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Úvodník
Vážení spoluobčané,
konec prvního pololetí je pro
některé z nás časem bilancování. Platí to nejen pro učitele
a školáky, kterým se završuje
školní rok, ale také třeba pro
širokou obec fotbalových nadšenců, jimž se uzavírá aktuální soutěžní ročník. Byť jsem si
vědom toho, že „nejen fotbalem je člověk živ“ a někomu
se věčné honění za kulatým
nesmyslem může zdát zbytečnou ztrátou času, dovolte mi,
abych využil možnost se z tohoto místa za právě ukončenou
sezónou koryčanského oddílu
kopané poohlédnout.
FC Koryčany má v současné
době přihlášena do krajských
soutěží čtyři mužstva – mladší a starší žáky, dorostence
a muže – která na rozdíl od neslavného vystoupení české reprezentace na EURU ve Francii
své příznivce zcela jistě svými
výsledky nezklamala.
Přestože u mládeže je pro náš
klub hlavní prioritou zapojit
do aktivního pravidelného
sportování co největší počet
dětí a výsledky jsou až druhořadým ukazatelem, mají být
trenéři žáků pánové Ondřej
Michalík a Jaroslav Tesař na
co hrdí. V konečném účtování krajské soutěže skupiny B
obsadili starší žáci třetí místo
a mladší šestou příčku. Nejlepšími kanonýry soutěže ve svých
kategoriích se stali Dominik
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Kaňa a Jakub Novotný, kteří
shodně zatížili konta soupeřů
44 brankami.
Dorostenci pod vedením mladého, ale ambiciózního a již
zkušeného trenéra Petra Posoldy šli od úvodního utkání za
cílem ovládnout čelo tabulky
a to se jim nakonec po velkém přetahování s Kvasicemi
podařilo. Po 20 výhrách, 2 remízách, 2 prohrách a se skóre
114:36 se stali vítězi krajské
soutěže, skupiny B. Tabulku
střelců ovládl Rostislav Gejdoš
se 46 zásahy.
Muži po třech předchozích
sezónách na třetím místě měli
za cíl pokusit se dosáhnout na
postup a premiérovou účast
v 1.A třídě. A byť to během
podzimní části vypadalo, že
se budou muset sklonit před
uměním a hlavně možnostmi
1. FC Slovácko C, po famózní
„jarní jízdě“ se nakonec sen
mnoha koryčanských aktivních
i bývalých fotbalistů a fanoušků stal skutečností. Celková
bilance – 19 vítězství, 6 remíz,
1 prohra, skóre 85:24 a 65 bodů. To je vizitka vítěze 1.B třídy
– sk. C a nového účastníka třídy 1.A pro ročník
2016/17. Nelehká cesta za
postupem začala během zimní
přestávky, kdy mužstvo převzal
po trenéru Vladimíru Andrýskovi pan MVDr. Miroslav Bednařík, jehož tréninkové metody
a zlepšená disciplína v přípravě přinesly první dílčí výsledek
v podobě vítězství na zimním
turnaji „O pohár starosty Kyjova 2016“. V mistrovských
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utkáních mužstvo složené výhradně z vlastních odchovanců
a hráčů z okolních obcí (Střílky,
Mouchnice, Nemotice) pod
jeho taktovkou ani jednou neprohrálo v základní hrací době
a získalo 32 bodů při skóre
43:6. Také v kategorii dospělých jsme měli úspěšné jednotlivce – nejlepším brankářem
soutěže se stal Marek Vrba se
čtrnácti zápasy bez obdržené
branky, druhým nejlepším střelcem byl Zdeněk Lysko s dvaceti
trefami.
Euforie z historického úspěchu
a postupu pomalu ale jistě
vyprchává a všem zainteresovaným nastává práce s přípravou na nový soutěžní ročník
2016/2017. Ten pro nás začíná díky účasti mužů v turnaji
„O pohár hejtmana Zlínského
kraje“ již 24. 7. 2016. První
kolo hrajeme ve Zborovicích
a v případě vítězství následuje
o týden později domácí utkání
s Morkovicemi. Již 7. 8. bude
rozehrán kolotoč mistrovských
zápasů krajských soutěží – do-

rostenci zajíždí do Mladcové
a muži do Bojkovic, soutěž
žáků bude zahájena až po
prázdninách.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří se na úspěšném chodu klubu a v uplynulém ročníku
ať už na trávníku nebo mimo
něj podíleli a popřál jim radost
z pohybu a dobrých výsledků
také v příštím období. Velké díky
za podporu patří městu Koryčany. Pevně věřím, že v roce
50. výročí povýšení Koryčan na
město budeme svými výkony přispívat k jeho pozitivní prezentaci a zviditelnění v celém regionu
Zlínského kraje.
Jménem FC Koryčany Vám vážení spoluobčané přeji krásné
slunečné počasí, plno příjemných chvil odpočinku a nezapomenutelných zážitků z dovolené
a snad alespoň s některými
z Vás brzy nashledanou u kopané v našem Městském sportovním areálu.
 Michal Huška
místopředseda FC Koryčany
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(foto k článku na str. 1)
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Oslovují Vás kupci pozemků?
Vzhledem k tomu, že se v poslední době
množí dotazy vlastníků pozemků na serióznost různých nabídek na odkup pozemků
zejména zemědělské, ale i jiné půdy, které
jsou iniciovány předešlým dopisem ze strany
„někoho“, uvádím některé základní informace, jak je možné s touto nabídkou naložit.
Při jednáních s dotazujícími se potencionálními kupci pozemků je nutné vědět, o jaký druh
pozemku se jedná a následně si na základě
toho stanovit, co kupující pravděpodobně
vede ke kroku oslovit vlastníka půdy o odprodej pozemku.
Hlavní skupinou investorů kupujících zemědělskou půdu jsou zemědělští investoři.
Z 50 % jsou zastoupeni farmáři a zemědělskými společnostmi, jejichž hlavní motivací je
držba půdy jako výrobního prostředku. Dále
jde ze 49 % o dlouhodobé nezemědělské investory, kteří nakupují půdu za účelem střednědobé až dlouhodobé držby, kdy hlavní
motivací je přiměřený dlouhodobý výnos ze
stoupající ceny a také jeho očekávaná bezpečnost. Poslední jedno procento tvoří spekulativní nezemědělští investoři, kteří se snaží co
nejlevněji koupit a co nejdráže prodat v co
nejkratším období. Toto rozdělení vychází ze
statistik provedených převodů půdy za rok
2015, ale nevypovídá mnoho o tom, kolik
bylo oslovených vlastníků za účelem spekulativního prodeje.
V současné době se množí pokusy různých
podvodníků o skupování půdy za podhodnocené ceny. Tyto nabídky jsou cílené především na seniory.
Scénář je velmi podobný. Podvodník (jednotlivec či skupina) si na základě informací
z katastru nemovitostí vybere potencionální
oběť – nejlépe seniora vlastnícího zemědělské či lesní pozemky a zaútočí na něho s na-

bídkou, většinou odeslanou korespondenčně
poštou. Vlastní podvod pak nespočívá pouze
v podhodnocené ceně pozemků, ale také
v nedoplacení zbytku ceny, získání většího
nebo celého majetku z katastru nemovitostí
na základě udělené plné moci, kterou si podvedený špatně přečte.
Nabídky s co nejvíce „stlačenou“ cenou samozřejmě zasílají i víceméně seriózní firmy,
které se ohrazují úřední cenou půdy stanovenou vyhláškami Ministerstva financí ČR a Ministerstva zemědělství ČR. Základním podkladem pro tyto ceny jsou bonitované půdně
ekologické jednotky (BPEJ) a k nim vyhláškou
stanovené ceny. Tyto ceny slouží v praxi např.
k ocenění pozemků pro účely daně z nabytí
nemovitých věcí, ale zdaleka nekorespondují
s tržní cenou pozemků. Průměrná cena dle
BPEJ pro celou Českou republiku aktuálně
činí 7,14 Kč/m2, přičemž průměrná tržní
cena byla v roce 2015 o 128 % vyšší. Což
znamená, že průměrná tržní cena je někde
kolem 17 Kč/m2. Důležité je přitom zdůraznit, že cena půdy stoupá v souvislosti s velikostí odprodávaného pozemku a také s kvalitou orné půdy. Zemědělská půda se v roce
2015 obchodovala za tržní ceny v rozmezí
13 – 23 Kč/m2, přičemž skutečně nejkvalitnější pozemky orné půdy v lokalitách s vysokou konkurencí pak až za ceny 30 Kč/m2.
Přibývá také různých spekulativních nabídek,
které se dotýkají pozemků, jejichž cena stoupla v období po vydání nových územních plánů nebo po jejich změnách. To souvisí s jejich
úplným či částečným zahrnutím do zastavěného či zastavitelného území jednotlivých územních plánů obcí. Spekulanti v tomto případě
spoléhají na nedostatečnou informovanost
vlastníků těchto pozemků a nejvíce dotčenou
skupinou jsou opět naši senioři.

