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KORYČANSKÝ
Milí spoluobčané,

zpravodaj

Vše nové má nejistý konec a nahání nám
strach. Jde o zdraví a životy našich blízkých
i nás samotných. Situace se mění každým
dnem, okamžikem. Prožíváme ji různě, někdo
s klidem, někdo podléhá panice, bojí se a hledá viníky a vše kritizuje.

ný život ve zdraví a s úsměvem. Zatím žijeme
ve stresu a každý jen stěží ovládá emoce.
Trvá to už moc dlouho, jsme citlivější, vznětlivější, ale to je v této covidové době normální
a na místě. Věřím však, že zdravý rozum zvítězí a budeme si užívat alespoň přírodu v našem blízkém okolí, bez roušek a respirátorů.
Budeme moci volně dýchat jako dřív a vrátíme se do běžného života. Opět budeme moci
pomáhat potřebným a opuštěným lidem.

Každý má jiné příznaky. Ruší se veškeré kulturní akce, omezuje se cestování do jiných
okresů. Všichni si přejeme, aby už ta opatření
byla minulostí a vrátil se nám klidný a radost-

Pro některé z nás znamenají Velikonoce největší křesťanský svátek v roce. Pro jiné jsou
hlavně dobou klidu a odpočinku, ale také úklidů a tradic v podobě zdobení domů, barvení

zima pomalu končí, začíná se probouzet jaro
a s ním přichází vůně rozkvétajících květin,
zpěv ptáčků a teplejší počasí.
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Informace z radnice
Stále aktuální odpadové téma
Problematika odpadů je stále aktuální, obce
mají podle nové odpadové legislativy více třídit. V některých regionech však již v této době
řeší, že jim třídička nebere plasty kvůli výmětům z třídicích linek komunálních odpadů.
Svozové firmy nemají prostory, kde je skladovat, a hrozí omezením svozu plastů. Město
Koryčany odváží obsah žlutých kontejnerů
do firmy Kromexim, která s nimi po přetřídění dále obchoduje. To je však vzhledem
k nedostatečným zpracovatelským kapacitám stále obtížnější. Proto je důležité, aby se
v kontejnerech na plast nacházel skutečně
pouze plast a žádný jiný druh odpadu (papír, sklo, atd.). V případě, že dávka dodaného
plastového odpadu obsahuje zároveň i jiný
druh odpadu, vznáší odběratel připomínky.
V poslední době byl tento problém opakovaně
zjištěn v kontejnerech v místní části Jestřabice. Skoro při každém svozu kontejnerů na tříděný odpad zjišťuje pracovník Technických
služeb provádějící výsyp kontejnerů tento typ
nedostatku. Někdy svědčí nežádoucí odpad
v kontejnerech nikoliv o neznalosti třídění,
nýbrž o zlomyslnosti a úmyslu škodit. Zdá se,
že i takoví jedinci jsou mezi námi, kteří si takto řeší své problémy.

ticky je ověřeno, že z odevzdaných plastů je
k další recyklaci využito cca 30 % (jedná se
o tzv. tvrdé plasty), zbytek končí na skládce
nebo ve spalovnách. Pokud není odpad možné recyklovat, měl by být energeticky využit.
Výměty však mají velkou výhřevnost, takže
neodpovídají požadavkům spaloven, a ty jich
přijímají jen menší množství. Tato složka odpadu se tak nakonec ocitá na skládce, ovšem
za současnou cenu asi 1 500 Kč za tunu, takže odběratelská firma má ještě zisk. Třídění
odpadů si za poslední dobu drtivá většina občanů skutečně vzala k srdci, což lze hodnotit
velmi kladně. Jak ovšem vyplývá z předchozích řádků, ne všechno, co je vytříděno do příslušného kontejneru, lze recyklovat k dalšímu
využití. Ač se to někomu zdá nepochopitelné,
drobné plastové kelímky od různých krémů,
salátů a jiných pochutin je vhodnější umístit
do komunálního odpadu, jelikož jsou pro další
recyklaci nepoužitelné, o zmíněné ekonomické nevýhodnosti nemluvě. Totéž se týká např.
klasických žárovek. Také ony mají končit
v komunálním odpadu, nikoliv v nádobách
na použité světelné zdroje (je třeba si všímat
symbolů na nádobě). I v těchto případech si
odběratelé stěžují.

V posledních dvou až třech letech prochází
obchod s vytříděnými odpady celosvětovou
krizí, což se výrazně projevilo na cenách předávaných odpadů. Jestliže jsme ještě před
5-6 lety dostávali za odevzdanou tunu plastu
kolem 1 500 Kč, v současné době za stejné
množství platíme 2 400 Kč! Tedy žádný zisk,
pouze náklady. Není těžké si spočítat, jaké
finanční částky musí město Koryčany při
množství asi 40 tun vytříděného plastu za rok
vynaložit na tuto činnost. Je také nutno dodat,
že není ani jednoduché udržet si obchodní
partnery, kteří jsou ochotni od nás trvale odebírat plastové odpady, a dodržování smluvené
kvality této odpadové komodity je nezbytnou
podmínkou k zachování obchodních vztahů.
Na některých místech naší republiky již dochází k tomu, že města nejsou schopna zbavit se vytříděných odpadů a jsou nucena je
skládkovat. To přináší technické i legislativní
problémy. Apelujeme tímto na občany, aby
se třídění věnovali dále, alespoň v dosavadní
míře, přispívá to ke stabilitě chodu odpadového systému v obci.

V poslední době se v médiích objevují zaručené a zdánlivě vše řešící rady, jak již v zárodku předcházet odpadům při nákupů potravin
a jiných, k životu potřebných výrobků, jak je
prostě důležité vybírat je podle jejich druhu
obalu. Působí to úsměvně, i kdybyste se takto chtěli chovat, bez plastu se dnes takřka
žádné trvanlivé zboží neexpeduje. Řešením
by byla změna tzv. obalové politiky, tedy postupné zavádění jiných, ekologičtějších obalů,
což je ovšem dlouhodobý problém jak vědeckého výzkumu, tak prosazování legislativních
nařízení příslušných ministerstev. S ohledem
na fakt, že se do dnešního dne nepodařilo zavést u nás do praxe alespoň vratné plastové
láhve pro nápoje, což v některých západních
zemích (nově i na Slovensku) již dlouho funguje, nemůžeme být v tomto směru optimističtí. Plast jako materiál má své nesporné
výhody a zřejmě bude mezi námi ještě dlouho. Jeho největší nevýhodou je dlouhá doba
samorozpadu v přírodě, která je dnes plasty
po celém světě doslova přeplněná, a další
kontaminace prostřednictvím tzv. mikroplastů. Vědci dokonce spočítali, že všichni denně
přijímáme do svého těla určité množství těchto všudypřítomných mikroplastů.

Problémem vytříděné dávky plastů je také
vysoký obsah tzv. výmětu, což je plastový
materiál, který nelze dále recyklovat. Statis2

Dalším nešvarem je odkládání papírového
odpadu (hlavně krabic) na zem u kontejnerů.
Jakmile papír na dešti zmokne, je znehodnocen a předávka pro odběratele je problém.
Když někdo nacpe krabici do kontejneru, aniž
by ji poskládal nebo alespoň zdeformoval,
zablokuje tím většinu jeho prostoru a další
osoba již v domnění, že je kontejner plný,
papírový odpad odloží na zem. Zde je třeba
znovu připomenout a zopakovat, že kontejnery na sklo, papír, plast jsou určeny pro
občany, nikoliv pro podnikatele – ti musí odpady ze své činnosti likvidovat ve vlastní režii
(buď za úplatu na sběrném dvoře, nebo u jiných oprávněných osob). Občas se setkáváme i s odkládáním pytlů s použitým textilem
na zem vedle příslušných kontejnerů. Ty jsou
někdy (hlavně po víkendu) zaplněny, proto
uvítáme telefonické nebo mailové upozornění od občanů na tuto skutečnost, aby mohl
odběratel bez prodlení kontejner vyprázdnit.
Jak už zaznělo v jiném článku od ředitele
Technických služeb Koryčany, v odpadové
problematice nás celorepublikově čekají velké změny. Evropská unie po nás požaduje formou restriktivních opatření prostřednictvím
postupného zvyšování poplatků za skládkování a navyšování požadovaných podílu tříděných odpadů na osobu, aby skládkování
odpadů skončilo. Tento trend se nepochybně
odrazí ve finanční zátěži pro občany zvýšením
poplatků. Nevyřešen zatím zůstává způsob likvidace komunálního odpadu po plánovaném
ukončení skládkování. Výstavba spaloven je
v nedohlednu a při komplikovaném způsobu
realizace zařízení tohoto typu se rýsuje velký
problém. Zatímco státy na západ od nás jich
mají desítky (samotná Vídeň má čtyři spalovny), vinou nesprávné a nedostatečné medializace v očích naší veřejnosti nejsou tato zařízení populární a působí jako „neekologický
strašák“. Možná se tento problém vyřeší tak
nějak „počesku“, schopnost improvizace je
ostatně jednou z našich národních vlastností. Momentální pandemická situace zastínila

vše ostatní a zřejmě bude ještě dlouhodobě
sloužit jako výmluva k (ne)řešení ostatních
klíčových problémů, mezi něž odpady rozhodně náleží.
Nezapomínejte, prosím, že i použitá rouška
patří mezi odpad, který vzhledem ke své potenciální kontaminaci je nebezpečím pro své
okolí. V ulicích Koryčan jich už můžeme nalézt pohozených dost. Je však vhodné hodit

je alespoň do popelnice či do koše na směsný komunální odpad, a to zabalené do mikrotenového sáčku. Za žádných okolností se
použité ochranné pomůcky nesnažte třídit.
Pokud běžná domácnost, tj. bez karantény
a nákazy, vyhazuje ochranné pomůcky, tak je
vhodné je ještě umístit do plastového sáčku
a ten pak následně vložit do pytle, který je
vyhozen do odpadové nádoby. Domácnosti
v karanténě či s potvrzenou nákazou se musí

chovat ještě obezřetněji. Je nutné používat
plastové pytle s tloušťkou stěny minimálně 0,
2 mm nebo používat dva pytle, přičemž ten
vnější je nutné ošetřit dezinfekcí. Pro poslední
dva typy domácnosti platí, že nesmí třídit svůj
odpad. Myslím, že nijak nepochybíte, když jej
spálíte v kotli na tuhá paliva – já osobně to
tak dělám.
Josef Prokeš, OŽP MěÚ Koryčany

Budeme letos uklízet Česko?

Ke sčítání lidu

Na jaře loňského roku 2020 v důsledku koronavirové pandemie a následně vyhlášených opatření bylo zrušeno konání tradiční úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Původně plánovaný termín 4. duben 2020 byl přesunut na podzim 19. září 2020 na Celosvětový úklidový
den. Bohužel ani tomuto termínu nepřály okolnosti a hromadné akce, jako je organizovaný
úklid, nebylo možné po celé České republice realizovat. Jak všichni víme, situace se ještě
zhoršila a omezení nařízená vládou dosáhla zatím nejtvrdších rozměrů.

