Vzkaz budoucím školákům
Milé děti, rychle jste nám vyrostly a brzy půjdete do školy. Zažili jsme spolu spoustu krásných chvil a nezapomenutelných
zážitků. Přejeme vám krásné odpočinkové prázdniny prohřáté
sluníčkem, strávené s rodinou a kamarády. Do školy vykročte
radostně a s chutí! Čeká vás spousta nového poznání a kamarádů. A když se vám zasteskne, přijďte!
Za celou mateřskou školu
 Martina Ondrušíková
Ředitelka MŠ
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Zprávičky ze školy…
Duben byl měsícem kontrol a pořádků… Nejprve jsme kontrolovali a dávali do pořádku životní
prostředí kolem nás – naši školáci
sesbírali hromady odpadků v Koryčanech i okolí.
Pak jsme si na Velikonoce uklidili
i „před vlastním prahem“, tedy
snad i v sobě…
No a po svátcích k nám zavítala
po šesti letech komplexní kontrola z České školní inspekce… Tato
nás celkem pochválila, zvláště
je zaujal nový projekt „Rozvoje
přírodovědného a technického –
praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany“. Inspekční zprávu najdete na stránkách ČŠI nebo školy.
Zatím čekáme na vyhodnocení
z MMR. Posuzování projektů je
jistě náročné, ale začít nový školní rok, který by mohl být ve znamení příprav, také není snadné…
Pro nový školní rok jsme přijali 25 prvňáčků, jejich „druhou
mámou“ bude paní uč. Bohdana Fochrová. Potěšující zprávou
je přijetí žáků devátých tříd na
studia a obory, které si pro další
směřování vybrali…
V květnu probíhalo na naší škole
testování žáků devátých tříd…
jestli a co si do života ze školy
odnáší, výsledky zatím nemáme.

Ale máme pěkné fotky z focení
žáků a týmu školy. Společné focení pracovníků školy (viz níže)
je v této sestavě poslední. Paní
uč. M. Selucká dala přednost
„umění“ na ZUŠ, pan ředitel
N. Svačina si to u mne vypije…
Paní kolegyně S. Valentová po
vzoru „Brexitu“ na čas odchází…
a budu rád, když se nám časem
vrátí… Zastupující paní uč. H.
Hálová bude „pokračovat na
zasloužené penzi“ a kolega J. Tyl
odchází do Kyjova. Nejen „ekotýmu“ školy bude chybět…
Přeji kolegům dobré časy a děkuji za spolupráci.
Za kolegy nebylo snadné najít
adekvátní náhradu. Takže – po
dlouhodobé nemoci se vrací bývalá paní zástupkyně J. Lošanová

a zastupující zástupkyně M. Zálešáková tak bude „plnohodnotně“
babičkou…
J. Lošanová již nechce dále vykonávat funkci a nově jmenuji stávající kolegyni Martinu Lungovou
zástupkyní ředitele školy. Nově
nastupují na 1. st. Alena Saňková, na 2. st. Veronika Flídrová
a David Kosík. Na částečný úvazek pak Monika Pinterová.
Červen nám přináší výlety, sportovní a volnočasové aktivity, např.
ke Dni dětí a také zhodnocení
školního roku. Tak až přinesou
školáci domů vysvědčení, udělejme si na sebe více času a popovídejte si například i o tom, že
k vyšším věcem jsme se narodili…
Již trochu s předstihem konstatuji,
že slib prvňáčkům ze září byl spl-

něn…uteklo to jako voda… Stejně jako deváťákům, kteří 30. 6.
naposledy zazvoní na letitý zvon
školy a vykročí do světa… Šťastnou cestu. Školákům pohodové
prázdniny a všem spolupracovníkům díky.
Byl to opravdu náročný rok.
Změn a problematik k řešení bylo
více než obvykle. Od 1. 9. 2016
jsem byl pověřen vedením školy.
A snažil jsem se přidržet následujícího… Chceš-li dojít někam
rychle, běž sám…chceš-li dojít
dál, jdi v týmu… s důrazem na
mezilidské vztahy.
Dnes nestačí pouze dobře učit.
A i cesta může být cílem…
 V. Jansa,
ředitel ZŠ Koryčany

Náš Den dětí
Včera jsme šli na chatu Libertu a tam jsme dělali různé soutěže. Bavilo mě to a naučil jsem
se spoustu nových věcí. Bylo tam dvacet pět
stanovišť. Bylo to prostě super. Nejvíc mě asi
pobavil úkol, kde jsem musel podle čuchu poznat věci. Tenhle den byl prostě super! A dostali jsme lízátko a nálepky.
 Ondra
1. června jsme měli Den dětí. Den dětí jsme šli
oslavit na chatu Libertu. Konaly se tam různé
úkoly. Například jsme tam házeli s míčem.
Nedařil se mi úkol, kde jsme si vzali lžičku
a nějaký malý míček. Ten míček jsme dali na
tu lžičku a chodili jsme po vyznačené trase.
Nejvíc se mi líbil úkol, kde jsme házeli šiškama. Stanovišť tam bylo dvacet pět. Za odměnu jsme dostali nálepky a lízátko. Den dětí se
mi moc líbil! Chtěla bych, aby taková akce
byla i příští rok.
 Terča
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 2/2017
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1. června byl Den dětí. S naší třídou 3. B
a vůbec s celým prvním stupněm ZŠ jsme šli
na chatu Libertu. Když jsme došli, nejdříve
jsme posvačili. Pak jsme začali běhat křížem
krážem přes celý areál. Plnili jsme různé soutěže od poznávání zvířat a jejich potravy po
skákání přes švihadlo. Byli jsme tam celé vyučování. Proto jsme byli rádi, že jsme se nemuseli učit. Všichni osmáci i deváťáci na nás
byli hodní. Která soutěž se mi nejvíc líbila?
Nevím, všechny byly dost dobré. Na konci, když jsme vyplnili všechny soutěže, jsme
dostali nálepky a lízátko. Moc se mi to líbilo
a došel jsem domů celý nadšený!
 Prokop