Výpis usnesení
z 8. zasedání dne 28. dubna 2016
ZM 1/8/16 - po projednání určuje hlasováním zapisovatele 8. zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovateli zápisu paní
Mgr. Martinu Lungovou a pana Ing. Miroslava Máčela a členy
návrhové komise pana Marka Berku, paní Mgr. Marcelu Klemmovou a pana Ing. Miroslava Budíka.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM 2/8/16 - s c h v a l u j e upravený program 8. zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
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Z výše uvedeného vyplývá, že zemědělská,
ale i jiná půda či nemovitost jsou v současné
době skvělým investičním artiklem. K tomu se
přidává stále větší informovanost o dotačních
titulech adresovaných vlastníkům půdy a nikoli jejich nájemcům, které se v současné době
dotýkají až 50 % agrárních dotací udělovaných ve státech Evropské unie a tento trend se
samozřejmě šíří i k nám do České republiky.
Ze všech těchto důvodů je nutné při jakékoli
nabídce přistoupit také k přiměřené míře ostražitosti.
Vyhledávejte pomoc. Neváhejte se obracet
s pomocí na Agrární komoru. Ale i tam je nutné počítat s tím, že sdružuje většinou nájemce
půdy a bude mít tendence podhodnocovat
cenu půdy. Neváhejte se obracet na odbor
životního prostředí, na stavební úřad městského úřadu, kde Vám pomohou s identifikací
a bližší specifikací Vašich pozemků.
 Jaromír Horák
referent Odboru životního prostředí – stavebního úřadu v Koryčanech
Byly použity zdroje:
1. článek Pavla Cechla pro časopis Týden
21/2016 „Podvodníci s půdou míří na seniory“
2. Zpráva o trhu s půdou leden 2016“ na
www.farmy.cz
3. článek Petra Skleničky z České zemědělské univerzity v Praze v Hospodářských
novinách nawww.ihned.cz „Proč jsou
ceny zemědělské půdy u nás tak nízké?“
4. článek Martina Maříka a Táni Králové
pro týdeník Dotyk „Kdo skupuje českou
půdu“ na www.dotyk.cz

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM 3/8/16 - s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 3 pro rok
2016.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM 4 A/8/16 - s c h v a l u j e přijetí daru spoluvlastnického
podílu ve výši 1/90 na pozemcích na LV č. 2705 pro obec a k.ú.
Koryčany:
parc. č. 638/2 zahrada o výměře 279 m2
parc. č. 2677 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2
od paní V. Š. Veškeré náklady spojené s darováním bude hradit
obdarovaný.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0 Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
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ZM 4B/8/16 - s c h v a l u j e nákup pozemků
parc. č. 1209/5 trvalý travní porost o výměře 4 m2
parc. č. 1209/6 trvalý travní porost o výměře 29 m2
parc. č. 1209/7 trvalý travní porost o výměře 33 m2
vše v obci a k.ú. Koryčany od paní H. Š., a to za cenu ve výši 500,- Kč.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5/8/16 - s c h v a l u j e finanční příspěvek ve výši 150.000,Kč v rozpočtu města Koryčany v roce 2017 na zajištění pohotovosti družstva kategorie JPO II.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM 6/8/16 - s c h v a l u j e Smlouvu o vytvoření společného
školského obvodu spádové školy mezi městem Koryčany se sídlem
Městského úřadu v Koryčanech, Náměstí 401, 768 05 Koryčany
a obcí Staré Hutě, se sídlem Obecního úřadu ve Starých Hutích č.
p. 70, 686 01 Staré Hutě.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM 7/8/16 - s c h v a l u j e Smlouvu o vytvoření společného
školského obvodu spádové školy mezi městem Koryčany se sídlem
Městského úřadu v Koryčanech, Náměstí 401, 768 05 Koryčany
a obcí Mouchnice, se sídlem Obecního úřadu v Mouchnicích č. p.
7, 683 33 Mouchnice.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM 8/8/16 - s c h v a l u j e Smlouvu o vytvoření společného
školského obvodu spádové školy mezi městem Koryčany se sídlem

Městského úřadu v Koryčanech, Náměstí 401, 768 05 Koryčany
a obcí Stupava, se sídlem Obecního úřadu ve Stupavě č. p. 47,
686 01 Stupava.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM 9/8/16 - v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku města Koryčany č. 1/2016, kterou se stanoví část společného školského
obvodu Základní školy Koryčany, okres Kroměříž, Masarykova č.
p. 161, 768 05 Koryčany.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM 10/8/16 - v y d á v á OZV města Koryčany č. 2/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
ZM 11/8/16 - s c h v a l u j e organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.

Výpis usnesení

Orel, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 6/9/16 - s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 7 – rok 2016.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela, p. L.
Orel, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 7/9/16 - s c h v a l u j e zrušení finanční rezervy DPS ve výši
550 000,-Kč vytvořené v roce 2015 a převedení do provozního
příspěvku DPS v roce 2016.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela, p. L.
Orel, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 8/9/16 - s c h v a l u j e přijetí daru spoluvlastnického podílu
ve výši 1/6 na pozemcích zapsaných na LV 1745 v k.ú. Koryčany,
a to od pana A. K. Všechny náklady vzniklé v souvislosti s darováním pozemků bude hradit obdarovaný.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela, p. L.
Orel, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 9/9/16 - s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě, registrační číslo smlouvy
1716000366 na „Stavbu podzemního vedení vysokotlakého
plynovodu nad 40 bar 6114 – MORAVIA – VTL plynovod, úsek
TU 160 Bukovany – TU 167 Kyselovice“ mezi městem Koryčany,
Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 287334 zastoupeným Ing.
Hanou Jamborovou, starostou a společností NET4GAS, s.r.o., Na
Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, IČ 27260364,
zastoupenou Ing. Petrem Koutným, prokuristou a Ing. Janem Martincem, prokuristou.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela, p. L.
Orel, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 10/9/16 - s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, registrační číslo smlouvy

z 9. zasedání dne 23. června 2016
ZM 1/9/16 po projednání určuje hlasováním zapisovatele 9. zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovateli zápisu pana
Miroslava Horáčka a pana Břetislava Žampacha a členy návrhové komise pana Ondřeje Daníčka, pana Bc. Radka Pištěláka
a pana Michala Hušku.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela, p. L.
Orel, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 2/9/16 - s c h v a l u j e program 9. zasedání Zastupitelstva
města Koryčany.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela, p. L.
Orel, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 3/9/16 - s c h v a l u j e Závěrečný účet města Koryčany za
rok 2015 bez výhrad, b e r e n a v ě d o m í že se Opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě č. 254/2015/
IAK nepřijímá.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela, p. L.
Orel, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 4/ 9/16 - s c h v a l u j e Účetní závěrku k 31. 12. 2015 za
účetní jednotku město Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany,
IČ 00287334.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela, p. L.
Orel, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5/9/16 - s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 6 – rok 2016.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela, p. L.
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 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka
 Lubomír Daníček, v. r.
místostarosta
 Bc. Ludmila Prokešová, DiS., v. r.
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1716000289 na „Stavbu podzemního vedení vysokotlakého plynovodu nad 40 bar 6114 – MORAVIA – VTL plynovod, úsek TU 160
Bukovany – TU 167 Kyselovice“ mezi městem Koryčany, Náměstí
401, 768 05 Koryčany, IČ 287334 zastoupeným Ing. Hanou Jamborovou, starostou a společností NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II
1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, IČ 27260364, zastoupenou Ing.
Petrem Koutným, prokuristou a Ing. Janem Martincem, prokuristou.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela, p. L.
Orel, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 11/9/16 - s c h v a l u j e poskytnutí účelové neinvestiční
dotace společnosti SENZA trade s.r.o., IČ 04694295 se sídlem
Tyršovo náměstí 440,686 01 Uherské Hradiště zastoupená Ing.
Zbyňkem Trubačíkem, jednatelem společnosti ve výši 100.000,Kč pro rok 2016.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1 – p. Ing. H. Jamborová, Nepřítomno:
3 – p. Z. Šmela, p. L. Orel, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 12/9/16 - v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016,
o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
Pro: 9, Proti: 1 – p. Mgr. M. Lungová, Zdržel se: 2 – p. O. Daníček,
p. Ing. M. Budík, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela, p. L. Orel, p. Mgr.
D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
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ZM 13/9/16 - v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku města Koryčany č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
Pro: 11, Proti: 1 – p. Mgr. M. Lungová, Zdržel se: 0, Nepřítomno:
3 – p. Z. Šmela, p. L. Orel, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 14/9/16 - s c h v a l u j e Plán práce Rady města Koryčany
a Zastupitelstva města Koryčany na 2. pololetí 2016.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela, p. L.
Orel, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
ZM 15/9/16 - s c h v a l u j e organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela, p. L.
Orel, p. Mgr. D. Čížková
Schváleno v předloženém znění.
 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka
 Lubomír Daníček, v. r.
místostarosta
 Bc. Ludmila Prokešová, DiS., v. r.
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Názory občanů