Poslední březnový víkend proběhne „Sčítání lidu, domů a bytů 2021“. Sčítání začíná
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi
má každý možnost zapojit se prostřednictvím
elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo nevyužije
online formu, má zákonnou povinnost vyplnit
a odevzdat listinný sčítací formulář někdy
v době od 17. 4. do 11. 5. 2021. Distribuci tištěných formulářů mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část sčítání
zajišťují z velké části naši partneři z České
pošty, s. p. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České
pošty upravena tak, aby došlo k výraznému
omezení fyzického kontaktu mezi sčítacími
komisaři a obyvatelstvem a vše proběhlo
za dodržení aktuálních hygienických opatření.

K tomu všemu oznámil nyní organizační tým, který dosud zajištoval propagaci a materiální
podporu projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, že se rozdělil na dva samostatné subjekty
pod názvy „Ukliďme svět“ a „Ukliďme Česko“. Každý z těchto nových subjektů kromě základního záměru, kterým je úklid v celostátním měřítku, přibral ještě další aktivity jako např. práci
s mládeží formou her v přírodě, osvětovou činnost v rámci předcházení odpadů, jejich recyklace atd. Každý z obou subjektů také získal zaštiťující podporu od různých institucí Ministerstvem životního prostředí počínaje, přes velké a známé průmyslové společnosti. Podrobnější
informace lze nalézt na odkazech: www.UklidmeSvet.cz a www.UklidmeCesko.cz. Až následující roky ukáží, který ze subjektů bude úspěšnější.
Oba subjekty zatím vyhlásily každý svůj vlastní termín úklidu: „Ukliďme svět“ posunul původně
březnový termín na Den země 22. dubna 2021, termín subjektu „Ukliďme Česko“ je 27. březen
2021, a to formou tzv. ploggingu, dále zaštítěného organizacemi „Běhej lesy“ a „Rozběháme
Česko“. Na dobrovolnických organizátorech úklidových akcí je tedy, aby si sami vybrali spolupráci
s jedním z těchto subjektů, u nějž lze také po zaregistrování požádat o materiální zabezpečení.
Pro uskutečnění úklidové akce v rámci Města Koryčany, jeho místních částí a okolí je zásadní
legislativní rozvolnění současného nouzového stavu, které, jak víme, nenastane dříve než po 21.
březnu. Tehdy má být přehodnocena účinnost dosavadních opatření a podle situace má dojít
k jejich rozvolnění, prodloužení nebo ke zpřísnění. Odbor životního prostředí při Městském úřadu
je nicméně připraven podpořit materiálně individuální i hromadnou formu úklidu, jelikož úklidový
materiál (rukavice, pytle atd.) zůstal nepoužitý z loňského roku. Kdo chce tedy v rámci vycházky
odlehčit přírodě od odpadků, má možnost již nyní. Případní zájemci z řad členů osadních výborů
místních částí nebo i individuální občané (pokud to situace dovolí) si mohou na OŽP MěÚ Koryčany, II. patro, dveře č. 52 (tel. 573 500 984, 602 670 706) vyzvednout tyto úklidové prostředky,
oznámit zamýšlenou trasu úklidu a nashromážděný odpad odložit na domluveném příjezdném
místě nebo v lepším případě jej dopravit podle možnosti na Sběrný dvůr. Aktivitu žáků Základní
školy, kteří se akce vždy v hojném počtu účastnili, nelze tentokrát zřejmě očekávat, což je pochopitelné vzhledem k množství zameškaného času řádné výuky. Jako reálnější v rámci hromadné
úklidové akce se jeví až dubnový termín, ale to ukážou příští týdny.
Ještě si dovolím krátký postřeh: V důsledku omezení týkajících se cestování do zahraničí a pohybu obyvatel vůbec došlo k masivnímu nárůstu „domácí turistiky“. To se odrazilo hlavně
na stavu okolní přírody, který do té doby bylo možno považovat za solidní. Chřiby a další lokality zažily nápor turistů s různými typy chování, mezi něž bohužel patří i naprostá ignorace
zásad pobytu v přírodě. Někteří jedinci, uvyklí po léta navštěvovat zahraniční destinace, kde si
vše v rámci „all inclusive“ za své poctivě vydělané peníze užívali, zřejmě počítali, že zde bude
za nimi chodit úklidová služba a sbírat odpadky, které odhazovali, jak je zrovna napadlo. Názorným příkladem je (nejen) kaštanová alej na okraji Stupavy, odkud po zaparkování svých vozidel
návštěvníci z různých koutů republiky hlavně přes víkendové dny vyráželi do okolí poznávat
zdejší přírodní i historické krásy. Když se večer dotrmáceli ke svým zaparkovaným vozidlům,
dojedli a dopili, co jim zbylo, a své odpadky pohodili na zem. Po mém upozornění, že by si své
odpadky mohli odvézt s sebou, se cítili dotčeni, a naopak přecházeli do útoku argumenty typu:

„Nevím, proč nemůžu jet autem až nahoru
k Cimburku?“, „Proč tu nemáte udržované
stopy pro běžkaře?“, na podzim pak „Proč
tu nerostou hřiby? To jste je všechny vysbírali?“ a jinými perlami. Každou neděli večer
jsem na okraji kaštanové aleje sbíral PET
láhve a jiné obaly, které zde tito rádoby přátelé přírody zanechali. Okolí tradičně nejvíce
navštěvovaných míst (Kozel, Kazatelna, parkoviště U Křížku, chata Lesana) čelilo náporu
těchto turistů nejvíce. Naštěstí se našli i další návštěvníci, kteří za nimi beze slova vše
odhozené sbírali a odnášeli s sebou. Nutno
říct, že těch ukázněných byla většina. Pokud
turista sešel ze stezky vedoucí od Záchytného rybníka lesním porostem k Cimburku,
riskoval, že šlápne do nevábných pozůstatků
(a že jich nebylo málo). Člověk si nutně musel položit otázku: Jsou ty Chřiby tak malé
nebo je naopak moc těch návštěvníků? Lze
jen doufat a věřit, že se momentální situace
obrátí k lepšímu, postupně se vrátí k normálu a příroda našich nevelkých, ale krásných
Chřibů si oddechne a my s ní.
Pevné zdraví i psychickou odolnost v této nelehké době přeje za Odbor životního prostředí
Městského úřadu Koryčany Josef Prokeš.
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Jestřabská desítka před dokončením …
Rekonstrukcí objektu Jestřabice č. p. 10
získává město Koryčany v rámci dotačního
programu 7 bytů. Impulsem pro řešení stavby byl havarijní stav jižního štítu v půdním
prostoru minimálně využívané a chátrající
stavby. V roce 2017 nechalo město provést
stavebně technický průzkum pro posouzení
stavu stavby z pohledu ekonomičnosti případné rekonstrukce. Na základě jeho výsledku byla zpracována projektová dokumentace
řešící změnu účelu užívání objektu. Stavební
řízení na povolení stavby se protáhlo s ohledem na připomínky účastníků řízení. Město

bylo úspěšné se žádostí o spolufinancování
v rámci výzvy IROP – Sociální bydlení (SVL) II.
Práce na rekonstrukci zahájené v říjnu 2019
byly ve smluvním rozsahu dokončeny před
koncem roku 2020. Z důvodu špatného stavu
krátké komunikace sloužící pro pěší směrem
ke hřbitovu a současně jako vjezd na parkovací místa za objektem č. p. 10 byla doplněna
dokumentace o provedení nové komunikace
v celé šíři proluky a současně se souhlasem
dotčených orgánů zaměněna jímka na vyvážení za ČOV. Důvodem změny na ČOV bylo získání kladných vyjádření a snaha o lepší eko-

nomiku likvidace odpadů spolu s možnosti
vyloučit pohyb těžké techniky do dvorní časti.
Město muselo požádat u poskytovatele dotace o prodloužení termínu. V současné době se
přijímají žádosti o přidělení sociálních bytů,
zpracovává se agenda provozu objektu – nájemní smlouvy, domovní řád a předpisy pro
provoz. Skutečné uvedení do provozu závisí
na získání změnového povolení a dokončení
venkovních prací.
Lubomír Daníček, MBA
místostarosta

Příspěvkové organizace
Novinky v odpadovém hospodářství
V současné epidemiologické situaci řeší někteří z nás zdravotní, ba i existenční problémy a všechno ostatní se jeví jako naprostá
zbytečnost a banalita. I přesto se svět točí
dál a přichází nová nařízení, vyhlášky a zákony. Jednou z nich je i nová právní úprava
týkající se odpadů. Evropská i národní legislativa počítala s ukončením ukládání komunálního odpadu na skládky v roce 2024.
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Vzhledem k tomu, že na to nebyla Česká
republika připravena, byl konec skládkování
komunálního odpadu odsunut na rok 2030.
Zdá se to jako dobrá zpráva, ale….. Vždy je
nějaké „ale“ a v tomto případě je to nový zákon o odpadech č. 541 /2020 Sb., který byl
schválen velmi narychlo a nabyl účinnosti koncem prosince roku 2020. Tento zákon
jasně a striktně začíná nastavovat mantinely

pro obce a potažmo občany. Stanovuje, kolik
odpadu na jednu osobu je možné na skládku odložit za původní cenu. Původní cena za
1 tunu uloženého odpadu se skládala z ceny
uložení a ceny paušálního poplatku v částce
500,-Kč/t. Pokud za rok 2021 uloží město
Koryčany na skládku v průměru do 200 kg
odpadu na občana, tak zaplatí i nadále
500,- Kč/t paušálního poplatku. Každá tuna

nad limit 200 kg/osoba/rok bude již nově
dražší o 300,- Kč, bude to tedy 800,-Kč/t.
V roce 2022 bude limit na 1 osobu už jen
190,- kg/osobu a každá tuna nad limit bude
již za 900,- Kč/t. Tak to půjde postupně až
do roku 2029, kdy bude limit na občana pouze 120,- kg/rok a překročení limitu bude stát
1 850,- Kč/t. (viz tabulka níže). Je to na jedné
straně motivační, ale zároveň sankční způsob, jak přinutit obce a občany ke snižování
ukládání odpadu na skládku. Heslo „když si
odpad vytvoříš, tak si ho i zaplatíš“ je jasným
signálem pro nás všechny, že pokud budeme
bezhlavě produkovat odpady, tak to čím dál
více pocítí naše peněženky.
V souvislosti s touto změnou došlo v Odpadovém centru v Koryčanech k navýšení cen
některých odpadů, protože výše popsaný
proces se týká pouze komunálního odpadu
od občanů, ale ostatní odpad, který se také
ukládá na skládku, bude už za vyšší paušální
poplatek a ten se bude každý rok automa-

Tab.1

rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok 2030
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 a více

Cena paušálního poplatku
za tunu při
překročení
limitu (Kč)