Zprávičky z „malé“ školy
Ohlásil se nám měsíc červen a děti (trošku i paní učitelky) se těší na
prázdniny. Za námi bude další školní rok. Nejen, že jsme se toho hodně naučili, ale také jsme zažili spoustu pěkných chvil, akcí, výletů…
Nezapomněl na nás Mikuláš, zazpívali jsme společně Ježíškovi.
V brněnské Hvězdárně se z nás stali vesmírní průzkumníci, ve škole

jsme oslavili Den Země. Už víme, co je balet a díky návštěvě koncertu umíme bubnovat. I Den dětí byl super! Vítejte v naší hodině
slohu a přesvědčte se sami.
 Krásné prázdniny vám všem přeje kolektiv 1. stupně.

Co se děje v ekotýmu?
U nás v ekotýmu se pořád něco
děje. Stále třídíme odpad, pečujeme o prostředí školy, zvelebujeme zahradu, chráníme přírodu, šetříme vodou i energiemi
a učíme ty mladší. Za letošek
jste o nás asi moc neslyšeli, tak
je čas to napravit. Uspořádali
jsme mnoho akcí. Na podzim
i zjara se několik dobrovolníků
zapojilo do úklidu černých skládek. Školou prošel EkoMikuláš
s anděly i čerty. I v mrazu se
před Vánocemi sešla spousta

dětí, aby venku nazdobily strom
pro zvířátka a vypily s námi šálek bylinkového čaje. V únoru
nás pan ředitel vyvezl do otrokovického Experimentária a my
zase připravili pro všechny Den
vody plný kouzel a pokusů. Proběhl i Den Země. A mnohem
víc akcí a všechny nám vyšly.
Ráda bych vám představila aspoň jednu z nich, a to Koryčanský čtyřlístek, který se konal už
čtvrtým rokem na druhém stupni
ZŠ Koryčany. Účastnily se ho

klasicky všechny třídy druhého stupně a páťáci. Opět byla
spousta stanovišť, na kterých
se žáci museli probojovat přes
otázky jako například: K čemu
slouží perlátor? Mimochodem – věděli byste?  Další
bylo třeba rozeznávání rostlin
a zvířat, případně poznat pulce z jezírka. I když se všichni
hodně snažili, nakonec vyhrála
6. třída. Porazili i nás, osmáky, jakožto trojnásobné vítěze
Čtyřlístku. Proto jim moc gratu-

lujeme. Na závěr bych dodala,
že titul „Ekotřída“, o který se
soutěží v průběhu celého roku,
jsme letos my, osmáci, neobhájili. Předehnali nás páťáci, kterým
taky moc gratuluji. Těším se na
vás zase příští rok u dalších
článků a akcí, které nás čekají.
Za sebe i ekotým přeje pěkné
léto
 Alice Nováková,
žačka ZŠ Koryčany
a zástupkyně ekotýmu.

Kultura

Doba se mění, ale význam vzdělávání zůstává
Dnes a denně slyšíme ze všech stran, že vzdělání je základem
úspěšnosti jak jednotlivce, tak i státu. K místům v Koryčanech, kde
probíhá vzdělávání, patří i naše knihovna vedená paní Vybíralovou. Na poslední přednášce o doktoru Černém jsme si mohli poslechnout životní osud člověka, kterého chudí rodiče předurčili za
kožešníka. On však viděl perspektivu ve vzdělání. V jeho rodišti
v Uherském Ostrohu byl okresní soud. Když jako malý chlapec
chodil kolem, vídal budovu obklopenou právníky, a to ho inspirovalo tak silně, že se rozhodl stát se právníkem. Tomuto snu podřídil
i svá studia na Karlově univerzitě v Praze. Následující období bylo
pro něj velmi náročné, protože chudí rodiče ho nemohli podporovat. Kromě učení musel chodit do práce, aby se na studiích udržel.
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Svou pílí to postupem času dotáhl až na zemského prezidenta.
Obdobně snaživým člověkem, byť později v jiném režimu, byl ing.
Svatopluk Potáč, náš rodák, pozdější ředitel Státní banky Československé. I dnes máme mladé lidi z našeho kraje, kteří studují
nejprestižnější univerzity světa, kde byli přijati jen na základě své
píle a schopností, ne přes protekci. Jisté je, že vést děti k touze
po poznávání, které postupně přeroste ve snahu vzdělávat se po
celý život, je nutné už v mateřské škole a poté na základní škole.
Osobně jsem však přesvědčen, že hlavní a nejdůležitější roli v tomto procesu hraje rodina a její zázemí.
 Ing. Jan Křivánek
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Městská knihovna má letní provozní dobu
S turistickou sezónou bude letos i nově
otevřené informační centrum, které je neoddělitelnou součástí knihovny. Takže když
je otevřené info centrum pro návštěvníky
našeho města a okolí, je zároveň otevřená
i knihovna. Pokud to tedy náhodou nestíháte
do knihovny přes týden, zaskočte v sobotu.
Letní provozní doba Městské knihovny Koryčany a Kulturního a informačního střediska
v době od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017 je
v rozsahu:
Pondělí 8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
Úterý
10:00 – 11:30
12:00 – 16:00
Středa 10:00 – 11:30
12:00 – 17:00
Čtvrtek 10:00 – 11:30
12:00 – 16:00
Pátek
8:30 – 11:30
Sobota 8:30 – 11:30