Otázky od občanů
Na koupališti je velmi pěkně opravený bazén
pro děti. Zajímala by mne cena opravy, a jestli
tu opravu hradilo město Koryčany?
 (Petr)
Odpověď:
Dobrý den Petře, na Vaše otázky Vám sděluji:
ano, rekonstrukci dětského brouzdaliště hradilo celou město ze svého rozpočtu.
S ohledem na havarijní stav původního laminátového povrchu město nechalo zpracovat
v roce 2015 projekt na rekonstrukci. Rekonstrukce obnášela odbourání, nové betonové
konstrukce a bezbariérovou úpravu brodítka
do bazénu od hlavního chodníku. Brouzdaliště bylo doplněno o atrakci pro děti, nerezovou
sprchu ve tvaru hřibu. Brouzdaliště má nové
inženýrské sítě a automatizované chemické

ošetření vody, nové dlažby. Součástí prací
byla i rekonstrukce chemického ošetření vody
velkého bazénu na základě dodatku ke smlouvě. Projektovaný rozsah prací činil 2,938 mil
Kč s DPH. Cena prací, které byly předmětem
veřejné zakázky činí 1,925 mil. Kč s DPH, zbývající rozsah byl proveden vlastní kapacitou
– pracovníky Technických služeb města. Definitivní vyúčtování nákladů stavby proběhne
v měsíci červenci 2016.
 Lubomír Daníček
místostarosta
Vím, že v Koryčanech již delší dobu platí
tržní řád. Na začátku okolních obcí jsou
malé tabulky, které upozorňují, že i u nich
tržní řád platí. Koryčany něco takového ne-

Anketa léto 2016:
Prázdniny začínají. Na co se
nejvíc těšíš?
Já se nejvíc těším
na koupání v bazénu, na výlety
s celou rodinou
a taky na to,
jak se budu hrát
s kamarádkami.
(Anička)

My se budeme
koupat v bazénu
a ten je pořádně
hluboký. Pojedeme
na dovolenou do
Německa a taky se
moc těším na to, že
si budu doma hrát.
(Ájinka)

Pojedu s mamkou a taťkou
na dovolenou na Slovensko
a potom ještě na hory.
Samozřejmě se budu
koupat v bazénu a moc se
těším, že pojedu ke strýcovi
a tetě. (Natálka)

My pojedeme na 3 dny na
Mušov. Moc se těším, že budu
spát u Maky a Pavla, koupat
se u Simony v bazénu, jezdit
venku na kole a na návštěvu u
babičky. Ještě pojedu do zoo
a k tetě. (Lucinka)
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mají, může mi to někdo vysvětlit?
 (Marie)
Umístění tabulek o platnosti nařízení a vyhlášek obce na začátku obce není pro
obce povinností. Při umisťování tabulek u
cest na začátku obcí je nutno dodržovat
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
V tomto předpise jsou mimo jiné uvedena
omezení, kde takto volně tabulky umístit nelze. Město Koryčany o platnosti Nařízení
města Koryčany č. 1/2015 – Tržní řád informuje mimo jiné i na svých informačních
deskách.
 Ludmila Prokešová
tajemnice

Těším se na
dovolenou a vý
lety
s mamkou, ta
ťkou
a Ájou. Taky
se
moc těším, a
ž
pojedu k ba
bičce.
(Sofinka)

Já pojedu na tábor
s babičkou a bratrancem
Otakarem. Moc se těším,
že se budu moct koupat
u sousedů v bazénu
a ten je opravdu veliký.
(Maruška)

Já pojedu s mam
kou
na Mušov, kde se
budu
koupat. Nejvíc se
těším,
že dostanu nové
kolo
a budu na něm je
zdit.
(Daliborek)
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Školství

Výlet do Archeoskanzenu Modrá (18. 5. 2016)
I ten nejmenší člen naší výpravy se radoval z toho, že má připravený batůžek plný
dobrot od maminky a že se sveze „autobuskem“ na výlet. Cestou jsme zpívali „Ledovou královnu“ a těšili se ze společného
dobrodružství. Archeoskanzen Modrá se
ukázal jako dobrá volba. Nejen, že jsme
si s dětmi pozorně prohlédli prastará obydlí našich předků, ale viděli a pojmenovali
jsme také některá domácí zvířata a bezchybně jsme přepočítali, kolik má máma
svině malých selátek. Děti se snažily chovat
vzorně, byly pozorné. Paní, která nás pro-

vázela tunelem pod hladinou rybníka, byla
velmi překvapená, jak bravurně pojmenovaly všechny sladkovodní ryby. Máme
mezi dětmi zkušeného rybáře. Ze všeho
nejvíc se naši výletníci radovali z „bludišťákové“ pyramidy, kterou ochotně a důkladně prozkoumali. Vrátili jsme se všichni
živí, zdraví a spokojení a u dobrého oběda jsme vyprávěli paním kuchařkám,jak se
nám ten výlet tentokrát vydařil.
Ve fotogalerii si můžete dále prohlédnout,
jak děti potěšily a obdarovaly své maminky
k jejich svátku, jak nezapomněly na babič-

ky a dědečky v domově pro seniory i jak si
užily svůj svátek na zahradě mateřské školy. Byli jsme také s „trpaslíky a Sněhurkou“
na pohádkovém lese a naši nejstarší předškoláci se s námi slavnostně rozloučili na
tradičním pasování na MěÚ v Koryčanech.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny
plné dobrodružství, pohody a klidu v kruhu
svých nejbližších.
 Bc.Pavla Domanská
MŠ Koryčany

Všechny byly stříbrné!
Ptáte se proč? Čtěte dál
a všechno se dozvíte. Před několika málo lety byla ukončena
výuka na Středním odborném
učilišti obchodu a gastronomie
v Koryčanech na zámku. Tehdejším zaměstnancům bylo líto,
že už nebudou ve vzájemném
kontaktu.
Proto jedna učitelka z kolektivu,
dnes již seniorů, začala organizovat „nepravidelně pravidelná“ setkání na různých místech
v Koryčanech a blízkém okolí.
Za organizaci je vždy pro ni
odměnou vynikající atmosféra.

A od ní pro kolegyně? Malá
vlastnoručně vyrobená pozornost.
A jsme u té „stříbrné“. V úterý
24. 5. se bývalé zaměstnankyně učiliště sešly po pětadvacáté. A tak přesně to víme proto,
že o setkáních je vedena „třídní
kniha“, včetně evidence docházky.
Věřím, že nám elán a zdraví
vydrží tak dlouho, abychom
společně oslavily /padesáté/
„zlaté“ setkání.
 Mgr. Helena Šímová

Školní akademie

bavili, a pokud jste náhodou chyběli, nezbývá než se rozloučit slovy: „Tak snad zas někdy příště.“

Ve čtvrtek 2. června 2016 se
v kulturním domě v Koryčanech
konala školní akademie žáků
základní školy, jejímž cílem
bylo jednak pobavit rodiče
žáků, příbuzné, kamarády a širokou veřejnost, ale také ukázat talent, zájmy a dovednosti
našich žáků. Každou volnou
chvilku věnovali žáci se svými
učitelkami a učiteli nápadům
a následnému nácviku svého
programu. Na pódiu se setkali
žáci 1. i 2. stupně. Každá třída
prvního stupně si pro publikum
připravila originální vystoupe-

 Mgr. Marie Marková
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ní. Pozadu nezůstali ani žáci
z druhého stupně. Mohli jste
tak zhlédnout taneční vystoupení žáků, a to nejen z tanečního
kroužku, poslechnout si hru na
dechový nástroj, či si zazpívat
české lidové písně. Kdo si chtěl
procvičit svou znalost cizích
jazyků, určitě ocenil pásmo anglických písní. Na své si přišli
i milovníci divadla, žáci předvedli několik divadelních scének, včetně žákovské recese.
Celým programem provázeli
moderátoři z řad našich žáků.
Doufáme, že jste se tak jako my
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Titul Ekoškola
Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním
cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání
na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Tento
program ve škole chápeme též jako nástroj pro vytváření celkového
pozitivního klima školy a možnost žáků získat důležité životní zkušenosti a kompetence. Naše základní škola se do tohoto programu přihlásila na jaře v roce 2014. Po celou dobu se o tento projekt na škole
s podporou vedení školy staral Mgr. Jiří Tyl a další žáci z Ekotýmu, kteří
se v průběhu let měnili. Po dvouletém úsilí jsme 2. 5. 2016 podstoupili
audit, který měl posoudit, zda škola splňuje podmínky programu. Audit prováděli dva pracovníci Sdružení Tereza, které program Ekoškola

v České republice organizuje. Ve všech sledovaných oblastech, a není
jich málo, škola obstála a vytoužený titul se podařilo získat. S výslednou zprávou se můžete seznámit na webových stránkách školy.
Ve středu 15. června proběhlo v Praze v prostorách Senátu ČR slavnostní předání vlajky, vývěsního štítu a certifikátu opravňujícího užívat
znaky Ekoškoly po dva následující roky.
Dosažení tohoto titulu je velmi důležitá a významná událost. Naše škola se tímto počinem zařadila mezi 142 elitních škol z přibližně 4000
všech škol v celé ČR. Získání titulu je ale i závazek pro období následující. Po dvou letech bude škola titul obhajovat. Věřím, že to naši žáci
pod vedením svých učitelů opět zvládnou.
 RNDr. Vlastimil Válka,
ředitel školy