800

900 1 000 1 250 1 500 1 600 1 700 1 800 1 850 1 850

Limit
množství
uloženého
odpadu
za rok (kg)

200

190

180

170

ticky zvyšovat podle výše uvedené tabulky.
Další změna, kterou občané zaznamenají
v Odpadovém centru, je třídění stavební suti.
Pokud občan přiveze pouze čistý demoliční
beton, zaplatí stejnou částku, jako loni (400,Kč/t). Pokud přiveze jakoukoliv jinou směs
stavební suti, zaplatí 700,-Kč/t, protože tuto
směs již nebudeme u nás zpracovávat a bude
se za stejnou cenu odvážet do jiného zaříze-

160

150

140

130

120

ní. Možná si řeknete, že rok 2030 je daleko,
a kdo ví, co nás čeká. To sice nikdo neví, ale
nově nastavený systém skládkování začne
pomalu ale jistě zatěžovat obecní či rodinný
rozpočet a je jen na nás, zda budeme produkovat více odpadu, než je opravdu nezbytné.
Pavel Vaněk, DiS. – ředitel
TS města Koryčany

Jak jsme prožili Vánoce v domově pro seniory
I když Vánoce jsou už dávno za námi, končí
zimní období temna a jsme v očekávání svátků jara, chtěli bychom tímto malým ohlédnutím poděkovat všem, kdo nám pomohli
alespoň troch zpříjemnit uživatelům domova
předvánoční a vánoční čas. Ten byl pro ně
v loňském roce o něco chudší a smutnější
než v letech minulých, protože byli především
ochuzeni o setkání se svými blízkými a nemohli prožít svátky ve společnosti dětí, vnoučat, pravnoučat.
Proto zavítali do našeho domova v adventním čase Mikuláš a čert (z řad našich pracovnic), kteří všechny obdarovali balíčky se
sladkostmi a ovocem. Paní Alena Uhlířová
nám napekla, jako každý rok, vánoční cukroví
ke společnému posezení při poslechu koled
a vánočního pásma, které nám nahrálo olomoucké divadlo Slunečnice.
Všichni měli velkou radost z vystoupení dětí
z místní MŠ „pod okny“. Děti zároveň předali přáníčka a popřáli veselé Vánoce. Se
svým vánočním programem přijeli také žáci
ZUŠ Zdounky pod vedením pana ředitele
MgA. Svačiny. Vystoupení zanechala velký
dojem, byla navozena sváteční atmosféra,
někteří naši senioři si zazpívali koledy společně s dětmi a všichni byli potěšeni a dojati.
Mgr. Radka Hapalová,
DpS Koryčany
5
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Školství
120 let Mateřské školy v Koryčanech
V tomto roce oslaví naše mateřská škola kulaté výročí – 120 let od zřízení a otevření.
Dovolte mi, abych vás krátce provedla její historií i současností.
Z kroniky školy:
„Výnosem zemské školní rady ze dne 25.
ledna 1901, číslo 856, povoleno bylo zřízení
Mateřské školy v Koryčanech. Vydržovatelem
této školy byl pan Ludvík Wittgenstein, majitel zdejšího velkostatku. Správu mateřské
školy převzala nadučitelka zdejší dívčí školy Aloisie Navrátilová. Učitelkou ustanovena
byla Anděla Pataníčková a opatrovnicí Marie
Fischerová.
Ze členů místní školní rady byl zvolen výbor,
který měl pečovat o zvelebení mateřské školy.
Členové výboru:
•
p. R. Krajczy, inspektor velkostatku
•
p. A. Rozsíval, nadučitel
•
F. R. Stračka, farář
•
MUDr. V. Tomášek
•
Alojzie Navrátilová, správkyně školy.
Dne 1. dubna 1901 byla mateřská škola slavnostně otevřena. Při otevření této školy bylo
zapsáno 55 dětí. Učitelka Anděla Pataníčková.
Dne 23. března 1925 zemřel ve Vídni zakladatel a vydržovatel mateřské školy pan
Ludvík Wittgenstein, který byl celou tu dobu
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šlechetným příznivcem mateřské školy.
Po jeho smrti byla vydržovatelkou mateřské
školy Marie Salcerová Wittgensteinová.
Od 1. ledna 1932 převzala mateřskou školu
od obce místní školní rada. 31. března 1937
byla na místo učitelky mateřské školy ustanovena Vlasta Jungová, narozená v Zástřizlí.
Mateřská škola byla umístěna ve dvoře staré
radnice na náměstí v domě č. 401 až do konce května 1945, kdy byla přemístěna do zdejšího zámku. Škola měla jedno oddělení, zapsáno bylo 56 dětí.“
Později byla mateřská škola postupně umístěna na zámku, v budově měšťanské školy,
dále ve vile u Tomášků, v budově střední
školy, ve vile bývalého ředitele velkostatku
Koryčan (nynější DPS).
V roce 1969 byla slavnostně otevřena nově
postavená budova mateřské školy v Tovární
čtvrti, dřívějším Pohoršově. Na školní zahradě
slavnostně vysadili pamětní lípu, která vzrůstá ke kráse a potěšení dodnes. Nejdříve měla

škola dvě třídy, zapsaných 56 dětí. Od roku
1969 byla otevřena ještě jedna třída v Jestřabicích, v budově základní školy. Vzhledem
k velkému počtu zapsaných dětí byly v roce
1978 otevřeny čtyři třídy, přijato bylo 123
dětí. Na zámečku vedle kulturního domu byla
zřízena další třída.
Vzhledem k nedostačujícím prostorám a velkému počtu dětí byla v osmdesátých letech
v tzv. „akci Z“ formou brigády zahájena přístavba budovy mateřské školy. Škola byla
rozšířena o třídu s ložnicí, tělocvičnu, kuchyni,
jídelnu a další místnosti.
Mateřská škola měla v průběhu let mnoho
podob, každé pracoviště bylo něčím výjimečné. V Jestřabicích byla škola známá velkými
prostorami a klidem, obklopena krásnou přírodou a přilehlou zahradou. Historické budovy školky ve vile a na zámečku měly rovněž
své kouzlo, vytvářely klidné domácí prostředí.
Mnozí z vás si na ta krásná dětská léta a první paní učitelky a kamarády jistě vzpomenou!

V současné době je v mateřské škole zapsáno 71 dětí. Škola má čtyři třídy.
V první třídě mladších dětí (Motýlků) učí
paní učitelka Monika Orlová a Pavla Hunčová. Je to třída věkově smíšená, jsou zde děti
od dvou do čtyř let. Ve druhé třídě (Medvídků) se o děti starají paní učitelky Bc. Pavla
Domanská a Jana Vrbová, jedná se rovněž
o věkově smíšenou třídu. Třída Žabiček je
speciální logopedická třída pro děti s vadami
řeči. Logopedickou péči zde zajišťují speciální
pedagožky Mgr. Petra Kovářová a Bc. Michaela Věžníková, pod vedením Mgr. Martiny Pechové Jahodové ze Speciálně pedagogického
centra v Kroměříži. Čtvrtá třída (Berušky) je
rovněž věkově smíšená, jsou v ní zařazeny
starší děti, předškoláci; věnují se jim učitelky

Martina Hochmannová, Martina Ondrušíková
(ředitelka) a Hana Erlichová (asistentka pedagoga). O čistotu a pořádek se starají Barbora
Michalíková a Zuzana Králíková, stravování,
a tím i péči o zdravou skladbu pokrmů a přípravu jídla mají na svých bedrech vedoucí
Bc. Ladislava Hořínková a kuchařky Stanislava Hanáková a Dana Váňová.
Účetnictví a ekonomiku školy vede Ing. Andrea Kaspřáková.
Pro rozvoj tvořivosti nabízíme dětem kroužek výroby keramiky a hudebně pohybový
kroužek Chřibuláček. Využíváme tělocvičnu,
prostornou jídelnu a zahradu. Aktivity školy
zaměřujeme na pobyt v krásné přírodě v okolí
města a na školní zahradě.

V předešlých dvou letech proběhla v budově školy rekonstrukce. Součástí byla oprava
sociálních zařízení pro děti, koupelny, modernizace kuchyně, zavedení nové elektroinstalace, výměna podlahových krytin ve všech
prostorách školy, výměna interiérových dveří.
V současné době plánujeme úpravy přilehlého
terénu okolí budovy, školní zahrady a drobné
úpravy v interiéru školy.
Touto cestou bych chtěla poděkovat za spolupráci především našemu zřizovateli, kterým
je Městský úřad v Koryčanech a všem, kdo se
podílejí na chodu mateřské školy.
Martina Ondrušíková, ředitelka MŠ
(Zdroje: kronika mateřské
školy a školní archiv)
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Karnevalové veselí v naší mateřské školce
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Téma masopustu a karnevalu se v naší mateřské školce objevuje každý rok v únoru.
A proč v únoru? To je jednoduché. Je to měsíc
maškarních plesů a masopustního veselí.

Paní učitelky společně s dětmi zdobily třídy,
skládaly papírové kroužky do nekonečných
řetězů, nafukovaly balónky, vyráběly masky,
malovaly klauny.

Dnešní doba však kvůli epidemiologickým
opatřením těmto radostným setkáním, při
nichž se také upevňují přátelské vztahy, nepřeje. A proto jsme si karneval užili jen v rámci školky. Každá třída si přitom vystrojila svůj
vlastní karneval.