Nově bude rozšířený sortiment turistických,
sběratelských a upomínkových předmětů o:
- hořkou čokoládu 70% s fotografiemi Koryčan na obale,
- hrníček se znakem města,
- turistické magnetky,
- turistická sběratelská karta limitované série,
- výroční turistickou známku k 50. výročí
povýšení Koryčan na město,
- nová obrazová publikace také k výročí.
Některé z uvedených předmětů již máme
v prodeji, některé budou až koncem června. Knihu začneme prodávat po křtu, který
se uskuteční na oslavách Dne města 24. 6.
2017 v KD.

Teď bych do knihovny chtěla pozvat všechny čtenáře, protože pro Vás neustále pořizujeme nové knihy, které jistě stojí za přečtení.
Přijďte se zásobit na dovolenou, na dny
odpočinku, knihami od nás z knihovny. Na
rodinnou dovolenou si přijďte zapůjčit stolní hry, které vám zpříjemní společné chvíle
s dětmi a přáteli.
Všem čtenářům i návštěvníkům knihovny přeji krásné léto plné odpočinku a pohody.
 Ilona Vybíralová,
knihovnice

Kulturní akce na rok 2017
v Kulturním domě Koryčany
ČERVEN
24. 6. DEN MĚSTA KORYČANY – program plakát
ČERVENEC
29. 7. DISCO SHOW 80. – 90. léta až současnost – hraje p. Surý
SRPEN
Začátkem srpna výstava fotografií – Ing. Marie Horáčkové, Ph.D.
26. 8. ROZLOUČENÍ S LÉTEM – zábavné odpoledne v areálu koupaliště, večer zábava – hraje rocková
skupina STEJX
ZÁŘÍ
23. – 24. 9. Naše zahrada – výstava ovoce, zeleniny a košt dobrot z brambor
ŘÍJEN
Začátkem října Módní přehlídka 60. – 90. léta
29. 10. Dýňování – Halloween – výroba strašidelných dýní
LISTOPAD
26. 11. Zpívání u vánočního stromu – vánoční jarmark, advent (náměstí)
PROSINEC
3. 12. Mikulášská besídka
9. 12. II. Košt cukroví
11. 12. Posezení pro seniory
31. 12. Sousedské setkání u RADNICE (náměstí)
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Den matek
14. května 2017 se uskutečnila
v Kulturním domě v Koryčanech
oslava svátku všech maminek.
Maminky přišly potěšit svým vystoupením děti z MŠ Koryčany
za hudebního doprovodu paní
učitelky Bc. Pavly Domanské.
Další vystoupení divadlo pro
maminky si nacvičili žáci 5. třídy sami a moc se jim povedlo.
Žáci ZUŠ Koryčany pod vedením paní učitelky Mgr. Moniky
Selucké předvedli, že hudba je

baví a každé vystoupení bylo
jedinečné a své. Příjemně nás
překvapilo i taneční vystoupení břišních tanečnic. Nakonec
nám zazpívali Roman Svoboda
a Monika Selucká. Celé odpoledne zakončila kouzelnická
show Waldini. Maminky si mohly smlsnout na domácím cukroví. Celé akce se zúčastnilo asi
170 návštěvníků.
 Iveta Holásková

Z historie

Boppard – rodné město koryčanského továrníka
V polovině měsíce května jsme
s manželkou navštívili v Německu rodné město Michaela
Thoneta, který v 19. století založil v Koryčanech továrnu na
nábytek. Boppard (latinsky Baudobriga) se nachází v seznamu
světového kulturního dědictví
Unesco v údolí horního Rýna
v Rhein-Hunsrück ve spolkové
zemi Porýní-Falc. Ráz města je
mimo jiné také utvářen vinohradnictvím. Pro svou polohu a krásné okolí je Boppard vyhledáván turisty. Je druhým největším
městem v Porýní-Falci. Nejbližší
regionální centrum je Koblenz
ve vzdálenosti asi 25 kilometrů.
Boppard – původně římská osada založená v roce 50 n. l. má
nejlépe zachovalé římské městské hradby v celém Německu,
z původních hradebních věží se
jich dochovalo jedenáct. Staré
město je plné historických budov,
10