Základní umělecká škola
Vážení čtenáři,
dovolte, abych vás pozdravil jménem vedení
ZUŠ. Školní rok se nám rychlým tempem blíží
k závěru a v těchto letních dnech se jak žáci,
tak učitelé těší na prázdniny plné sluníčka, odpočinku a zábavy. Konec školního roku přináší i do naší ZUŠ období závěrečných, postupových a přijímacích zkoušek, absolventské
koncerty, tematické výlety apod.
Od posledního zpravodaje uplynul nějaký
čas a rád bych vás informoval o dění v naší
škole. Během posledních 3 měsíců se nám
díky podpoře MěÚ Koryčany podařilo vyměnit podlahové krytiny a osvětlení, za což
jsme velmi rádi a děkujeme vedení města.
V letošním školním roce proběhlo několik
soutěží v Národním kole ZUŠ, tentokrát ve
hře na akordeon a elektronické klávesové
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nástroje. Naši žáci ze třídy Mgr. Davida
Jugy získali v krajském kole 3x 2. místo a Michaela Pražáková se díky 1. místu probojovala až do ústředního kola, které se konalo
na ZUŠ ve Františkových Lázních, kde získala pro naši školu výborné 3. místo. Všem
reprezentujícím žákům a panu učiteli Davidu
Jugovi ze srdce blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.
V měsíci květnu se konaly 2 absolventské
koncerty, na kterých úspěšně zakončili své
studium na ZUŠ v Koryčanech tito studenti:
Petra Smetková – klavír
Anežka Čechová – kytara
Jan Valenta – klavír
Luboš Pátík – klavír
Absolventům moc přeji, aby se jim dále
dařilo v dalším studiu na středních a vyso-

kých školách a držím palce, ať se jim dále
vede co nejlépe a vzpomínají na naši školu
v dobrém a s úsměvem na tváři.
V prvním červnovém týdnu proběhly přijímací zkoušky a o umělecké vzdělávání
projevilo v Koryčanech zájem celkem 16
dětí.
Na závěr bych ještě rád informoval, že
mládežnický dechový orchestr vystoupí
společně se žáky MŠ a ZŠ Koryčany na
Dni města, který proběhne v sobotu 25.
června na KD v Koryčanech a na toto vystoupení vás co nejsrdečněji zvu.
Vážení čtenáři, přeji vám všem krásné prožití léta, spoustu odpočinku, dětem veselé
prázdniny a těším se na setkání při některé
z akcí pořádaných naší ZUŠ.
 MgA. Norbert Svačina, Ph. D.
ředitel školy

9

Kultura

Významné výročí u našich sousedů v Rakousku
Rok 2016 je významný jubilejní
rok pro světoznámý vídeňský
Prátr. Před 250 lety, 7. dubna
1766, císař Josef II otevřel bývalý lovecký revír pro veřejnost.
Od tohoto jeho vyhlášení směl
být využíván ve všech ročních
obdobích bez rozdílu pro každého.
V roce 1873 se ve Vídni v Prátru konala významná Světová
výstava. Později v roce 1897,
před 50. výročím nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn,
bylo postaveno obří vyhlídkové
kolo, Riesenrad. Jako součást
oslav bylo hercům, kejklířům
a komediantům dovoleno vy-

tvořit své stany. Pro občerstvení
návštěvníků vzniklo také mnoho stánků. Mnozí z nich tam
zůstali a tak vytvořili základ
pro dnešní Prátr, zábavní park,
který každý rok láká k návštěvě
místní obyvatele i turisty.
Průběhem let došlo k proměnám zábavních atrakcí od starých dřevěných skluzavek a historických kolotočů po dnešní
moderní, které stejně jako
dříve nabízejí v Prátru zábavu
malým i velkým. Vzniklo zde
velké množství hospůdek a restaurací, z nichž nejznámější
je pravděpodobně Schweizerhaus rodiny Kolaříkovi s jednou

Blišický guláš
II. ročník Blišického guláše se uskutečnil v sobotu 16. dubna 2016 od
13 hodin. Počasí nám v letošním ročníku přálo. Bylo celý den krásně
slunečno a teplo. Již od ranních hodin běžely přípravy v plném proudu. Výborný guláš, jako i v loňském roce, připravoval pan Štefan Skipala společně se synem. Mužské osazenstvo připravovalo posezení
a občerstvení, ženské osazenstvo zase stanoviště pro dětskou hru "Po
stopách kuchtíka Blišíka". Na Cihelně se připravovala lanová dráha
a také paintballová dráha s překážkami a střelbou na terče. Ani letos
nesměly chybět projížďky na koních a přibyl také skákací hrad. Odpolednem nás doprovázela živá hudba, kdy pan Vrána na přání hrál na
harmoniku. Celé akce se zúčastnilo okolo 300 návštěvníků.
Ve 13 hodin celá akce odstartovala. Děti se vrhly na soutěž, kde musely projít 10 stanovišti, která je dovedla do hasičské zbrojnice. Na

ze specialit, točeným českým
pivem Budvar.
250. výročí Prátru je ve Vídni
slaveno mnoha různými událostmi. Od 10. března do 8.
srpna je ve Vídeňském Museu
na náměstí Karlsplatz (otevírací
doba úterý až neděle 10:00 18:00 hodin; 25. 12. zavřeno)
výstava „Pobavení v Prátru ve
Vídni od roku 1766“.
Od 16. března do 9. srpna
výstava v Židovském muzeu na
Dorotheegasse 11 (otevírací
doba neděle až pátek 10:00 –
18:00) „Mezi Prátrem a městskými cestami k radosti“ a dále
od 31. března až do 31. prosin-

ce výstava „250 let nádherného světa Prátru“ v Cirkusovém
a klaunském muzeu na Ilgplatz
7 (otevírací doba neděle 10 –
13; každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci 19 – 21).
V sobotu 4. září se bude ve Vídni konat Květinové korzo s více
než stovkou fiakrů, historických
automobilů a motocyklů.
Vídeňský zábavní park Prátr je
otevřen od 15. března do 31.
října nepřetržitě celých čtyřiadvacet hodin denně.
 Zdeněk Horenský

stanovištích se projely na koloběžce, prolezly tunelem, třídily a poznávaly koření, luštily tajenku, sázely kytičky nebo střílely na branku. Ve
zbrojnici na děti čekala paní Hanka Nečasová přestrojená za kuchtici
Blišici a předávala jim odměnu v podobě vařečky a sladké odměny.
Hry se zúčastnilo přibližně 80 dětí. Před hasičkou se mohly vyfotit ve
staré i moderní hasičské přilbě nebo v kuchařských čepicích.
K jídlu bylo připraveno 80 l guláše, který se do poslední porce snědl.
Malí i velcí strávníci si mohli dát také párek v rohlíku. V bufetu se točilo
pivo.
Pro mlsouny byla připravena soutěž o nejlepší dezert Miss Buchta. Do
soutěže bylo zapojeno 22 vynikajících a krásně vypadajících dezertů
a buchet. Výsledky byly velmi těsné. Na 3. místě se umístila paní Markéta Musilová s Pařížskými řezy. Druhé místo obsadila paní Vendula
Boudová s Maminčinými řezy. Vítězkou se stala paní Božena Průšová
z Blišic s Jahodovým mlsem. Vítězky byly odměněny diplomem a poukazem na nákup. Vítězka prvního místa získala navíc i šerpu.