Všichni se zapojili – ti menší i ti starší –,
a hlavně si všichni navzájem pomáhali a radovali se z krásně vyzdobených tříd. A karneval mohl začít!
Děti přišly v nápaditých maskách, soutěžily,

tancovaly, hádaly hádanky a trochu i mlsaly.
Karnevalové dopoledne proběhlo v každé třídě trošku jinak, ale všude byly vidět spokojené tvářičky a oči dětí zářily veselou náladou.
Jen doufejme, že za rok si s dětmi užijeme
ten velký, krásný karneval, na který budeme
moci pozvat i všechny ostatní děti z Koryčan
a blízkého okolí.
Mgr. Petra Kovářová,
Bc. Michaela Věžníková

Zápis do mateřské školy
Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Koryčanech se koná dle § 34 odst. 2
školského zákona v období od 2. do 16. května 2021 distančním způsobem.
Podrobné informace budou zveřejněny na:
• webových stránkách MŠ
• na veřejných vývěskách města
• městským rozhlasem
Martina Ondrušíková, MŠ Koryčany

Zprávičky ze školy základní
aneb jak dále v distančním vzdělávání
Naše škola je připravena na propojení
prezenční a distanční on-line výuky - pro
případ karantény, či nemožnosti účasti
na prezenční výuce všech žáků…
Distanční výuka je ve všech směrech náročnější než prezenční. Ano, je náročnější
na přípravu práce, na přenosy a sdílení výukových materiálů, pro žáky i rodiče. Zvláště,
když se pravidla mění několikrát za rok a situace je nepředvídatelná. Škola v Koryčanech
zapůjčila žákům cca 50 nových notebooků,
do systému přenosů v licencované platformě
MS Teams mohou vyučující sdílet interaktivní
tabule, vizualizéry a v podstatě jakékoli digitalizované materiály. Tento systém umožňuje
i souběžné vzdělávání žáků prezenčně i distančně on-line… Na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy jsem před časem
posílal návrh k řešení situace s výukou žáků,
která již delší čas přešlapuje na místě – prezenčně, distančně, on-line, rozvrhy takové
a makové, návraty, nenávraty, které ročníky

ano, které ne a kdy…atd…donekonečna.
Naše škola má tedy připravený jednoduchý
systém na bázi sdílení (dat, výuky, přenosů
a propojení), který umožňuje účast žáků prezenčně i distančně on-line na zabezpečené
výuce.
Část žáků se může vzdělávat prezenčně
a část distančně on-line souběžně.
V navrženém systému by se část žáků v karanténě připojovala přes určenou platformu
(např. MS Teams) do výuky, kde se plně zapojí přes sdílené prostředí – je tedy distančně
vzdělávána on-line – propojena do třídy, žáci
pracují souběžně se třídou.
Principem je tedy bezpečné vzdělávání založené na propojení menšího počtu žáků
prezenční výuky s distančně on-line vzděláváním „rizikových“ žáků, přičemž se mohou
turnusově střídat (po týdnech). Je to efektivnější než střídavá výuka s menší kumulací

žáků ve třídách, systém umožňuje pracovat
dle stabilního rozvrhu a pozor – je použitelný i v případě „míru“, kdy nám nebude hrozit
„Covid“, ale část žáků z různých důvodů se
nebude moci účastnit prezenční výuky.
Z MŠMT bylo přislíbeno testování žáků
a zaměstnanců. S testováním se mělo začít
na začátku března, testy však ministerstvo
dosud nedodalo. Testy pro zaměstnance nám
nakonec zajistilo naše město. Díky nemocnici Kroměříž máme možnost očkování ještě
v březnu.
Doufám tedy, že se brzy dočkáme i našich
žáků, pomůžeme jim doplnit mezery, nabídneme doučování. Již v současné době umíme individuálně pomoci, v případě potřeby
se neváhejte obracet na vyučující pro pomoc
a konzultace. Toto složité období ukazuje, jak
důležité je propojení rodiny a školy – nejen
pro vzdělávání.
Od posledního vydání Zpravodaje jsme plně
vybavili první stupeň interaktivními tabulemi,
třídy mají k dispozici vizualizéry pro digitalizaci sdílených materiálů pro výuku. Na druhém stupni na žáky čeká další plně vybavená
učebna pro přírodovědnou výuku. Podmínky
pro vzdělávání tedy dále vylepšujeme.
Díky dotačně podpořenému projektu našeho
města a školy se pokračuje v rekonstrukci
sportovního centra.
Děkuji rodičům za pomoc při výuce
a městu Koryčany za pomoc nejen v době
„covidové“. Mějte dobré – zdravé časy…
V. Jansa, ředitel školy
12. 3. L.P. 2021
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Pár slov k distanční výuce
Život se za poslední rok opravdu hodně
změnil. Hodně se změnilo také vzdělávání.
Namísto sezení v lavicích sedí děti před monitory a učitele v mnohém zastupují rodiče
nebo starší sourozenci. Pro všechny je to dost
velká zátěž.
Distanční výuka klade různé nároky pro různě staré děti. U starších dětí hodně spočívá
na samostatné práci. Je dobré využít výhody,
které distanční výuka nabízí: domácí prostředí, čas nepřerušovaný zvoněním a začátkem
další hodiny, čas, který se ušetří na cestě
do školy. Děti mohou pracovat podle svého tempa a rozvrhnout si práci podle svých
potřeb. Na on-line hodinách je skvělé, že
se děti můžou vidět a slyšet navzájem, mají
možnost pracovat spolu s učitelem a spolužáky. Nevýhodou je, že při videohovorech je
velmi náročné se delší dobu soustředit. Také
do výuky vstupují faktory jako kolísání kvality
internetového připojení nebo jiné technické
problémy.

Ještě náročnější pro děti je, že musí mnohem
víc přebrat zodpovědnost za své učení. Učí se
plánovat a rozvrhnout si práci, hlídat si termíny odevzdání úkolů, umět požádat o pomoc.
V tomto hodně z nich potřebuje podporu někoho z rodiny, někoho, kdo je jim nápomocen
a zároveň je pro ně autoritou.
Určitě se většina z vás těší na to, až zase budou děti ve škole. Pro některé z nich to ale nemusí být jen těšení se na kamarády, ale mohou
mít různé obavy. Obavy z toho, jak zvládnou
znovu učení, písemky a zkoušení, někdo může
mít obavy i z návratu do kolektivu třídy.
Školní poradenské pracoviště základní školy
v Koryčanech nabízí možnost konzultací k jakémukoliv tématu, které souvisí s distanční
výukou nebo návratem dětí do školy. Můžete
se obrátit na výchovnou poradkyni a metodičku prevence ve škole Veroniku Flídrovou
(flidrova@zskorycany.cz) nebo na vedení školy
(reditel@zskorycany.cz, zastupce@zskorycany.cz).

Školní rok trochu jinak
Přestože bychom si všichni přáli, aby vyučování probíhalo obvyklou cestou, musíme volit
jinou variantu – tu distanční. Ze všech sil se
snažíme dětem zprostředkovat co nejlepší
výuku na dálku, provést je novým učivem,
vše pořádně procvičit, ale také si popovídat
o tom, jak se máme, co zažíváme, na co se
těšíme.
Děti z první a druhé třídy si školy užily více.
Učily se za téměř běžného provozu, měly
možnost vyzkoušet nové herní prvky na našich chodbách. Podílely se na různých projektech, například spolu oslavily svátek Tří králů
nebo přilepšily v mrazech ptáčkům vlastnoručně vyrobeným krmením. Měly možnost si
užít i zcela běžných – dnes u některých dětí
tolik postrádaných – věcí, jako mít s kamarády přestávky, zahrát si hru, zajít si na oběd
do školní jídelny.
S napětím očekáváme den, kdy se dveře školy otevřou pro všechny naše děti.
Učitelé 1. stupně
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Děkujeme všem, vážíme si vaší pomoci
a spolupráce. Děkujeme také za zpětnou
vazbu, kterou nám dáváte. Je pro naši práci
důležitá.
Mgr. Martina Lungová

Doba covidová v knihovně
v Koryčanech
Nic není takové, jak bývalo. Nezbývá než reagovat na změny a přizpůsobovat se situaci.
Vždy jsou dvě možnosti: nedělat nic a naříkat, nebo hledat cesty.
Knihovna se rozhodla pro druhou možnost
a hledá cesty k Vám, čtenářům. Po celý prosinec a únor (v lednu jsem bohužel celý měsíc stonala) jsem na web a Facebook dávala
různé hádanky, úkoly a Vy jste je s rychlostí
blesku plnili. Věděla jsem, že to má smysl, že
jsme alespoň takto v kontaktu.
Knihovna funguje rovněž v režimu „VÝDEJNÍ OKÉNKO“, což v Koryčanech znamená, že
vracet knihy můžete během provozní doby

bez objednání do připravených krabic v budově knihovny. Kdo má možnost, objedná si knihy e-mailem, já Vám je připravím do krabice
s Vašim jménem a Vy si je můžete v provozní
době vyzvednout. Druhá možnost je telefonická objednávka, další postup je pak stejný
jako v prvním případě.

čtenářům seniorům a nabídla možnost virtuálního setkání. Už máme za sebou zkušební
provoz a těšíme se na každé další setkání.

Nově chci nabídnout také možnost pro ty,
co si s počítačem příliš nerozumí: vhodíte
písemnou objednávku do schránky s Vašim
jménem a knihy budou ještě ten den připraveny k vyzvednutí.

Knihovna také stále nakupuje knižní novinky, v prosinci to byl i balíček deskových her
a vše tu na Vás čeká. OKÉNKO NAŠÍ KNIHOVNY JE PRO VÁS ZKRÁTKA OTEVŘENÉ“, byť
jen omezeně.

Další novinkou je online setkávání se čtenáři. Již jsem rozeslala oznámení o této aktivitě

Na všechny čtenáře se těší vaše knihovnice
Ilona Vybíralová

Osobní jména dala názvy polím
5. část o pomístních jménech
Názvy polí od osobních jmen vznikla obvykle
úpravou přídavného jména přivlastňovacího,
utvořeného od osobního jména. Nositelé tohoto jména už dávno nemusí v obci bydlet,
ale jména stále přinášejí svědectví o rodinách, které zde dříve žily, případně zde mají
své potomky.
Nejprve se podívejme do Koryčan, posléze
do Blišic.
Čížová – v Josefinském katastru Czissowa,
Czižowa Pastvisko, Cžižowa; 1827 Czizowa.

Kultura

Polní trať leží východně od města na svahu
pod lesem. Jméno je pravděpodobně odvozeno od příjmení Číž.
Šamšová – v Josefinském katastru i v roce
1827 uvedeno jako Ssamssowa. Pole přiléhající východně k městu. Podle historických
dokladů pochází jméno patrně z osobního
jména Šamša.
Šinkovska – v Josefinském katastru Kratky,
Dlauhy Ssimkowska; 1827 Ssinkowsky. Pole
ležící na svahu severně od města u hranic

Pro děti máme v záložce Knihovnu pro děti
v době covidu, nové číslo časopisu Malý tvořivec. Jaro 2021.

Historie
s Lískovcem. Pomístní jméno označuje starou kulturní půdu, motivace pojmenování ani
jazykový výklad nejsou bohužel doloženy, jen
přípona -ov se může vztahovat k osobnímu
jménu Šinek, Šinko, Šinka, možná Šimek?
V tomto případě užíváme v jazykovědě označení „nejasné“.
Jindrova školka – dříve ovocný sad ležící
v Zadních Slatinách, severozápadně od města. Začátkem 70. let 20. století byl vykácen
a půda přeměněna v pole. Jméno upomíná
na Ladislava Jindru, někdejšího majitele sadu.
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Kaplánky – pole ležící západně od města,
těsně u hranic s Mouchnicemi. Navazuje
na polnosti mouchnické, jejich vlastníkem
byla farnost. Název je doložen historicky jen
u obce Mouchnice, a to v Tereziánském katastru (Kaplanka, Wießen na Kaplankach),
v Josefinském katastru (Kaplanky, Wießen
Kaplanky, Felder na Kaplankach) a v roce
1826 Kaplanky. Kaplánky se jmenuje i část
obce Mouchnice k poli přiléhající. Jméno
Kaplánky je odvozeno buď od slova kaple,
nebo kaplan.

nazvaným podle charakteru půdy. V Koryčanech jsou to Bařiny. V Tereziánském katastru
Na Baržinach, v Josefinském Bařzini, Baržiny;
1827 Barziny. Jedná se o pole ležící jihozápadně od města. Táhne se k hranicím katastru
Jestřabice, nazváno bylo podle mokré půdy.
Jméno Bařina, Bařiny je převzato z obecného
jména bařina = bažina, močál, kaluž. Ve spisovném jazyce je slovo bařina málo frekventované, kdysi se vyskytovalo i ve staročeštině
a mělo vliv na slovo bažina. V moravských nářečích se užívají podoby bara, bařina, bařisko.