kostelů, klášterů, paláců a měšťanských domů. Víno z místních
vinic je pokládáno za nejlepší
v oblasti středního Rýna. Rozsáhlé vinice v kopcích na pravém
břehu a zříceniny starých hradů
jsme měli možnost z vlaku sledovat téměř po celou cestu podél
řeky. Na široké řece byl také
velmi čilý ruch, na vodě se každou chvíli potkávaly lodě s turisty
i obrovské lodě nákladní.
Pro nás zajímavostí jistě je, že
v Boppardu byl roku 1198 poprvé korunován Přemysl I. Otakar na českého krále.
Museum der Stadt Boppard
obsahuje expozice Thonet
a modernost, Thonet v Boppard
1796 – 1842, Nový začátek ve
Vídni 1842 – 1850, Fáze překližka 1850 – 1860, Výroba
a výrobní fáze. Reprezentativní
je slavná Thonetka, židle číslo
14, která byla vyrobena v roce

1859 v Koryčanech, původně
určena pro vídeňské kavárny,
později se stala světoznámou.
Byly jí vybaveny divadla, koncertní sály, restaurace a kavárny, expedovala se v rozloženém
stavu i do USA, kde se dostala
až na pracoviště amerických
prezidentů do Bílého domu. Na
světové výstavě v Paříži v roce

1867 získala zlatou medaili.
Thonetka váží okolo 3,5 kg, tvoří ji 6 dílů a 10 vrutů. Například
do USA se dovážela v demontovaném stavu v kontejnerech. Do
něj se vešlo 36 kusů židlí. V roce
1860 začal Thonet vyrábět také
dětský nábytek, který odpovídal
podobě velkých modelů a měl
stejnou kvalitu. Vystavován je
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i kancelářský nábytek s neobvyklým designem.
Muzeum bylo zrekonstruováno
v rámci programu světového
dědictví. Znovuotevření se konalo v říjnu 2015 a právě Thonetova kolekce je srdcem muzea.
V okolí muzea směrem k řece
v současné době probíhají stavební práce, takže není zatím
upraveno.
Na náměstí v Boppardu je umístěn pěkný památník Michaela
Thoneta v podobě kašny či vodotrysku s pamětní deskou. Rok
1991 na desce uvedený by odpovídal tomu, že byl vytvořen
120 let od jeho úmrtí v roce
1871. To také potvrdila matka
majitele vinárny, ve které jsme
večer ochutnali jejich vyhlášený
Ryzlink. Když jsem se před ním
zmínil, že sháním nějaké informace o Thonetovi, přivedl ji za námi.
Paní měla i povědomí o další životní cestě a celosvětové proslu-

losti jejich rodáka, všechno zná
prý z vyprávění, a i když Thonet
žil ve Vídni, tak později Boppard
ještě mnohokrát navštívil. O existenci jeho koryčanské továrny
věděla, ale neměla tušení, kde
se město německy zvané Koritschan nachází. Domnívala se,
že někde v Rakousku. Teprve až
když jsem jí jmenoval bližší známá místa jako Brünn nebo Gaya,
poznala, že se jedná o Moravu
a v současné době o Českou republiku.
V Německu jsme se ještě cestou
tam krátce zastavili v Mainzu
a cestou zpět v Norimberku, ale
s krásou Porýní a Boppardu se
to nedalo srovnat, i když samozřejmě každá oblast jakékoliv
země má jiný ráz, svá specifika
a také i něco k nabídnutí. To
by ovšem vyžadovalo mnohem
více času tam stráveného.
 Zdeněk Horenský

Léčivé bylinky

Zdraví
Milí čtenáři, dovolte mi Vám připomenout letní ovoce, které je pro
nás samozřejmé a mnozí z nás
ani netuší, jak kvalitní potravinou
jsou třešně.
Třešně
Jejich dužnina je tvořena více než
z 80 % vodou, dále ovocnými
cukry a je bohatým zdrojem minerálů a vitamínů. Tmavší druhy
třešní jsou bohatým zdrojem hořčíku, železa, jódu, fosforu, zinku,
vápníku, draslíku a křemíku. Z vitamínů obsahují ve významné
míře vitamín A či betakaroten,
vitamín P, vitamín C, vitamín E, vitamín B. Třešně mají blahodárný
vliv pro lidský organismus, jelikož
pomáhají čistit krev, játra a ledviny. Jejich konzumace podporuje
vyměšování trávicích šťáv a moči.
Novější studie naznačují, že konzumace třešní má blahodárný
vliv na léčení cukrovky pomocí
barviva antokyan, které v laboratorních testech podporovalo produkci inzulínu, a současně fungují
i jako antioxidanty. Díky vysokému obsahu jódu mají příznivý vliv
na problémy se štítnou žlázou