Recept vítězného dezertu
Těsto:
2 vajíčka
1 hrnek cukru – ušleháme pěnu
1 a 1/2 hrnku polohrubé mouky
1/2 hrnku mléka
1/2 hrnku oleje
Prášek do pečiva – smícháme
a upečeme
Krém:
Šlehačka – ušleháme a přidáme:
2 tvarohy
Mascarpone
Rozmixované jahody
Ztužovač na krémy
Krém natřeme na vychladlý korpus,
polijeme čokoládou a nazdobíme
šlehačkou a kouskem jahody.
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Děkujeme všem, kteří akci pomohli připravit, i všem kuchařkám a zúčastněným a těšíme se na Vás při dalších akcích.
 Edita Dlouhá
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Městská knihovna v Koryčanech
bude mít nový „KABÁTEK“
Městská knihovna se v letošním
roce dočkala navýšení rozpočtu, který byl určený na pořízení
nových regálů. Regály nám zhotovilo Truhlářství – pan Miroslav
Mičík, jemuž patří dík za ochotu
a spolupráci.
Věděli jsme, že to bude práce
náročná a byla, protože ty in-

formace v knihách jsou opravdu
těžké.
Dva týdny jsme jen stěhovali knížky z regálu do regálu
a skládali a urovnávali a pak
už byly všechny nové regály na
svém místě. Teď znovu vyhrnout
rukávy a vystěhovat dětské oddělení, aby se mohl položit nový

koberec, pak ještě inventura
všech knížek.
Věříme, že chápete, že jsme
Vám na tak dlouhou dobu
zavřeli knihovnu, ale jinak to
opravdu nešlo. Výsledek a naše
vynaložené úsilí stálo za to!!!
Tímto Vás všechny zvu na návštěvu do knihovny, kdy Vám

knihovna poskytne příjemný
azyl ve dnech horkého léta.
Můžete se přijít jen tak podívat,
ale zároveň můžete využít našich služeb a zapůjčit si něco
příjemného k letnímu čtení.
Od září opět zahájíme další ročník naší Akademie 3. věku a těším se i na spolupráci s dětmi ze
Základní školy v Koryčanech
a na všechny návštěvníky a čtenáře naší knihovny.
 Ilona Vybíralová
knihovnice

Z historie

Fakta z historie
V minulém čísle zpravodaje vyšel článek o historii Lískovce. Dnes Vám
přinášíme další náhled na obce Blišice a Jestřabice.
Výňatek z knihy: „Chytilův úplný adresář Československé
republiky: Morava a Slezsko, Morava, svazek 1“, vydaný

v roce 1924.
Blišice

obyvatel: 560 české národnos
Farnost, Školy, Pošta, Telegrafní úřad, Stanice dráhy v Koryčanech
Majetek obce: 2 domy, polí 2 ha, cenné papíry za Kč 32.000,--,
dluhy Kč 35.000,-- a Kč 3.000,--, přirážky

617 %, dávka ze zábavy Kč 430,-Starosta: Šebeček Fran šek – tovární dělník, obecní
sluha: Sabáček Fran šek
Velkostatek: dvůr: majitel Wittgenstein Ludvík, Dyntera Rudolf –
hospodářský adjunkt, Kratochvíl Štěpán – dozorce
Rolníci, kteří vlastní 5 ha a více: Havránek Jakub, Klem Karel,
Navrátilová Josefa, Orel Jan, Orel Josef, Orlová Růžena, Sekaninová
Františka, Sladký Alois, Šikuta František, Šohajek Martin, Vojtek Josef,
Zbytek František, Žalčík Jan, Žižlavský Jan
Bednář: Růžička Štěpán
Hostince:
Klem Karel (i obchod krupařský a trafika),
Voitek František (i obchod se smíšeným zbožím)
Hudebník: Soldán Karel
Kovář: Kovařík František
Obchod: s potravinami: Soldánová Julie
Se smíšeným zbožím: Orlová Cecílie (i prodej lihu)
Obuvník: Nevyjel Vincent
Pokrývač: Langer Alois
Soustružník dřeva: Lukovský Josef
Stolaři: Berka Rudolf, Jurčička Josef, Nečas Josef
Spolky a politické organizace: Sokol, Sbor dobrovolných hasičů,
Politická organizace Československé sociální strany, Domovina,
rep. strana Československého venkova, Cihlářské družstvo
Jestřabice
obyvatel: 710 z toho 1 německé národnosti
Pošta,
Telegrafní
úřad
v
Stanice dráhy Haluzice nebo Bohuslavice u Kyjova
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 2/2016

Koryčanech

Majetek obce: škola, chudobinec, domek, polnosti 8 ha, dluhy Kč
2.114.65 ,--, přirážky obecní Kč 495 %, dávka ze zábavy Kč 350,-Starosta: Tomeš Antonín – obuvník, náměstek Sukovitý Vincent,
radní: Michalík Jan – rolník, Procházka Antonín, Mácal Theodor,
obchodní sluha Mičík Vlastislav
Farní úřad: Honza Robert – farář, Fryc František – varhaník, Debef
Jan – kostelník
Místní školní výbor: předseda Bednařík Josef
Obecná škola II. třídní: správce Fryc František, učitel Kapunek
František
Porodní asistentka: Šikutová Františka
Velkostatek: dvůr a revír: majitel Wittgenstein Ludvík, Smola
Josef – pojezdný, Balán Jakub – šafář, Kovařík František – dozorce,
Hampalík František – dozorce, hajní: Novotný Karel, Chládek František
Rolníci, kteří vlastní 5 ha a více: Bednařík Josef, Bednařík Mikuláš, Čech Josef, Keller Petr, Kubát Josef, Mičík Josef, Michalík Jan,
Procházka Antonín, Šimíková Františka, Žižlavský Tomáš
Spořitelní a záložní spolek v Koryčanech z. s. s neomezeným ručením: představenstvo: starosta Žeranovský Štěpán – dělník, náměstek
Žeranovský Josef – obchodník, členi: Balán František – dělník, Mičík
František – hospodský, Bednařík Josef – rolník, podpisy za firmu: starosta nebo náměstek a jeden člen představenstva, podíly akcií Kč 10,-Hostince: Bednařík František, Mičíková Františka, Sukovitý Vincent (i
výroba lihu studenou cestou a trafika)
Kamnář: Zlámal Jan
Kolář: Masařík Cyril
Kovář a podkovář: Sukovitý Vincent
Krejčí a švadlena: Balánová Anastasie, Kratochvíl František, Müllerová Františka
Mlácení obilí: Buchta Josef, Družstvo malozemědělců
Obchod:
krupařský: Bednaříková Aloisie provdaná Šimi
dáková, Buchtová Rosalie (i prodej cukru a kávy)
smíšené zboží: Žeravský Josef
Obuvníci: Hrdlička Štěpán, Štreit Albín, Tomeš Antonín
Pekař: Šmidák Jan
Řezník: Stokláska František (i obchod s dobytkem)
Stolaři: Kovařík Karel, Matějka Jan
Zámečník: Konečný Antonín
Spolky a politické organizace: Národní Jednota, Sbor dobrovolných hasičů
Strany: Agrární, Lidová československá sociální, Domovina
 Josef Budík
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Odpadové hospodářství v našem městě
Milí Koryčaňáci,
jistě jste si v posledních dnech povšimli nového čárového kódu nalepeného na vašich popelnicích. Je prvním z kroků v oblasti odpadového hospodářství v našem městě směrem k zefektivnění třídění
odpadů, které v konečném důsledku může vést ke snížení ceny za
svoz odpadů. Rok 2016 je řekněme rokem zkušebním, kdy se se
systémem učíme pracovat a sbíráme ty nejzákladnější údaje, jako
je četnost přistavování popelnic k vývozu a jejich zaplnění. Tyto
a další poznatky a zkušenosti více využijeme v roce následujícím.
Proč chceme zavést změnu v odpadovém hospodářství? Důvod je
velmi jednoduchý. Zvýšit množství vytříděných složek odpadu. Za
prvé tím dochází k úspoře přírodních zdrojů nutných na výrobu
obalů a druhým důvodem je snížení množství odpadu v našich popelnicích, který nakonec končí na skládkách a zatěžuje přírodu.
A komu nestačí tyto dva důvody, je tu i důvod finanční, který se
projeví v peněžence každého z nás. Můžeme na třídění odpadů
rezignovat, vše pohodlně uložit do popelnice a nechat odvézt na
skládku. Tento „komfort“ ovšem něco stojí. Za samotné uložení odpadu na skládku je to přesně 1.126,- Kč za každou tunu a k tomu
musíme ještě připočítat nemalé náklady na sběr odpadu po městě
a jeho dopravu na skládku do Nětčic u Zdounek. Do budoucna
vlivem zpřísňujících se pravidel pro skládkování odpadu a plánovanému ukončení ukládání odpadu na skládky v roce 2022 se
bude tato cena nevyhnutelně ještě navyšovat.
Druhou možností je důsledné třídění odpadu. Tato cesta je opakem
té první. Za vytříděný odpad (plast, papír, sklo, kovy atd.) se neplatí.
Naopak, za každou takto získanou tunu dostává město odměnu.
Tady platí velmi jednoduchá rovnice. Čím více vytřídíme, tím větší
dostaneme odměnu za vytříděný odpad a navíc bude méně „drahého“ odpadu v našich popelnicích k odvezení a následnému uložení
na skládku. Tedy méně tun zatížených vysokými náklady na jeho
likvidaci.
Jak ale správně třídit odpady je velmi diskutovaným tématem. Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách, na kterých jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. Pro připomenutí
uvedu alespoň 3 základní a nejvíce tříděné druhy odpadu.
Papír
patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů je to
právě papír, kterého vyprodukuje průměrná česká domácnost za
1 rok co do hmotnosti nejvíce. Modré kontejnery na papír jsou
nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Patří sem odpad
s těmito symboly:

Patří sem například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy bez vazby. Obálky s fóliovými
okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
Nepatří sem celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Stejně tak
nelze dále recyklovat obaly od vajíček a proto patří do směsného
odpadu. Pozor! V žádném případě do modrého kontejneru nevhazujte použité dětské pleny. Ty patří jednoznačně do popelnice!
12

Plast
patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají právě
plasty nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich
třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. U nás se spolu
s plastovým odpadem třídí i nápojové kartony. Proto je důležité sledovat značky na jednotlivých plastových výrobcích. Do žlutých kontejnerů můžete vyhazovat odpady označené níže uvedenými symboly:

Patří sem fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků
a další výrobky z plastů. Patří sem i papírové krabice například od
džusů nebo mléka. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky.
Sklo
se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného,
čiré do bílého. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna. Patří sem odpad s těmito symboly:

Patří sem: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo,
například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů.
Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken
a ze dveří.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. Vše ovšem umyté, bez
zbytků potravin.
Nepatří sem keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo
vracejte zpět do obchodu.
Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, tzn.
ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá
věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě
dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo
krabice. Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl být
prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Tím, že odpady
třídíme, se nám uvolní místo v koši na směsný odpad a také v popelnici, kterou nemusíme přistavovat k vývozu každý týden. Pokud
nám chcete poslat vlastní fotografii, jak jste si zařídili třídění odpadů
doma, tak můžete na mejlovou adresu: podatelna@korycany.cz
Děkuji Všem, kteří se již zapojili do třídění. Věřím, že nás bude čím
dál tím víc. Protože je to to nejmenší, co můžeme udělat pro přírodu
i náš život v ní.
 Ing. Hana Jamborová
starostka
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Fotogalerie ze školní akademie
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(foto k článku na str. 8)
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Z historie

Stavba dráhy Nemotice – Koryčany
(110 let od jejího vytyčení)
Trať Nemotice – Koryčany byla vytyčena
na podzim roku 1906 a na jaře příštího
roku bylo započato se stavbou. Bohužel se
nezachovaly bližší podrobnosti o stavbě této
trati a o jejím zprovoznění. Na podzim roku
1907 byla otevřena pro nákladní dopravu.
V červnu 1908 byla pro výjezd a vjezd této
dráhy v Nemoticích postavena 7. kolej a do
Koryčan odbočovala dráha výhybkou číslo
5 v km 47,818. V Mouchnicích byla zřízena
vedlejší kolej k nakládání a vykládání vozových zásilek.
Stanice Koryčany měla původně dvě koleje,
jednu hlavní a jednu skladištní, dvě výhybky
a kolejovou váhu. Staniční budovou byla
dřevěná budka. Později až v roce 1913 byla
v Koryčanech postavena třetí a čtvrtá kolej.
V začátcích se jezdilo do Koryčan pouze jednou denně s vozovými zásilkami pro tamní
velkostatek a pro místní obchodníky.
Při stavbě dráhy žádal továrník Thonet majitele dráhy L. Wittgensteina, aby mu prodal
pozemek za stanicí a povolil mu tudy vést
vlečku až do továrny, aby se nemuselo na
nádraží objíždět celé město. Jednání trvalo

celý rok bezvýsledně. Mimo to nechtěl majitel dráhy továrníkovi ani povolit nižší sazby
na přepravu nábytku. Na jaře 1908 vytvořil
Thonet skladiště v Koryčanech.
Po dráze se začalo jezdit dvakrát denně. Parnímu stroji, který na dráze jezdil, místní začali
říkat Helenka.
Již v roce 1919 usilovaly Koryčany o zavedení osobní dopravy na trati Nemotice – Koryčany. Dne 31. března 1920 byla pak zavedena. Jezdily čtyři páry smíšených vlaků.
V říjnu 1920 byla v Koryčanech postavena
výtopna.
V červnu 1924 přišel do Nemotic podrobný
program cesty pana prezidenta Masaryka na Moravu a jízdní řád pro zvláštní vlak
7001. Cesta byla stanovena na 27. června.
Pana prezidenta přišlo uvítat na nádraží
mnoho dělníků z Koryčan i s hudbou. Asi tisíc
osob uskutečnilo zájezd do Kyjova, kde se
vlak asi na deset minut zastavil.
V roce 1929 pro kruté mrazy byl na trati Nemotice – Koryčany dvakrát zastaven provoz.
Dnem 1. srpna 1932 byl zahájen provoz
na silniční autobusové lince ČSD Koryčany

– Nemotice. Zároveň byla zrušena osobní
doprava na místní dráze. Pro sněhové závěje
byla 15. ledna 1934 zastavena autobusová
doprava a osobní dopravu převzala opět
místní dráha.
Dne 21. ledna 1936 provedli nějací uličníci
útok na vlak 4046 na trati Nemotice – Koryčany. Nakladli na kolejnice 28 kusů větších
kamenů, které však strojvedoucí Adámek
včas zpozoroval, takže mohl stroj zastaviti
a zabránil tak možnému neštěstí.
Velkého významu měla trať z Koryčan v roce
1945, kdy v dubnu před koncem války byla
zastavena doprava na hlavní trati a byla provozována doprava jen na trati Koryčany –
Slavkov u Brna.
Osobní přeprava na trati Nemotice – Koryčany byla Československými státními drahami definitivně ukončena v roce 1980.
Ze záznamů v kronice železniční stanice Nemotice volně zpracoval
 Zdeněk Horenský.

Literární okénko

Básně
O rodině

Svatba

Pro Františka, pro mne,
budem bydlet v domě.
Táta, máma, děda, babi
a jsme všichni kamarádi,
ještě k tomu Pedro,
a je tady vedro,
ještě k tomu Jindříšek,
a je tady oříšek.

Srdíčko, srdíčko,
zamiluj se maličko,
do mojí mámy a táty,
udělají pro nás krásné párty.
 Maruška Papežová
6 let (nejmladší básnířka
Koryčan)

Tajná chodba v Blišicích
První zmínku o Blišicích, dnes místní části Koryčan v dávné minulosti
však samostatné vesnici, můžeme najít již roku 1322. V té době uprostřed vsi stávala tvrz a dva samostatné dvory, o kterých se píše až
do roku 1447. V 16. století jeden ze dvorů zanikl. Tvrz ztratila svůj
původní obranný účel, zůstala opuštěná a zpustla. Do roku 1530 se
14

vystřídalo v držení vsi mnoho šlechtických rodů. Jedním z významných
majitelů Blišic byl držitel Cimburka a Koryčan Vilém, rytíř z Víckova.
Byla to doba velmi neklidná, doba válečná. Obyvatelé Blišic a všech
okolních vesnic se neustále obávali nájezdu dobyvatelů, kteří loupili
a vraždili. V té době byla postavena podzemní tajná chodba, která
měla být nejen únikovou cestou z vesnice, ale měla i několik dalších
bočních ramen. Majitelé vesnice si v těchto místech schovávali své
bohatství a majetek, nebo zde ukrývali své blízké, aby je nájezdníci
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nenašli a nepřipravili o život. Chodba končila na pahorku na stráni,
kde její výstup krylo vysoké husté křoví.
Jak šel čas, vše upadlo v zapomnění. Jen čas od času se našel někdo, kdo začal vyprávět o tom, že v Blišicích je hluboká tajná chodba plná pokladů, které tam v minulosti ukryli jejich majitelé a už si
je nikdo nevyzvedl. Našlo se mnoho dobrodruhů, kteří se pokoušeli
chodbu s jejím bohatstvím najít, ale všichni buď skončili neúspěšně,
nebo se ztratili a už je víc nikdo nespatřil. Mezi lidmi se začaly šířit zvěsti, že tuto chodbu hlídá přízrak posledního z majitelů, který
chrání ukryté bohatství a nedovolí nikomu, aby zlato a drahé kamení
odnesl.
Po letech se objevil mladý muž, který chtěl opět zkusit štěstí. Rozhodl
se zjistit, co je pravdy na pověstech, které se mezi obyvateli vyprávěly. Vydal se hledat tajnou chodbu. Chtěl ji najít a prozkoumat. Po
dlouhém hledání se mu nakonec podařilo vstup do chodby objevit.
Průchod však byl velmi náročný, protože místy byla chodba téměř
zasypaná. Musel se protáhnout jen úzkou mezírkou, přesto se stále
pokoušel dostat dál. Náhle se průchod uvolnil a před mladíkem se
otevřel prostor, ze kterého vycházela silná, přímo oslepující záře.
Neměl tušení, kde se tak silné světlo v podzemí mohlo vzít, zdálo se
mu, že slyší zvláštní zvuky, sténání a kvílení. Chtěl jít dál, ale země
se začala třást, ze stěn se začala sypat hlína, písek a padat drobné úlomky kamenů. Přepadl ho velký strach o vlastní život, otočil se
a snažil se dostat co nejdříve z chodby ven. Ve zmatku však ztratil
směr. Stále ještě oslněn silnou září nevěděl, zda se vrací správnou
cestou nebo ještě hlouběji proniká do podzemí. Bloudil mnoho hodin. Už byl na pokraji úplného zhroucení, když před sebou uviděl
drobný proužek světla pronikající zvenku. Bylo to vycházející slunce,