Koláčkůj mlýn – 1827 Dolnj Mlegn. Je
zapsán i název Dolní lúky. Pole západně
od města u Stupavky, dříve zde stával mlýn.
Podle polohy a k odlišení od Horního mlýna
(Štětinova) byl pojmenován Dolní. Později byl
nazván po majiteli Koláčkovi. Louky byly přeměněny v pole. Nad ním leží pole s názvem
Nad Lúky. Tady si dovolím i nepatrnou exkurzi do vývoje českého pravopisu. Všimněte si
znovu názvu Dolnj Mlegn. To není chyba tisku, ale v té době se hláska í zapisovala jako
j a pro hlásku j se používalo písmeno g. Byly
to zbytky tzv. bratrského pravopisu ze 16.
století.

Močílky – v Tereziánském katastru Mocžinky, v Josefinském Moczylky, Močzilki, 1827
Moczjlky. Je to vlhké pole ležící v údolí u potoka, východně od města. Jméno dostalo
podle mokré půdy a je odvozeno od slovesa
močiti. Tady opět vidíme, jak jména ulic, částí
města byla ovlivněna původními názvy např.
polí.

V Blišicích je zaznamenán na katastrální mapě
jen jeden název odkazující na osobní jméno:
Pod Holubovým. Jedná se o jiný název pro
Prostřední štvrtky; pole leží za domem pana
Holuba, proto se tak začalo označovat.
Druhá část článku se bude věnovat jménům

Do výkladu o jménech podle charakteru půdy
spadají i Slatiny, ale o nich již bylo pojednáno
ve čtvrté části našeho historického seriálu.
Podrobně jsme se již poučili o staré kulturní
půdě v Koryčanech, nemůžeme proto zůstat
nic dlužni ani Blišicím. Uvedeme si tedy seznam názvů blišické staré kulturní půdy podle
dělení půdy a zároveň podle polohy. Začneme
slovem čtvrtka, které svědčilo o malé rozloze
polnosti. V moravském nářečí je to štvrtka.
Dolní štvrtky – v Tereziánském katastru
Dolny Stwrtky, Dolni Stwrt. V Josefinském

katastru Dolny Štwrtky, Dolni Sstwrtky w prostržednim poli, Dolny dlauhy Čtwrtky, Dolnj
Dlůhy Štwrtky. 1827 Dolny cztwrtky. Jedná
se o pole ležící severozápadně od vsi, jméno podle dělení půdy a podle polohy (leží blíž
ke vsi než Vrchní štvrtky).
Prostřední štvrtky – v Tereziánském katastru Prostrzedni Stwrtky, v Josefinském
Prostrzedny Štwrtky, Sstwrtky. Pole leží severozápadně od vsi, jméno získalo opět podle
dělení půdy a podle polohy (leží mezi Dolními
a Vrchními štvrtkami).
Vrchní štvrtky – v Tereziánském katastru
Horni Stwrtka, Horni Stwrtky. V Josefinském
katastru Wrchny Štwrtky, Hornj Štwrtky. 1827
Wrchny cztwrtky. Pole ležící severně a zároveň nejdál od vsi.
Štvrtky u trneček – pole ležící severozápadně od vsi, jméno dostalo podle dělení půdy
a podle okolního švestkového sádku. (To bylo
v roce 1975. Jestlipak tam švestkový sádek
ještě máme?)
Pro zajímavost a doplnění ještě uvedu, že
v sousedním Lískovci i v Jestřabicích se pojmenování čtvrtky v hojné míře vyskytují rovněž, např. Malý štvrtě pod Chumem, Široký
štvrtě pod Hejnú, Štvrtky pod šenkem, Štvrtky
za kovárnú, Štvrtky ve žlíbkách.
A co neméně zajímavé názvy jako Obrblánky,
Oštanka a jiné? Dočtete se v příštím díle.
Mgr. Vlasta Berková

Příběh Heleny Polívkové
Helena Polívková byla manželkou Zdeňka
Mastníka (významný občan Koryčan, od roku
1947 působil v exilu v Londýně, byl vedoucí
redaktor české sekce vysílání britského rozhlasu BBC, podporoval exilová vydavatelství
československých emigrantů a organizoval
zasílání zakázané literatury do zemí za železnou oponou). Těsně před válkou v roce 1939
ve svých devatenácti letech utekla z Československa do Jugoslávie, odtamtud do Palestiny, kde vstoupila do Pomocných technických služeb britské armády. Stala se řidičkou
nákladních aut, zajišťovala zásobování pro
vojáky.
Do Československa se vrátila v dubnu 1946.
Studovala na Vysoké škole sociální a právní, ale po únoru 1948 ji komunisté označili
za reakční živel a vyhodili ze studií. Pokusila se o útěk přes hranice do Rakouska, ale
převaděčka, která jí byla doporučena, byla
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agentkou Státní tajné bezpečnosti. Soud ji
za pokus o útěk poslal na 18 měsíců do vězení. Po propuštění na svobodu se jí podařilo
od přátel získat tajnou informaci o chystaném únosu tří dopravních letadel bývalými
piloty britské RAF. Koupila si letenku do Prahy do letadla, které odlétalo z Bratislavy
24. března 1950 a jím byla „unesena“ do Západního Německa1.
V Německu Helena Polívková brzy dostala
vízum do Británie, ale ještě rok tam zůstala
pracovat pro Americký fond pro československé uprchlíky.

V dubnu 1951 odjela do Londýna, kde ji
na doporučení jednoho přítele očekával Zdeněk Mastník. Hned při prvním setkání se mu
velmi líbila. Postaral se jí o ubytování a nabídl
jí místo ve své zásilkové službě. V červenci
1952 potom nastoupila do československé
sekce britské výzvědné služby. Bydlela v bytě
Zdeňka Mastníka a v lednu 1958 se za něj
provdala. Byla stejně stará jako on, narodila se 22. října 1920 v Křivoklátě. Díky ní se
i Zdeněk Mastník dostal do bezprostředního
kontaktu s britskou výzvědnou službou MI6
později i kontrašpionážní MI5. Oba se potom zúčastňovali akcí pro ztěžování činnosti

československých vyzvědačů, kteří úřadovali na ambasádě v Londýně. V roce 1967,
po reorganizaci československé sekce MI6
tam skončila a pracovala jako překladatelka a učitelka jazyků na londýnském ministerstvu zahraničí. Kromě češtiny a angličtiny
ovládala ještě němčinu, francouzštinu a srbochorvatštinu.
Zemřela 15. března 1996. Je pochována
v československé části vojenského hřbitova
v Brookwoodu u Londýna. V loňském roce by
se dožila 100 let.
Zdeněk Horenský

Českoslovenští letci, kteří za války bojovali v britském letectvu RAF, unesli v roce 1950 zároveň tři dopravní letadla Československých aerolinií.
Pro emigraci se rozhodli z politických důvodů. Propracovanost a hladký průběh akce jsou dodnes světový unikát a byl o ní natočen i filmový příběh
s názvem „Únos“.
1

Michael Thonet
* 2. 7. 1796 Boppard
† 3. 3. 1871 Wien
Chtěl bych dnes připomenout jednu z veledůležitých osobností rozvoje techniky, designu
a umění, díky které jihomoravské Koryčany
navždy patří do historie novodobé civilizace.
Ano je to Michael Thonet, stolař, designér
a zakladatel světoznámé nábytkářské firmy.
Pocházel z Porýní, kde kolem r. 1830 začíná
experimentovat s ohýbáním dřevěných profilů. Zpočátku to je dřevo vrstvené, později začíná ohýbat masiv, nejvíce buk. Pokouší se
o získání patentu, ale v Německu neuspěje.
Výstavu roku 1841 v Koblenzi, které se
M. Thonet také účastní, poctí návštěvou
tehdejší rakouský kancléř hrabě Metternich1. Kancléř se s návrhy seznamuje a prozíravě odhaduje význam pro budoucnost.
Na Metternichovo pozvání odjíždí později
Thonet do Vídně, zařizuje zde výrobnu ohýbaného zboží a parket a pak netrvá dlouho a už
získává ono důležité privilegium na ohýbání
a výrobu nábytku z masivního dřeva. Roku
1849 zakládá M. Thonet vlastní provozovnu.
Ano, byl to ten Clemens Wenzel Nepomuk Lothar,
Fürst von Metternich-Winneburg zu Beilstein (* 15.
5. 1773 Koblenz, † 11. 6. 1859 Wien), který proslul m.j. jako odpůrce národnostního, občanského
i stavovského uvolnění a zastánce tuhého absolutismu, a proto měl v čítankách z našeho dětství tak
nedobrou pověst – inu dějinný paradox.

1

Nedlouho poté, na první světové výstavě
v novém Křišťálovém paláci (Cristall Palace)
v Londýně, má s expozicí ohýbaného nábytku ohromný úspěch. Ne jeden a ne poslední;
úspěchů přijde v jeho životě ještě mnoho. On

ale má veliký sen – vyrábět nábytek laciný
a užitečný pro masové použití, pro všechny.
Toto krédo ctí i jako podnikatel, a tak Thonetův nábytek najdeme v palácích boháčů
i venkovských hospůdkách.
Michael Thonet má pečlivou a obětavou manželku. Ta mu dala pět synů, s nimiž r. 1853
zakládá později světoznámou firmu „Gebrüder Thonet Wien”. Získává rakouské státní
občanství a vzápětí r. 1856 zakládá v Koryčanech – tehdy patřila Morava do Rakousko-Uherska – svoji první továrnu na nábytek.
Její produkce brzy po založení mířila bez
nadsázky do celého světa. S jeho jménem
a úspěchy jsou však spojeny i další lokality:
Bystřice pod Hostýnem, Velké Uherce, Vsetín,
Halenkov, Novo Radomsk, Frankenberg v Německu atd. Historie je zkrátka bohatá. Známý „thonetolog“ a uznávaný badatel v oboru
ohýbaného nábytku Jiří Uhlíř o Michaelu Thonetovi hovoří jako o trojnásobném geniovi:

„Genius technický, genius výtvarný a genius
komerční.“
Katalog výrobků firmy Gebrüder Thonet z r.
1912 má na sto stran, tak ukažme alespoň
tu nejslavnější židli, kterou najdeme skutečně po celé zeměkouli – v lidovém i luxusním
prostředí, v hospodách i palácích, v divadle
i ve filmu, prostě úplně všude. Víte, vážení
čtenáři, jak se jmenuje, kdy a kde vznikla? Je
to proslulá židle č. 14, zvaná jednoduše „čtrnáctka“. Na svět přišla v Koryčanech a doposud se v milionech kusů vyrábí, expeduje,
a hlavně užívá po celém světě. Traduje se,
že aby prokázal její konstrukční dokonalost,
souhlasil M. Thonet se svržením této židle z Eiffelovy věže v Paříži a z Empire State
Building v New Yorku. Údajně to přežila. Takovému výrobku byste určitě taky zatleskali
a jako podnikatelé byste jej asi také kupovali
všemi desíti. Před asi dvaceti lety jich už bylo
vyrobeno na devadesát milionů. A slouží dodnes!