a bolestmi páteře. Díky vysokému
podílu vápníku jsou také dobrým
zdrojem pro růst kostí a zubů. Pomáhají chránit tělo proti různým
druhům zánětů, parodontóze
a artritidě.[1]
Takže pokud Vám při letošních jarních mrazících nezmrzly, pojídejte
toto chuťově výborné ovoce v plných hrstech. Ještě dodám recept
na nějakou tu dobrotu, kde třešně
hrají důležitou roli.
Třešňové tiramisu
Ingredience: pro 6 – 8 osob
• 500 g zralých tmavých třešní
• 200 ml višňového likéru (griotka nebo cherry brandy)
• 6 vrchovatých lžic pískového
cukru
• 4 žloutky
• 500 g mascarpone
• 150 ml smetany ke šlehání
• 30 dlouhých cukrářských piškotů
• na ozdobu mletou skořici
a pár tabulek hořké čokolády
na hobliny
Postup: Nejdříve si dejte stranou
pár třešní na ozdobu, omyjte
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a odpeckujte zbylé třešně a nakrájejte je na větší kousky. Je to asi
ta nejhorší část přípravy, šťáva je
všude a krásně obarvuje do karmínově rudé vše, čeho se dotkne.
Jakmile tohle zvládnete, máte vyhráno a příprava je již snadná.
Třešně dejte do menšího hrnce,
přilijte višňový likér, přidejte 2 vrchovaté lžíce cukru a nechte přejít
krátce varem.
Odstavte z ohně a třešně nechte
přes sítko okapat. Třešně a likér
s cukrem (obojí zvlášť) zchlaďte v ledničce. Mezitím si nejlépe
elektrickým mixérem utřete žloutky s 4 vrchovatými lžícemi cukru.
Míchejte, dokud nebude směs
světlá a nadýchaná. Postupně
přidejte mascarpone a ušlehanou
smetanu. Dejte do chladničky na
chvíli zchladit.
Višňový likér je nutností
Připravte si velkou skleněnou
mísu, mělkou keramickou nebo
6 malých skleniček, ve kterých
budete dezert podávat. Nyní postupně cukrářské piškoty namáčejte ve višňovém likéru a nechte
na pár sekund ponořené, aby

piškoty nasákly likér, a dejte do
mísy. Klaďte vrstvy piškotů a okapaných třešní a krémové směsi
mascarpone se šlehačkou. Vše
musí být vychlazené. Střídejte
tak, aby poslední vrstva byla krémová směs mascarpone. Ozdobte nastrouhanou hořkou čokoládou nebo posypte skořicí anebo
zkuste obojí. Chuť bude i tak
výborná. Dejte do chladničky na
několik hodin, alespoň 4 nebo
nejlépe přes noc, odležet. Před
podáváním ozdobte tmavými
třešněmi.[2]
1. Třešně – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://
cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99e%C5%A 1n%C4%9B
2. http://www.lidovky.cz/
tresnove-tiramisu-neboli-cherrymisu-dwp-/dobra-chut.
aspx?c=A140703_094839
_dobra-chut_ape
Krásné léto plné pohody Vám přeje Vaše „Babi Kořenářka“
 Ilona Vybíralová
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Sdružení a spolky

III. ročník Blišického guláše
V sobotu 16. dubna 2017 se
v Blišicích od 13 hodin uskutečnil již III. ročník Blišického guláše. Počasí bylo sice pochmurné, ale nepršelo nám. Přípravy
probíhaly již od rána. Mužská
část připravovala posezení a na
Cihelně překážkovou dráhu, která byla zakončena sjezdem na
laně. Dámy se vrhly do příprav
stanovišť na dětskou soutěž
dráčka Soptíka. V letošním roce
bylo velkou novinkou vaření guláše, který od rána připravoval
přímo na návsi v Blišicích pan
Lukáš Vrba. Akce se zúčastnilo
přes 300 návštěvníků.
Od 13 hodin se děti mohly vrhnout do soutěžení. Na trase je
čekalo 9 stanovišť zakončených
překvapením v hasičské zbrojnici. V soutěžích se musely potýkat
s ohnivými kruhy, převážením
raněných na trakaři, luštěním křížovky, rozpoznáváním věcí, které jsou nebezpečné pro děti, poznáváním předmětů po hmatu,
voláním hasičům nebo s hašením ohně. Před hasičskou zbrojnicí je čekala maminka dráčka
Soptíka, dračice Blišice Soptice.
Zde musely zachránit princezny
a najít dráčka Soptíka, kterému
předaly zachráněné princezny.
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Za odměnu dostaly přívěšek
keramického dráčka, dračí vejce a čelenku. Hry se zúčastnilo
okolo 110 dětí.
Rodiče, ale i všichni ostatní
si mezitím mohli dole dopřát
výborného guláše. Po všech
250 porcích se jen zaprášilo.
K občerstvení byly také připraveny párky a různé pochutiny,
které si každý mohl společně
s pivem koupit v bufetu.
Na návsi se mohly děti projet
na koních nebo si zaskákat na
trampolíně. Na Cihelně se pak
malí i velcí pod vedením profesionálních vojáků vyřádili na překážkové dráze.
Mlsné jazýčky se zapojily do
hodnocení soutěže Miss Buchta. O nejlepší dezert se utkalo
9 moučníků. V letošním roce byli
všichni zúčastnění odměněni
drobným balíčkem s ingrediencemi na pečení. Vítězná místa
byla však jen tři. Na 3. místě se
umístila paní Monika Orlová.
2. místo obsadila paní Elena Vrbová. Titul Miss Buchta zůstal pro
letošní rok v Blišicích. Vítězkou se
stala paní Olga Hubrová. Vítězky si domů odnesly potravinové
balíčky a medaili. První místo
bylo odměněno také šerpou.