které mladému muži pomohlo se zorientovat v temnotě. Těžce vylezl z chodby a děkoval Bohu, že tu hrůzu přežil. Vstup do chodby
zakryl tak, aby ho už nikdo nemohl najít. Po návratu domů o svých
nepříjemných zážitcích dlouho nemluvil. Pokud však někteří neodbytní zvědavci stále vyzvídali, kde byl, co viděl a zažil, záměrně
neřekl pravdu, aby ostatní uchránil od hrůz, které sám zažil. A tak
tajná chodba v Blišicích si i pro dnešní dny ponechává nejen ukryté
poklady, ale i svá tajemství.
Zapsal a nakreslil
 Mojmír Stupňánek

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ
Tel: 777
77 550 621
1
608
Autovrakoviště
Třebětice
8 749 219
19
9 Autovrako
ko
ovi
višt
š ě Tř
T
eb

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme

až 1500 Kč
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Sdružení a spolky

Zhodnocení prací na hradě Cimburku
za první pololetí roku 2016
Během jarních měsíců bylo za
účasti dobrovolníků z velehradského gymnázia vybudováno
nové terénní schodiště do sklepa,
které nahradilo původní dožilé
schodiště. Došlo také k přesunům stavebního materiálu z prostoru 1. nádvoří, čímž se zvětšil
prostor pro pořádání kulturních
akcí.

Za přispění dobrovolníků byla
dokončena sanace jižní obvodové hradby na Stupavském nádvoří. Obnovená hradba bude
využita jako základ víceúčelové
stavby, která bude sloužit jako
zázemí pro dobrovolníky a kulturní akce. Projekt na tuto stavbu
zpracovali studenti Fakulty architektury VUT v Brně.

V současné době na hradě
probíhá druhá etapa sanace
palácové příčky. Příčka byla
v loňském roce zajištěna pomocí
předepnutých lan, která jsou ve
zdivu skryta tak, aby nenarušovala původní vzhled památky.
V letošním roce dojde k vyspárování a následnému přezdění
korun příčky a souvisejících zdí.
Během sanačních prací došlo
dne 16. června v horní části renesanční příčky k zajímavému
nálezu. V zazděném komínovém
sopouchu se nacházely fragmenty keramiky. Díky nálezu kachle

s erbem Viléma z Víckova, který
vlastnil hrad mezi lety 1523 až
1549 lze datovat ostatní nálezy
z komína v podobě tří nekompletních džbánků a dřevěného
jídelního prkýnka do druhé čtvrtiny šestnáctého století.
Na obnově se finančně podílí
město Koryčany a Ministerstvo
kultury v rámci Programu záchrany architektonického dědictví.

Kulturní akce
16. 7. a 17. 7. Šermířský víkend
Na této akci se představí skupina historického šermu Armet z Vyškova.
Vystoupí ve 14:00 a 16:00.
23. 7. Cimburská nota
Vystoupí kapely Hazard z Brna, Ořešák a Druhá míza.
6. 8. Den Múz: Tradiční setkání umělců a řemeslníků
Vystoupí kapely Helemese z Kyjova a Tyjátrio z Brna.
Návštěvníky dále čeká ukázka dravých ptáků, výstava umění, poetický koutek, ukázky řemesel, kejklíři, výtvarné a řemeslné dílny a mnohé
další.
27. 8. Hradozámecká noc
V rámci této akce se budou konat prohlídky hradu s nočním osvětlením. Pro návštěvníky bude připravena ohňová show a vystoupení skupiny historického šermu In Taberna. Jako hudební doprovod vystoupí
Bardka Doubravka. Tato akce začíná v 18:00 a vstupné na ni je dobrovolné.
 Pavel Kudlička
Kastelán
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Den země
I tento rok myslivci z mysliveckého spolku Koryčansko v rámci akce "Ukliďme
Česko", přispěli k vyčištění části katastru.
V lokalitách Koryčany - Kamínka a Jestřabice - Křivousy, vysbíralo 15 myslivců přes
60 pytlů odpadu a několik pneumatik.
Z lokality bývalé divoké skládky v rokli u Křivousů, kterou po zavezení zeminou myslivci
spolu s městem v posledních letech zalesnili,
se tak z nechutné skládky stal pěkný remízek. V loňském roce myslivci důkladně vy-

čistili tuto lokalitu od několika postelí, zbytků karoserií, pneumatik a koberců, ale za
uplynulý rok tam občané uložili zase několik
pytlů odpadu.
Výrazně horší to bylo na Kamínkách hlavně
pod čističkou odpadových vod. V této lokalitě na soutoku říčky Stupavky s potokem Stříbrníkem a Blišickým potokem vznikl krásný
ekosystém lužního lesa. Přitom tato lokalita,
která sloužila jako obecní pastvisko a v části
jako obecní mrchoviště, byla v padesátých
letech postihnutá výsadbou chruštěvových
topolů, v letech šedesátých a první polovině
let sedmdesátých fungovala jako polodivo-

ká skládka, na kterou se vyvážel komunální odpad z Koryčan a průmyslový odpad
z UP závodu Koryčany, se revitalizovala.
Vznikl ekosystém, kde je možné kromě tradiční zvěře (zajíc, bažant, srnčí zvěř, kachna
březňačka) potkat se i se zvěří jelení, divočáky, volavkou šedou, ondatrou, a dokonce
i bobři se tu pokoušejí stavět svoje hráze. Do
Stupavky se vrátily ryby a obojživelníci. Je
velká škoda, že někteří občané si přírody
neváží a zbavují se tu odpadu.
S touto neřestí se myslivci setkávají všude,
kde zpevněná cesta končí někde u remízku,
za stromořadím nebo na kraji lesa. V uvozovkách v těchto oblíbených lokalitách (u
Zlamalového, cesta do Haluzic, rokle Křivousy, cesta na Češky a pod Líští, polní hnojiště v rovinách, U koláčkového mlýna, stará
lískovská cesta u Kavačova mostu, Kamínka
a další lokality...) se někteří občané zbavují nebezpečných odpadů, které patří do
popelnic, sběrných surovin a odpadového
dvora. Škodí tak přírodě a nám všem.
 PhDr. Rostislav Matoušek, CSc.
Místopředseda MS Koryčansko
Foto Ing. Simona Povodová

Woodcraft
Milí občané,
rádi bychom navázali na úvodník Mgr. Drahomíry Čížkové z posledního čísla Koryčanského zpravodaje, ve kterém apelovala na
to, že každý z nás může přispět k udržení
pořádku v našem krásném městečku. Naprosto s ní souhlasíme. Je to o každém z nás
a o našem osobním přístupu k danému tématu.
Dnes bychom rádi touto cestou poděkovali
našemu spoluobčanovi panu Jaroslavu Petříkovi.
Pan Petřík je oddaným včelařem a právě
láska ke včelám ho před lety přivedla na
myšlenku začít upravovat ,,objížďku“ a vysazovat kolem silnice stromky.
,,Nejprve bylo potřeba vyklučit divoce rostoucí keře, porosty i s kořeny, vyčistit místo
na výsadbu a zasadit strom. Ale to je vždy
teprve začátek. Co je mnohem časově náročnější, je následná péče o křehké, mladé
stromečky. Ke každému je třeba dát opěrný kůl, pravidelně vyžínat a udržovat místo
až do doby, než je strom dostatečně veliký
a silný.“
A tak již téměř 15 let věnuje dobrovolně
stovky hodin svého času a peněz na práci
s křovinořezem a motorovou pilou, které na
údržbu potřebuje.
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A co odpověděl v přátelském povídání na
otázku, co ho trápí a co mu naopak dělá
radost?
,,Mě trápí, když vidím, jak mladí odhazují
plastové lahve a papíry do trávy, do potoka, neuklidí si je po sobě, natož aby odpad
třídili. Já sám jsem za naší bytovkou podél
potoka po mladých na jaře nasbíral kolem
240 kusů.“
Mám příjemný pocit, když máme okolo nás
pěkné prostředí a čistou přírodu bez odpadků. Proto tady to místo dlouhé roky udržuji.
Proč sadím stromy? Dříve bylo zvykem, že
každý vysazoval stromy pro další generace
a mám dojem, že se na to již zapomíná.
Z každého stromu, který se ujme, mám velikou radost. Dává mi to smysl. “
Pan Petřík se rozhodl pro lípu, český národní
strom.
Lípa se stala pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín symbolem ochrany, pomoci
a lásky. Lidé od pradávna věřili, že dokáže
odehnat zlé duchy a svou energií zbaví člověka chmurných myšlenek.
A tak se občané Koryčan při svých procházkách po ,,objížďce“ mohou těšit pohledem
na tyto pěkně rostoucí mladé stromky.
My jsme s členy našeho sdružení Woodcraft
vysadili stovky stromů a moc dobře víme,
kolik práce vyžaduje následná péče o ně.
Dělávali jsme mnoho brigád zaměřených
na čištění lesa od odpadků. Dnes pečujeme