Židle č. 142
Pro ilustraci je použita židle ze současné produkce
firmy Ton z Bystřice pod Hostýnem, která je pokračovatelem thonetovských tradic.
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Podobnou senzací je houpací křeslo B 825
nebo 810, židle č. 18, A 1100, křesla B 946
a B 12, A 752, stůl D 4, věšáky na kabáty
P 2, květinový stolek D 7, stůl D 4 a mnohé
další úžasné výrobky. Firma vyráběla sériově
nábytek pro bydlení, hotely, obchodní domy,
lodní i železniční dopravu, nemocnice, galerie, zdravotnictví, školy, divadla, kina… Dodávala např. císařskému dvoru ve Vídni, carskému dvoru v Petrohradě, pražskému hradu,
ale i rančerům v Americe. Pro řadu architektů
velkých jmen bylo úspěchem navrhovat nábytek pro realizaci v této firmě, či touto technologií individuální návrhy nábytku. Jmenujme aspoň několik z nich. Pro firmu Thonet
pracovali m. j. Otto Wagner, Josef Hoffmann,
Jan Kotěra, Leopold Bauer, Otto Prutscher,
Marcel Kammerer, pro pařížskou pobočku
a produkci nábytku s ohýbanými trubkami
kromě jiných Le Corbusier, a pro firmu Ja-

cob a Josef Kohn to byli Adolf Loos, Gustav
Siegel nebo i Josef Hoffmann a řada dalších.
Způsobili v tomto oboru menší revoluci, která
doznívala dlouhou dobu mezi oběma válkami.
Expozice thonetovského ohýbaného nábytku
jsou v muzeích a galeriích v Česku i po světě,
periodické tematické výstavy se konají v různých místech a zemích a jsou zpravidla velmi
úspěšné.
Závěrem dlužno říct, že i dnes se u nás ohýbaný nábytek vyrábí, bohužel už ne v Koryčanech, ale v Bystřici pod Hostýnem; tam
pokračují v avantgardních tradicích, které
rozvíjejí a rádi uznáváme, že dosahují znamenitých výsledků.

dislav Kozák, který m. j. navrhoval medaile
Přemysl Otakar II., W. A. Mozart, Franz Kafka, T. G. Masaryk, Sv. Vojtěch, Karel IV., Václav Havel a dlouhou řadu pamětních mincí.
Jeho práce byla opakovaně oceněna, např.
na světové výstavě FIDEM v Lisabonu.
Tolik krátké připomenutí slavného muže jménem Michael Thonet, který se narodil 2. července 1796 a zemřel 3. března 1871, tedy
před 150 lety.
Během života byl mnohokrát oceněn, uveďme alespoň Řád Franze Josefa, císaře rakousko-uherského. Je pochován na vídeňském Ústředním hřbitově (Zentralfriedhof).

Ke 150. výročí založení firmy Thonet byla
připravena pamětní medaile Michael Thonet.
Navrhl ji uznávaný akademický sochař La-

-km-

sledně s náměstkem ministra kultury panem Ing. Vlastislavem Ourodou jsme dospěli
k závěru, že půjdeme cestou podání podnětu
k prohlášení vily kulturní památkou. Reálně
budeme mít větší šance na získání tolik potřebných finančních prostředků. Díky panu
Vondráčkovi jsme se dostali ke spoustě dokumentů ohledně rodiny Thonetovy a pan
Ouroda nám zase dal cenné rady ohledně
dalšího postupu ve věci záchrany vily.

dované náklady na záchranu vily se pohybují
řádově kolem 100 mil. Kč, což je vysoko nad
možnostmi rozpočtu našeho města. Je zapotřebí opravit střechu, vyměnit okna, zrekonstruovat podlahy, provést nové vnitřní instalace, novou fasádu a také obnovit interiéry,
kde zůstalo ve vstupní hale dochováno velmi
dominantní schodiště se zábradlím z ohýbaného dřeva. I ono ovšem čeká na nákladné
restaurování.

Stojíme na počátku dlouhé cesty. Město Koryčany čeká spousta administrativní práce,
podávání žádostí o dotace, které nebudou
nejspíš příliš velké. Budeme pomocí nich řešit dílčí opravy, ale bez nich náš záměr nebude možné realizovat. Předpokládané odha-

O budoucím účelu a využití vily zatím není
rozhodnuto. Stále je ve hře několik návrhů.
O tom, který se nakonec realizuje, nechci
v tuto chvíli spekulovat.

Spící kráska
Thonetovu vilu v Koryčanech někdo velmi
trefně nazval „Spící kráskou“. Byla vystavěna kolem roku 1904 jako reprezentativní sídlo
Thonetovy rodiny. Je velmi důležitou součástí
odkazu a pobytu zakladatele tovární výroby
ohýbaného nábytku Michaela Thoneta v Koryčanech. Vila je také velmi hodnotným architektonickým dílem, jehož autory je podle
všeho dvojice rakouských architektů Fellner
& Helmer. Tito pánové jsou mimo jiné i autory
Mahenova divadla v Brně. Jednou z cest, jak
vilu zachránit, je její zápis do seznamu kulturních památek. Dlouho jsme tuto alternativu zvažovali a kladli si na misky vah plusy
a mínusy tohoto kroku. Nicméně po návštěvě
a diskusi s předsedou poslanecké sněmovny panem Mgr. Radkem Vondráčkem a ná-

Ing. Hana Jamborová,
starostka

Spolky
Jednotka SDH Koryčany
„Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát.
Pro sebe a pro druhé.“ A je jedno, zda je hasič profesionální, nebo dobrovolný. Pro většinu členů dobrovolných jednotek obcí není
„hasičina“ jen hobby. I když je do jednotky
svedly různé cesty, jedno mají společné: touhu pomoci druhým v nouzi. Není tomu jinak
ani u nás v Koryčanech.
Bez ohledu na to, zda je poledne, nebo dvě
v noci, spěchají při vyhlášení poplachu na základnu. V době, kdy se rozeznívají obecní sirény, jsou naši chlapi již přinejmenším na cestě
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k hasičárně. Ač jsou to hasiči pouze dobrovolní, musí mít rozsáhlé znalosti. Absolvují
pravidelná školení a praktické ukázky. Vzdělávání probíhá pod dohledem profesionálních
sborů. Zdokonalují se jak po technické stránce, tak třeba po stránce zdravotnické. Nikdy
totiž nevědí, co je na místě události čeká.
Musejí znát postupy a pokyny, jak v různých
situacích a typech událostí pracovat. Často
se stává, že naše jednotka doráží k místu
jako první. Poskytuje zdravotní první pomoc
a musí také znát, co si v mezích zákona může
dovolit. Hlavně při ochraně zdraví a majetku

spoluobčanů. Dovednosti našich hasičů se
tak prakticky rovnají úrovni profesionálních
jednotek.
To, že JPO II Koryčany je nepostradatelnou
součástí integrovaného záchranného systému (IZS), dokládá hlavně četnost výjezdů.
Počty zásahů rok od roku rostou. Zatímco
v roce 2019 jednotka vyjela celkově k 62
událostem, v loňském roce (2020) to bylo
již k 78. Když se nad tím člověk zamyslí, tak
v průměru každý čtvrtý nebo pátý den byl vyhlášen poplach. Nejčastěji se jednalo o tech-

nickou pomoc. Toto obecné označení zahrnuje například odstranění stromů, vylití vody
z koryta nebo transport pacienta.
Přehled jednotlivých druhů událostí a jejich
četnost za rok 2020 je následující:
technická pomoc.................................... 44
požár....................................................... 12
dopravní nehoda..................................... 16
únik nebezpečných látek......................... 4
záchrana osob.......................................... 1
planý poplach........................................... 1
Mezi obtížnější zásahy rozhodně patří dopravní nehody a potom ty, které jsou časově

náročné. Jako třeba na konci loňského června, kdy Koryčany zasáhly silné bouřky. Jednotka měla v terénu obě vozidla a odklízení
následků trvalo několik hodin. V těchto případech je jednoznačně potřebné mít dostatek
členů ve výjezdu. Proto nás těší, že za poslední dva roky se připojilo do jednotky hned
několik mladých mužů.

siči pomáhat, musejí projet. Myslete na to, že
hasičská technika má velké rozměry a neprojede tam, kde nemá k dispozici alespoň tři
metry. Když půjde o život, přeparkovat určitě
nestihnete. Pokud do úzké uličky postavíte
auto, hasiči už se dál nedostanou. Nejhorší
průjezdnost sledujeme např. v ulicích Nádražní, Tovární čtvrť nebo Lhotka.

Co je však aktuálně palčivým problémem?
Průjezdnost ulic. Není to záležitost jen Koryčan a okolí. Tuto potíž řeší prakticky v celé
republice a dalších státech. Díky této nesnázi
vznikl v rámci ČR projekt „TŘI METRY K ŽIVOTU – Parkuji ohleduplně“. Pokud mají ha-

Chtěli bychom proto vzkázat: Myslete na to,
kde parkujete, můžeme jet právě k Vám.
Za SDH Koryčany
Ivana Tiefenbacherová a Hana Šumberová

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme Vám,
jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit
řadu věcí, například, k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom
v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí.
Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování
potřeba zohlednit.

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli
byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně
třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by
měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše,
či vrby jsou silné alergeny a na jaře by si alergici zahrady s těmito druhy moc neužili. Zamyslet
byste se však měli i nad tím, zda se výsadba
do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky,
se v podmínkách České republiky velmi dobře
šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny
nepůvodní druhy je tedy nevhodné.