Recept vítězného dezertu
Medové pečení
s ořechovým griliášem
Těsto: 500 g hladké mouky,
20 g pískového cukru, 200 g
másla (Hery), 2 lžíce medu, 2
lžičky jedlé sody, 2 vejce, 2 lžíce mléka (podle potřeby)
Griliášová náplň: 120 g
másla, 80 g pískového cukru, 3
lžíce medu, 350 g nahrubo sekaných vlašských ořechů
Krém: 1,5 sklenice mléka, 2 lžíce hladké mouky, 2 lžíce solamylu, 100 g pískového cukru, 200
g másla, šťáva z 0,5 citrónu
Vypracujeme těsto, které necháme chvilku v chladu odležet.
Mezitím si připravíme griliáš:
V hluboké pánvi rozehřejete
máslo s cukrem a medem, směs
důkladně zpěňte a vmíchejte
do ní hrubě sekané ořechy. Za
stálého míchání směs důkladně
prohřejte, hmota musí patřičně
zkaramelizovat, ale nesmí začít
tuhnout. Poté směs odstavte. Připravte si dva stejně velké pečicí
plechy, na jejichž dno rozprostřete pomocí malého válečku
těsto rozdělené na dvě poloviny. Na jeden z plátů rozprostřete po celém povrchu stejně

silnou vrstvu připravené ořechové griliáše. Oba pečte v troubě
při 175 °C asi 12–15 minut.
Těsto musí zezlátnout. Po vyjmutí z trouby nechte oba pláty
vychladnout. Poté je opatrně
přeložte na větší rovnou podložku. V této fázi si připravte krém:
Smíchejte v rendlíku cukr, mouku
se solamylem a mléko, vše promíchejte a za stálého šlehání na
mírném ohni uvařte hustou sněhobílou kaši. Jakmile po odstavení vychladne, zamíchejte do
ní ještě citrónovou šťávu. V další
fázi ušlehejte v misce rozměklé
máslo a kaši do něj postupně po
částech zašlehejte. Spodní upečený plát bez ořechové náplně
pokropte rumem, rozetřete na
něj veškerý krém, přiložte plát
s griliášem a opatrně stlačte.
Nechte do druhého dne v chladu odležet.
Děkujeme městu Koryčany za
finanční dar a hlavně všem zúčastněným a pořadatelům, bez
kterých by se tato akce nemohla
uskutečnit. Věříme, že jste si akci
užili a budeme se na Vás těšit při
dalších akcích.
 Edita Dlouhá
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Ukliďme Česko 2017 aneb uklizeno v Jestřabicích
Poklidné sobotní dopoledne 8. dubna 2017 patřilo akci „Ukliďme
svět, Ukliďme Česko“. Dobrovolníci se sešli ve větším počtu oproti loňským ročníkům a dalším překvapením rovněž bylo zapojení
místní mládeže, chalupářů a žáků ze Základní školy v Koryčanech
doprovázených samotným panem ředitelem Vlastimilem Jansou
a panem učitelem Jiřím Tylem. Dobrovolníci byli na návsi rozděleni
do dvou skupin, neboť poslední stanoviště úklidu již bylo uklizeno.
Uklízelo se tedy hlavně v lese a na cestách u bývalého vepřína.
Po cestě k lesu byly sesbírány první úlovky, především plastové láhve, kelímky, plechovky a krabičky od kuřiva.
Nutno dodat, že nalezeného odpadu v lese nebylo málo… mimo
plasty a papír se zde objevily staré zrezivělé hrnce a různé nádoby. Tento odpad byl v lese sice dobře ukrytý, avšak žáci i učitelé
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ze základní školy byli velmi důkladní – žádný podobný odpad již
neměl šanci. Poté, co byl lesní úklid hotový, vyrazilo se na pomoc
první skupince, neboť jí docházely potřebné úklidové pomůcky.
Akce byla ukončena na přehradě, kde na účastníky čekal táborák
se špekáčky a osvěžující limonáda. Letošní expedice byla opravdu
bohatá, přesto však všichni doufají, že příště bude odpadu nalézáno mnohem méně (nejlépe žádný). Bude to znamenat, že se lidé
zamyslí nad tím, kam odpad patří… Velké díky patří všem, kteří
úklid svými silami podpořili a příští rok na shledanou. Další fotografie z akce naleznete na facebookové stránce „Společně pro
Jestřabice“, v albu Ukliďme Česko 2017.
 Dagmar Pěnčíková, DiS.
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Mladí hasiči
Jelikož se velké prázdniny blíží a všechny
ratolesti se na ně těší, dovolujeme si nejprve
zhodnotit letošní práci našeho kroužku mladých hasičů.
Začátek měsíce dubna jsme s našimi malými hasiči zahájili nácvikem na okresní kolo
hry Plamen. Cílem této hry
je splnění tří štafet s překážkami a disciplína nazývaná
„Požární útok s mašinou“.
Než jsme však na jarní kolo
odjeli, děti dostaly možnost
vyzkoušet si požární útok
a jednu štafetu v Nemoticích, za což jsme hasičskému okrsku z Nemotic vděční.
Pravidla jejich soutěže byla
totiž založená na podmínkách okresního kola hry
Plamen, tedy to pro nás byla
cenná zkušenost.

Další nácvik s mašinou si naše děti mohly
zkusit i v Koryčanech na okrskové soutěži
požárního sportu. Děti vyhrály hodnotný poukaz, který bude využit na táboření v přírodě, a měly z něj jaksepatří radost.
Konečně jsme se dočkali i jarního kola hry

Plamen, které se konalo v Chropyni. V počtu
deseti dětí jsme vyrazili a bez úrazu a trestných bodů jsme dokončili všechny disciplíny.
Na závěr proběhlo vyhodnocení za soutěž
Požární ochrana očima dětí, na které se
naše děti účastnily malováním s hasičskou
tematikou. I když se děti neumístily na předních místech,
za celoroční činnost, která se
koná od podzimu do jara, se
umístily na sedmém místě.
Odměnou dětem za dobré
výsledky bude prázdninové
táboření v přírodě, jehož termín je naplánován na první
prázdninový týden.
Touto cestou bychom chtěli
poděkovat všem hasičům,
kteří nám pomáhají při práci
s dětmi a také všem ostatním,
kteří naši činnost podporují.

Florbalový turnaj O pohár starostky
V sobotu 22. dubna 2017 proběhl ve sportovním centru nultý
ročník florbalového turnaje O pohár starostky Koryčan. Turnaj
pořádalo Salesiánské hnutí mládeže, Klub Koryčany, které do
turnaje postavilo čtyři týmy. Další čtyři družstva přijela z Bučovic, Hranic na Moravě a Dolních Bojanovic. Díky florbalovým
mantinelům bylo možno v tělocvičně vytvořit solidní zázemí pro
diváky většinou z řad rodičů a spoluhráčů. Díky podpoře ředitele
ZŠ měli diváci i hráči zajištěno občerstvení, hernu pro pobavení
v čase, kdy zrovna nehráli, i další technické zázemí pro zdárný
průběh turnaje. Účastníky turnaje přivítala paní starostka a zahájila turnaj. Turnaj proběhl v přátelském duchu. Domácí borci
obsadili první a čtvrté místo v kategorii starších žáků a třetí a čtvrté místo v kategorii mladších žáků. V kategorii mladších žáků
zvítězilo jedno ze dvou mužstev z Bučovic. Mezi staršími žáky
se florbalisté z Hranic umístili na druhém místě a Bojanovští na
místě třetím. Ceny předala starostka města Koryčany Ing. Hana
Jamborová a ředitel základní školy Mgr. Vlastimil Jansa. Turnaj
by nebylo možno provést bez sponzorů, kterým děkujeme za poskytnutí darů. Jmenovitě: EZH a.s., ZŠ Koryčany, Řeznictví Bajko,
Lesy ČR, HC Olomouc a město Koryčany, které nás podporuje
celoročně. Dále je mou povinností poděkovat dobrovolníkům,
kteří turnaj připravili a dovedli celou akci do zdárného konce.
 Za SHM Klub Koryčany Pavel Selucký
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Další dva úspěchy koryčanského fotbalu
Říkává se do třetice všeho
dobrého. Po postupu do vyšší
soutěže, do I. A třídy v roce
2016, který byl rozhodně velkým úspěchem, následovaly
vzápětí hned další dva.
Naši fotbalisté se zúčastnili
zimního turnaje v Dubňanech
a stali se jeho vítězem. Ze
sedmi sehraných utkání v šesti
z nich vyhráli a jen v jediném
bez branek remizovali. Porazili Osvětimany 6:0, Gbely 3:1,
Milotice 5:2, Rohatec 2:1, Hovorany 6:0 a Dubňany 4:3.
Jen s mužstvem Mokrý Háj
bez branek remizovali.
Již v pro ně velmi úspěšném
roce 2016 byl zahájen turnaj
o Pohár hejtmana Zlínského kraje, kterého se mužstvo
FC Koryčany také zúčastnilo.
Po velmi dobrých výkonech
se ještě v roce 2016 probojo-

valo až do čtvrtfinále. Dokázalo porazit Zborovice 4:0,
Morkovice 3:1, Bystřici pod
Hostýnem 3:2 a v samotném
čtvrtfinále i Skaštice 3:1.
Semifinálový zápas sehráli až
12. dubna 2017 na domácím
hřišti, porazili Dolní Němčí
2:1 po poločase 1:0. Vítěznou
brankou vstřelenou v poslední
minutě si zajistili účast ve finále pohárového turnaje ve Zlíně
na stadionu na Letné.
Ve středu 3. května se představili na ligovém stadionu ve Zlíně 450 divákům, z nichž převážná většina byla z Koryčan
a snad shodou okolností byli
označeni jako domácí dávno
před zahájením prestižního
utkání, které slavnostním výkopem zahájil sám hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Soupeřem bylo mužstvo FC Rak