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to,
aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li
jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních
zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako
přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru." Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být
dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost
porušena. Případně si musíte zajistit souhlas
vlastníků okolních pozemků.
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zpravodaj

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje
peníze a čas. Ucelené informace o tom, co
organizace takové výsadby obnáší, včetně
odkazů na finanční zdroje, najdete na webu
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet
a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční
podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu
slouží centrální registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Výsadbu si do něj může zaregistrovat, kdo od roku 2019 vysadil stromy
mimo les. Po zaregistrování se strom přidá
na interaktivní mapu a započítá se mezi nové
stromy vysazené v naší krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů vysazených v ČR
a můžeme měřit dopad společného úsilí
všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni
neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení
a sázení stromů. Registrace nově vysazených
stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková,
Nadace partnerství,
iniciativa Sázíme budoucnost

Soutěžte s MAS Hříběcí hory
Místní akční skupina Hříběcí hory vyhlašuje fotografickou
soutěž „Jaro na vesnici“.
Tématickými okruhy fotografií jsou:
- jaro v krajině MAS HH
- zvyky a tradice
- jarní výzdoba
Fotografie do soutěže jsou přijímány v elektronickém formátu, bez
stanovení velikosti či rozlišení. Sběr soutěžních snímků bude ukončen
16.5.2021 a vybraní výherci obdrží hodnotné ceny. Vítězné a ostatní vybrané snímky budou představeny na dni MAS Hříběcí hory 2.10.2021,
na zámečku ve Zborovicích.
Pokud se chcete zúčastnit, své fotografie posílejte na info@hribecihory.cz,
připojte své jméno a příjmení a případně i stručný popisek toho, co je
na snímku zachyceno a místo pořízení. Každý soutěžící může poslat libovolný počet snímků. Soutež je pro každého bez ohledu na věk nebo
zkušenosti s fotografováním.
MAS HH si vyhrazuje nárok na použití soutěžních snímků pro propagaci
území Hříběcích hor.
MAS Hříběcí hory je sdružení obcí, spolků, zemědělců a jednotlivců, které působí v obcích jihozápadně od Kroměříže a snaží se všestranně rozvíjet venkov. Podporuje kulturní akce a dodržování tradic, pomáhá drobným podnikatelům i místním školám. Více informací najdete na www.
hribecihory.cz.

FOTOSOUTĚŽ
JARO V
HŘÍBĚCÍCH
HORÁCH
8.3. - 16.5.2021
WWW.HRIBECIHORY.CZ/FOTOSOUTEZ
WWW.FACEBOOK.COM/HRIBECIHORY
Pro všechny, bez ohledu na věk nebo zkušenosti autora!

Zapoj se do Sněmu mládeže
Je ti mezi 12 a 20? Máš originální nápady a myslí ti to netradičně, tedy „outside the
box“? Nebo ti prostě jen není jedno, co se kolem tebe děje? Připoj se do nově vznikajícího
Sněmu mládeže při MAS Hříběcí hory a poděl
se s námi o to, co ti ve tvé obci vadí nebo chybí
a co bys naopak potřeboval/a, aby se ti na venkově žilo lépe. Dáme tvým nápadům prostor
a třeba ti je pomůžeme realizovat. Klidně ti
svěříme náš web nebo FB, můžeš nám pomoci s marketingem nebo pořádáním akcí pro
veřejnost. Chceš uspořádat vlastní akci, třeba
pro svoje kamarády a vrstevníky? Žádný problém, my pomůžeme tobě! Občas tě vezmeme
na výlet po regionu i mimo něj, seznámíme tě
se správnými lidmi nebo ti zařídíme stáž.
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Zní to dobře? Staň se členem/členkou Sněmu mládeže
i ty a čerpej cenné položky do CV a zkušenosti do budoucna. Napiš nám na martina.lecianova@hribecihory.
cz nebo se s námi spoj přes náš Facebook nebo Instagram. Těšíme se na tebe!
Místní akční skupina (MAS) Hříběcí hory je nezisková organizace sdružující obce, spolky, podnikatele, zemědělce a jednotlivce, kteří žijí nebo pracují na venkově. Podporuje kulturní
akce a dodržování tradic, pečuje o krajinu, pomáhá drobným
podnikatelům i místním školám s jejich nápady od vzniku
přes financování až po realizaci. Celkem takto podpořila 92
projektů za více než 40 milionů korun. MAS Hříběcí hory má
62 členů, působí na území 33 obcí v jihozápadní části okresu Kroměříž a žije v ní asi 21 500 obyvatel. Více informací
na www.hribecihory.cz.

Místní akční skupina Hříběcí hory vyhlašuje
fotografickou soutěž „Jaro na vesnici“.
Tématickými okruhy fotografií jsou:
- jaro v krajině MAS HH
- zvyky a tradice
- jarní výzdoba
Fotografie do soutěže jsou přijímány v
elektronickém formátu, bez stanovení
velikosti či rozlišení. Sběr soutěžních snímků
bude ukončen 16.5.2021 a vybraní výherci
obdrží hodnotné ceny. Vítězné i ostatní
vybrané fotografie budou představeny na dni
MAS Hříběcí hory 2.10.2021, na zámečku ve
Zborovicích.
MAS HH si vyhrazuje nárok na použití soutěžních
snímků pro propagaci území Hříběcích hor.

Soutěžní snímky zasílejte na
info@hribecihory.cz

Sport

FC Koryčany
Kvůli opatřením ke zvládání pandemie nemoci Covid 19 se život nejen v našem klubu takřka úplně zastavil. Nehrají se žádná soutěžní
ani přátelská utkání, nesmí se trénovat, potkávat velké množství lidí. A-mužstvo trénuje
individuálně v rámci možností každého hráče.
Co se týče mládežnických mužstev, snažíme
se současnou situaci zvládnout a pro děti
společně s trenéry vymýšlíme různé soutěže
a prostředky ke zdokonalování individuálních
dovedností. Vše se odehrává formou online
videí a příspěvků. Pro mladší děti se jedná
spíše o inspirativní videa a záleží na dobrovolné aktivitě dětí, jak je zužitkují. U starších
dětí jsou to však již úkoly, které musí splnit
do určité lhůty a poslat na společnou skupinu.

Jak pro trenéry, tak pro děti trvá však tento stav již příliš dlouho a všem bere spoustu
energie. Počáteční nadšení dětí z plnění domácích úkolů vyprchalo.
Na druhou stranu nesmíme být pesimističtí
a musíme současný stav přijmout tak, jak je.
Berme to jako další výzvu, stejně jak tomu
bylo před pěti lety, kdy jsme stáli před jinou
výzvou, neboť bylo třeba opětovně založit přípravku a rozšířit mládežnickou základnu. To
také nebylo jednoduché a nám se podařilo
vybudovat takovou základnu, že by to mohlo
pomoci našemu A-mužstvu v následujících
několika letech. Vychováme si totiž spoustu
vlastních hráčů a nebudeme je muset kupovat. Pro děti trvají sice současné neutě-

šené poměry dlouho, ale jsem přesvědčen,
že u těch, co mají fotbal rádi, se jejich láska
k tomuto sportu ještě více prohloubí.
Snažíme se být připraveni a využíváme čas,
který se nám nyní naskytl, jako prostor pro
přípravu tréninků, sebevzdělávání a plánování různých akcí, jakmile budou možné. V budově kabin došlo také k výměně vodovodních
baterií, doplňuje se tréninkový materiál, opravují se stávající tréninkové pomůcky. Věříme,
že se brzy budeme postupně vracet k životu
jako před Covidem, a budeme se moci všichni
společně potkávat na hřišti při trénincích, zápasech či jiných sportovních akcích. Těšíme
se i na Vás, fanoušky a podporovatele klubu.
Petr Posolda

Cesta Vratislava Svobody na vrchol a dolů
„Rok 2020 byl pro mne zatím nejlepší, co
jsem zažil, i přestože nás v březnu zastavil
COVID-19.“ A jak vlastně probíhala celá sezóna? „17. ledna 2020 jsem se zúčastnil
halového krajského přeboru v ostravské atletické hale, kde jsem zaběhl na 60 m 4. místo.
V běhu na 150 m jsem získal 6. místo. O 14
dní později jsem jel na Halové Mistrovství
Moravy a Slezska pro žáky, což mě velice
překvapilo. 60 m a dělené 14 až 17. místo,
na 150 m jsem byl patnáctý. A to byl vrchol
mojí halové sezóny. Osobák na 60 m byl 7,94
s a na 150 m 19,00 s.
Po přeboru jsem se rozhodl, že už nebudu
hrát florbal za FBC Dragons Kyjov, protože
jsem se chtěl naplno věnovat atletice. Za Orel
Koryčany hraji stále.
Po závodech se opět trénovalo a připravovalo
na letní sezónu. V březnu nás zasáhla koronavirová krize a jediné, co nám zbývalo, bylo
trénovat individuálně. Bylo to špatné, ale aspoň jsem poznal pořádný kus koryčanských
Chřibů. Někdy v dubnu se začalo trénovat pod
dohledem našich trenérů, ale mimo kyjovský
stadion, protože se rekonstruoval. Museli
jsme běhat v parku, Polámaných a na umělé
dráze.
1. června se uskutečnily po celé republice
závody pod názvem Spolu na startu a my
Kyjováci jeli do Břeclavi. Běžel jsem 60 m
a 300 m, oboje na 1. místo. 6. června jsem
poprvé běžel v dresu AK Hodonín (závod se
uskutečnil ve Znojmě), a to 60 m na 2. místo,

150 m na 3. místo. Pak se běžela
štafeta 4 × 300 m, ve které jsme
byli pátí. 13. června jsme jeli
do Vyškova. Byla obrovská vedra. Běžel jsem 60 m na 7. místo,
300 m na 4. místo a 150 m na 5.
místě. Za 14 dní se konalo Mistrovství Jihomoravského kraje
v Břeclavi, kde jsem 60 m zvládl
na 4. místo. Na 300 m jsem se
stal mistrem Jihomoravského
kraje. Trať na 150 m už tak slavná nebyla, protože se dostavila
svalová únava, a tak na mě zůstalo 4. místo. Po těchto závodech jsem věřil, že se dostanu
na MČR žactva a zabral jsem
víc, než jsem měl. 12. srpna
jsme jeli na sprinterský trojboj
mužů do Břeclavi (60 m, 100 m,
200 m). Celkově jsem mezi muži
skončil desátý, ale už jsem věděl,
že je něco špatně. O tři dny později jsem jel do Zlína na mítink a tam jsem běžel 60 m na
4. místo. Bylo to velké zklamání. Začal jsem trénovat ještě víc a prokládal to závody v rámci
Hodonínského Běžeckého Poháru Mládeže. Na konci srpna, jsem si zranil nohu; ještě jsem
však odběhl MMaS v Uherském Hradišti, EKAG v Brně a MMaS družstev v Olomouci a už jsem
věděl, že mám po vrcholu sezóny, kterým bylo MČR v Třinci. Bylo možné se potom léčit, ale
opět jsem to podcenil. Předpokládaný návrat na dráhu mám v březnu tohoto roku, pokud se
nic zásadního nepokazí. V případě že se to povede, budu připraven porvat se o titul mistra ČR
v dorostu na delších tratích.
Závěrem bych chtěl za minulou sezónu poděkovat rodičům, trenérům, holkám z mojí tréninkové
skupiny a mojí přítelkyni, která mě držela při smyslech, když mi bylo nejhůř a nemohl jsem
běhat.“
Roman Svoboda
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zpravodaj

II. pololetí 2020

Společenská kronika
NAROZENÍ
Červenec		
Srpen		
Září		
		
Říjen		
		
Listopad		
		
Prosinec		
		
		
JUBILEA
Červenec 90 let
		
98 let
Srpen
80 let
		
85 let
		
90 let
		
		
96 let
98 let
Září
80 let
		
		
85 let
		
		