Provodov, které pohár získalo
již pětkrát a hraje ve vyšší soutěži, v krajském přeboru.
Domácí se z počátku soupeře
jakoby trochu zalekli, inkasovali branku již v osmé minutě.
S přibývajícími minutami se
však obraz hry začínal postupně měnit, začali se dostávat
do šancí, byli mužstvu Provodova vyrovnaným soupeřem
a ještě před přestávkou před
odchodem do kabin dokázali
vyrovnat. V průběhu druhého
poločasu byla hra poměrně
vyrovnaná, hostům se podařilo vstřelit druhou branku a stav
1:2 již zůstal až do devadesáté minuty, přestože šance
domácích na vyrovnání byly
a mnohdy se jednalo i o sporné
posouzení
některých
herních situací rozhodčími.
Za velké podpory koryčan-

ských fanoušků, kteří do Zlína
přijeli buď autobusem, který
byl na finále vypraven a naplněn, anebo také mnoho
a mnoho z nich přijelo fandit
osobními auty, byl tým FC Koryčany rozhodně rovnocenným soupeřem a ve finálovém
zápase se ctí obstál. Mužstvo
FC Rak Provodov tentokrát
zlatý pohár získalo pošesté,
ale nutno dodat, že jen s velkým štěstím, které se tentokrát
přiklonilo na jeho stranu. Fanoušci domácím po celý zápas se zápalem fandili, nakonec bouřlivě svým fotbalistům
aplaudovali a za jejich výkon
jim dostatečně hlasitě za velkého jásotu poděkovali. Právem
jim náleží stříbrný pohár, který
ze Zlína přivezli.
 Zdeněk Horenský

Inzerce
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
16

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 2/2017

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 2/2017

17

V Koryčanech proběhne již 3. kolo
elektronické aukce na energie
Ve dnech 1.7.2017 až 31.8.2017 proběhne již 3. kolo sběru dat do elektronické aukce pro snížení
nákladů na topení, elektřinu a ohřev vody. Poté společnost Terra Group uspořádá pro obyvatelé
regionu energetickou soutěž s cílem snížit náklady na energie. Celková úspora z předchozích kol,
do kterých se ve městě Koryčany zapojilo 360 domácností s celkovým počtem 540 odběrných míst,
dosáhla více než 2,5 milionu korun za 2 roky.
Aukce energií jsou dnes již rostoucím trendem nejen pro obce a firmy, ale i pro domácnosti. Princip
aukce spočívá v síle davu, přičemž se sečte spotřeba 2 až 3 tis. domácností, pro které se následně
soutěží cena za elektřinu a plyn. Cenový rozdíl po aukci činí až 30 % oproti nevýhodné původní
ceně.
Sjednejte si schůzku s našimi specialisty na úspory, kteří Vám spočítají přesnou úsporu a poradí vám,
jak snížit vaše výdaje za elektřinu a plyn.
Milan Chytil
zástupce pro Koryčany, tel. 777 649 276
Email: milan.chytil@terragroup.cz
18
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Pasování předškoláků

(foto k článku na str. 6)

Den Dětí

(foto k článku na str. 7)
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II. Den Města Koryčany
Sobota 24.června 2017
8.15 – 9.00 hodin
Mše sv. v kostele sv. Vavřince za město Koryčany
Zámek Koryčany – Thonet a ostatní firmy:
9.00 – 19.00hodin
Komentovaná prohlídka expozice ohýbaného nábytku
vstupné dobrovolné
Kulturní dům – dopolední program:
10.00 – 12.00 hodin
- slavnostní zahájení
- vystoupení dětí MŠ, ZŠ, a ZUŠ Koryčany
- výstava pohledů Koryčan
- výstava prací ZUŠ Zdounky výtvarný obor
- křest publikace Koryčany a zahájení prodeje
Areál koupaliště – odpolední program:
13.00 – 18.30 hodin
13.00 – 14.00 prohlídka techniky TSK a SDH Koryčany
13.30 – 13.45 vystoupení mažoretek Dejna Kyjov
14.00 – 14.15 výklad o technice
14.30 – 14.45 ukázka mladí hasiči
15.00 – 16.00 soutěž střelby ze vzduchovky, zkouška hasičského vybavení
a dýchacího přístroje
16.00 – 18.30 soutěže pro děti a dospělé
Po dobu odpoledního programu prodej publikace Koryčany
Areál koupaliště – večer :
19.00 – 2.00 hodin
- k tanci a poslechu hraje pop – rocková skupina HIT – MAKERS BRNO

DOPRAVA HISTORICKÝM PARNÍM VLAKEM KORYČANY – NEMOTICE A ZPĚT
Dopolední i odpolední program je zdarma, vstupné na zábavu 99,-Kč
Po celý den bohaté občerstvení

Publikace Koryčany
Vznikla při příležitosti 50. výročí povýšení Koryčan na město, je založena zejména na fotografiích z historie, ale i ze současnosti. Obsahuje 104 stran zajímavostí o našem městě. Cena publikace Koryčany je 335 Kč. Křest publikace a zahájení prodeje se uskuteční 24. června 2017 v Kulturním domě
v Koryčanech na akci II. DEN MĚSTA KORYČANY v dopoledním programu
a odpoledne v areálu koupaliště. Publikace se bude po tomto termínu prodávat
v Městské knihovně a na Městském úřadě v Koryčanech. Publikaci graficky
upravilo a vydalo vydavatelství F.R.Z. agency s. r. o., Brno.
Děkujeme Všem, kteří pomáhali s tvorbou publikace Koryčany.