Mošovská Emma, Koryčany
Sukovitý Daniel, Lískovec
Musilová Valerie, Koryčany
Vyoralová Darja, Koryčany
Basista Dominik, Koryčany
Masařík Samuel, Jestřabice
Kelnar Daniel, Lískovec
Válek Jonáš, Koryčany
Tomečková Ivana, Koryčany
Juřička Filip, Koryčany
Jelínek Albert, Koryčany
Helešicová Margita, Koryčany
Orlová Miloslava, Blišice
Sládečková Božena, Koryčany
Klemová Eliška, Blišice
Hofrová Alena, Koryčany
Musilová Svatava, Koryčany
Daníčková Božena, Koryčany
Rajnochová Drahomíra, Koryčany
Basistová Marie, Lískovec
Žižlavská Jarmila, Jestřabice
Juricová Naděžda, Koryčany
Šimečková Eliška, Koryčany
Králíková Pavla, Lískovec
Červík Stanislav, Koryčany
Petřík Jaroslav, Koryčany
Dítětová Anna, Koryčany
Čížek Josef, Blišice
Juřinová Milada, Koryčany

90 let Šebestová Zdenka, Jestřabice
92 let Simionová Božena, Koryčany
97 let Koudela Jan, Koryčany
Říjen
80 let Stromská Zdeňka, Blišice
93 let Šmarháková Jiřina, Koryčany
94 let Mrázková Růžena, Koryčany
Listopad 80 let Drábek Antonín, Koryčany
85 let Kotouš Jan, Koryčany
92 let Basista Robert, Lískovec
93 let Sladká Marie, Koryčany
Prosince 80 let Kučerová Anna, Jestřabice
		
Čechová Vlastimila, Koryčany
ÚMRTÍ
Červenec Sušil Lubomír, 1945, Koryčany
Srpen
Trávníčková Olga, 1927, Koryčany
Čížková Ludmila, 1931, Koryčany
Malovcová Jiřina, 1925, Koryčany
Září
Hunča Antonín, 1934, Koryčany
Povolný Pavel, 1959, Koryčany
Bobková Františka, 1925, Koryčany
Valkovič Josef, 1939, Jestřabice
Říjen
Šušlík Pavel, 1964, Lískovec
Beneš Tomáš, 1953, Koryčany
Paletář Jan, 1956, Koryčany
Listopad Vacl Jaroslav, 1964, Koryčany
Hložek Miroslav, 1954, Koryčany
Bařinová Ludmila, 1929, Koryčany
Dítě Zdeněk, 1958, Jestřabice
Prosinec Forchová Drahomíra, 1945, Koryčany
Sochová Marie, 1945, Koryčany
Cupák Josef, 1943, Jestřabice

Vzpomínka
Letos 15. února uplynulo 10 let od odchodu našeho taťky Jindřicha Svobody. Dovolte, abych
chvilku zavzpomínal.
Narodil se v Koryčanech jako páté dítě manželům Svobodovým: Jindřichovi (1903–1968)
a Boženě, roz. Hápové, (1904–1978). Jméno
zdědil po svém starším bráškovi, který zemřel jako šestiletý (1926–1932). Roku 1930
se narodila Boženka, která se dožila sotva
jednoho roku (1930–1931). Pak přišel na svět
Oldřich (1931–2013), po něm sestřička, která zdědila jméno Boženka (* 1934), pak taťka
(1940–2011), a poslední Karel (1942–2001).
Po dokončení základní školy v roce 1954 pracoval chvíli v zemědělství, pak jako pomocník
při výstavbě koryčanské přehrady a od r. 1956
v ÚP Koryčany, a to až do r. 1994, kdy odešel
do invalidního důchodu. Měl moc rád přírodu
a zvířata (hlavně psy). Jeho životní láskou byly
zbraně, které dokázal i vyrobit, a přitom byly
plně funkční. Maloval obrazy, řezbařil, sbíral
kdejakou veteš, opravoval hodiny, budíky, vyráběl si krystalky atd. Miloval hudbu. Rád zpíval
a hrál na všechno, co mu přišlo do ruky. Oženil
se, když mu bylo 25 let. Z prvního manželství
vzešla naše sestra Boženka (* 1966). Po rozvodu zůstala se svou maminkou sama a taťka si
našel naši maminku Margitu, roz. Lajtmanovou,
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(1941–2012). Vzali se 16.12.1968 a na svět
přišel nejprve bratr Jindra (* 1969), poté sestra Jana (* 1970) a jako poslední já Roman (*
1974). Taťka byl koryčanský patriot a velký
Moravan. Vždycky hlásal, že by Morava měla
být samostatná, a když ne to, tak aspoň samosprávná. Jako děcko jsem ho zbožňoval. Měl
jsem rád jeho vymyšlené pohádky, které nám
před spaním vykládal, a jeho pověsti z Koryčan
neměly chybu. Rád vzpomínám na naše pěvecké chvilky, kdy jsem zpíval první a taťka druhý
hlas a pěli jsme naše krásné písničky z Moravy.
Myslel jsem si, že rodiče nikdy neodejdou. Když
jsem dospěl, přišlo prozření a zjištění, že všechno jednou končí. Taťkův pobyt na tomto světě
se uzavřel 15. února 2011. Myslel jsem si, že
nadlouho budeme mít od podobných pohrom
pokoj. Za rok a tři měsíce však přišla další, ale
o tom příště.
Nakonec bych chtěl tatovi vzkázat: „Nevím,
jestli se dožijem, aby naša Morava dosáhla
svojich práv a svobod, ale slibuju, že budu hájit
česť Moravy a všude hlásat, že naše Koryčany
sú krásné město a najdú se tady aji dobří lidi.
Nikdy nezapomeneme. To slibuju za celú rodinu.“
Roman Svoboda

Dne 10.3.2021 uplynulo již 10 let, co nás
opustil náš dědeček, úžasný člověk a malíř
Koryčan, pan Karel Kudlička. Jeho úsměv, povzbuzující slova, energie a překrásné malby
zůstanou v mnoha z nás.
Děkuji za milou vzpomínku.
Vnučka Martina Cudrighová s rodinou

ODVOZ A EKOLOGICKÁ

LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

Včetně vystavení IHNED PLATNÉHO
dokladu ekolikvidace autovraku

NA MÍSTĚ

Kč

NIVA,PARMEZÁN,UZENÝ SÝR,EIDAM………………………………..………..…..129Kč

KUKUŘIČNÁ
HAWAI

ŠUNKA,KUKUŘICE,SÝR……………………..…………………….………….....119Kč

ŠUNKA,ANANAS,SÝR……………………………………………………………….…….….119Kč

ŽAMPIONOVÁ
SELSKÁ

ŠUNKA,ŽAMPIONY,SÝR………………………………………………...…....119Kč

ŠUNKA,SLANINA,VYSOČINA,CIBULE,SÝR……………………………...…………129Kč

TVARŮŽKOVÁ
PIKANTNÍ

ŠUNKA,SLANINA,VYSOČINA,CIBULE,TVARŮŽKY,SÝR.………….129Kč

SLANINA,VYSOČINA,FEFERONKY,CIBULE,CHILLI,SÝR………………..129Kč

Pizzu lze připravit na rajčatovém nebo smetanovém základu.

Zdravá voda Koryčany, tel.: 608 407 466 www.ubytovanikorycany@seznamn.cz

ZDARMA

ODVOZ

SÝROVÁ

Ø𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑cm

ŠUNKA,SÝR…………………………………………………………………………...........119Kč

S VOLSKÝM OKEM ŠUNKA,SLANINA,VYSOČINA,CIBULE,VEJCE………..………..129Kč

Vyplatíme za Váš autovrak
až 1500

DOMÁCÍ PIZZA
ŠUNKOVÁ

Pro obce Koryčany, Blišice, Lískovec, Střílky, Stupava, Mouchnice a Jestřabice je
rozvoz zdarma. Pro další obce do 10 km je rozvoz za příplatek 40,-Kč. Při
objednávce 3 a více pizzí je rozvoz zdarma.
Rozvážíme: po –
út – so
ne –

zavřeno
17:00 – 21:00 hod.
17:00 – 20:00 hod.

Objednávky přijímáme nejpozději 30 minut před koncem rozvozové doby.

Tel:

777 550 621

Přejeme příjemné prožití velikonočních svátků.

Autovrakoviště Třebětice – Roman Kamenec
autovrak#FHQWUXPF]DXWRYUDNRYLVWHWUHEHWLFHF]

Vše se TOČÍ kolem PENĚZ
Bydlení

-Nájem
-Vlastní bydlení
-Snížení měsíčních splátek

Spoření

-Stavební spoření
-Peníze neZTRÁCEJÍ na hodnotě
-Peníze dělají peníze

Zajištění

Penze

-Život, Příjem, Nemovitost
-POV(Auto)

-Státní příspěvky a odečty na daních
-Nespoléhejte se na stát, spoléhejte se na sebe!

!!! ŘEŠÍTE ??? jednu nebo více z možností nahoře?
ZAVOLEJTE !!! a domluvte si schůzku v kanceláři,
která sídlí přímo v přízemí bytovek v Koryčanech na
adrese Masarykova 262 vedle kadeřnictví.

Adéla Kučerová
730 816 883
adela.kucerova1@ovbmail.cz

Přání na počkání
Zázraky do tří dnů
Nemožné do tří měsíců

František Vaculík
731 422 114
frantisek.vaculik@ovbmail.cz

Tomáš Bazalka
724 271 909
tomas.bazalka@ovbmail.cz

Alžběta Vybíralová
723 175 492
alzbeta.vybiralova@ovbmail.cz
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KVÍZ

Jak znám své město?
1. Jeden z majitelů Bernard zvaný z Cimburka se oženil se:
a) Sabinou z Koryčan
b) Karolinou z Koryčan
c) Annou z Koryčan
2. V prostorách zámku v letech 1945–1946 byly ubytované:
a) německé děti
b) rumunské děti
c) jugoslávské děti
3. Kdy se v prostorách zámku slavnostně otevřela učňovská škola obchodní
pro výuku prodavačů obuvi z Čech, Moravy i ze Slovenska? Bylo to v roce:
a) 1966
b) 1956
c) 1976
Správné odpovědi posílejte na adresu prokesova@korycany.cz.
První tři luštitelé budou odměněni malou pozorností.

POZOR
ZBÝVÁ PÁR POSLEDNÍCH MÍST
NA LETNÍM POBYTOVÉM TÁBOŘE KONEČNÝCH,
KTERÝ SE KONÁ NA PAVLOVSKÉ CHATĚ V KORYČANECH.

VIKINGOVÉ – 17. 7. – 24. 7. 2021
SPORTOVNÍ – 31. 7. – 7. 8. 2021
Více informací najdete na www.taborkonecnych.cz
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