o naši lískovskou základnu a udržujeme pořádek v lese okolo.
Vážíme si všech, kteří ctí krásu přírody
a zodpovědně přistupují k úklidu našeho
nejbližšího okolí.
Jsou mezi námi lidé, kteří jsou skromní, nenápadní a místo řečí jsou za nimi vidět činy.
A jedním z nich je právě pan Jaroslav Petřík.
 Mertovi
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Zdraví

Wellness
Vážené čtenářky a čtenáři,
že jídlo může léčit, je dnes
obecně známá věc. Jednak si
z něj tělo vezme, co potřebuje,
ale taky se dá využít jako první
pomoc. V minulosti lidé neznali
vymoženosti současného farmaceutického průmyslu, a tak
si pomáhali tím, co bylo dostupné. Dnes vzpomenu tekuté
zlato, a sice med. Věděli jste,
že na jedinou skleničku medu
je potřeba nektar ze dvou a půl
milionu květů? Chuť závisí na
rostlinách, ze kterých včely nasbíraly nektar. Je to pochoutka,
za kterou vděčíme právě včelkám a která je nejen oblíbeným
sladidlem, ale také významným léčivým prostředkem. Je
to vlastně takový koktejl zdraví
prospěšných látek. Nicméně

diabetici by se o jeho zařazení
do stravy měli poradit se svým
lékařem.
Co med dokáže? Kromě toho,
že je zdrojem energie, má i antibiotické a antiseptické účinky.
Zároveň posiluje i obranyschopnost organismu a zlepšuje
funkce vnitřních orgánů. Využívá se hlavně při nachlazení
a kašli, při nespavosti a také
v kosmetice. Mám pro vás pět
tipů, jak můžete med použít.
Na žáhu – při pálení žáhy
vyzkoušejte jako první pomoc
sníst lžičku medu.
Na ranky – již staří Egypťané,
Řekové i Římané používali med
k hojení ran, zejména těch válečných. Dodnes na malá poranění, jako může být škrábnutí
ale i záděry, můžete úspěšně
použít med. Pokapejte trochou
medu. Budou se rychleji hojit.
Na kašel – nakrájejte cibuli na

Léčivé bylinky
Moji milí čtenáři,
dlouho jsem nevěděla, co
Vám v tomto čísle napíšu
a doporučím.
Pak mi na zahradě rozkvetly
růže a hned jsem měla jasno. Sama si dělám růžovou
pleťovou vodu a dnes se
s Vámi podělím o postup
jak na to, ale nejdříve si
řekněme, k čemu je vlastně
růžová voda tak dobrá?
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Umí skvěle redukovat kožní
maz, sjednocuje tón pleti a zanechává ji hebkou a vláčnou.
Není proto divu, že ji lidstvo
používá už od starověku.
Co budete potřebovat:
hrst okvětních růžových plátků
(zhruba ze dvou růží)
250 ml kojenecké vody
cedník
vyvařenou skleněnou nádobu

kostičky, zalijte medem a nechte v lednici do druhého dne.
Po lžičkách užívejte puštěnou
šťávu.
Na pleť – smíchejte lžičku
medu, 1 žloutek a 1 lžičku olivového oleje. Naneste na pleť
a po 30 minutách důkladně
opláchněte vlažnou vodou.
Pleť bude krásně vyčištěná.
Na vlasy – med zahřejte ve

vodní lázni. Ještě teplý ho
opatrně vetřete do vlasů od
kořínků ke konečkům, zabalte
do potravinové folie a nechte
3 až 5 minut působit. Potom
vlasy opláchněte. Výborné na
roztřepené a lámavé vlasy bez
známky lesku.
Na závěr dnes ještě přidám
jeden tip, jak med využít v kuchyni.

KUŘE NA MEDU
Budete potřebovat 12 ks kuřecích paliček, 3 lžíce medu, 1 lžíci
grilovacího koření a 100 ml vody. Med, koření a 100 ml vody rozmícháme na marinádu. Kuřecí paličky obalíme v marinádě a dáme
do pekáčku, podlijeme troškou vody a dáme péct do trouby předehřáté na 220 st. Jsou výborné jako večeře se zeleninovou oblohou
a čerstvým chlebem.
Přeji Vám nejenom dobrou chuť, ale i krásné léto se spoustou dní
zalitých sluncem.
 Ing. Hana Jamborová
Váš wellness poradce
kontaktní email: zdravystyl@email.cz

Postup:
Okvětní lístky růží otrhejte a omyjte pod tekoucí vodou. Poté je
vložte do hrnce, přelijte vroucí kojeneckou vodou a přiklopte
pokličkou. Takto je nechte stát, dokud voda v hrnci nevychladne na pokojovou teplotu. Přes sítko sceďte vodu do připravené
vysterilizované nádoby. Volte vždy pouze nádoby ze skla,
plastové jsou náchylnější k množení bakterií.
Takto připravenou růžovou vodu používejte na pleť ráno pro
osvěžení, nebo večer po odlíčení pro odstranění přebytečné
mastnoty pleti.
Přeji všem krásné léto plné odpočinku a načerpání nových sil.
 Ilona Vybíralová
vaše „Babi kořenářka“
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Společenská kronika

Vzpomínka
Hvězdy ti nesvítí,
sluníčko nehřeje,
už se k nám nevrátíš,
už není naděje.
Pustý je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám Pavlíku,
chybíš nám všem.
Kam oči pohlédnou,
všude Tě hledají,
nikde Tě nespatří,
jen slzy stékají.

Dne 29. 7. 2015 vzpomeneme smutné výročí, co nás náhle opustil pan

PAVEL KOSTELNÍK
z Koryčan.
S láskou a úctou vzpomínají rodiče,
sestry Alena a Martina s rodinami,
Zdeněk a ostatní příbuzenstvo.

Statistika

Přehled dešťových srážek
v jednotlivých měsících roku v mm
Rok/
Měsíc

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Průměr

18,00
12,00
15,00
48,00
45,00
16,00
52,00
64,00
27,00
45,00
61,00
22,00
44,00
80,00
33,00
47,00
39,00
46,00
50,00
40,21

17,00
3,00
9,00
26,00
12,00
43,00
4,00
51,00
90,00
42,00
30,00
14,00
77,00
35,00
5,00
27,00
93,00
27,00
22,00
33,00

20,00
20,00
33,00
73,00
78,00
19,00
8,00
65,00
17,00
75,00
91,00
57,00
97,00
23,00
52,00
4,00
70,00
15,00
46,00
45,42

31,00
51,00
68,00
16,00
67,00
29,00
48,00
24,00
65,00
77,00
12,00
46,00
3,00
70,00
54,00
39,00
22,00
53,00
36,00
42,68

78,00
30,00
47,00
45,00
39,00
41,00
56,00
30,00
75,00
99,00
54,00
64,00
79,00
218,00
70,00
20,00
121,00
134,00
53,00
71,21

70,00
157,00
144,00
56,00
51,00
86,00
54,00
135,00
58,00
96,00
104,00
32,00
135,00
106,00
51,00
185,00
130,00
39,00
25,00
90,21

295,00
81,00
71,00
149,00
116,00
73,00
98,00
36,00
143,00
14,00
68,00
100,00
153,00
106,00
114,00
63,00
12,00
84,00
40,00
95,58

53,00
67,00
40,00
58,00
39,00
106,00
24,00
28,00
94,00
167,00
83,00
58,00
44,00
100,00
39,00
28,00
118,00
139,00
99,00
72,84
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září

říjen

listopad

prosinec

Součet

53,00 28,00 80,00
134,00 152,00 29,00
41,00 17,00 61,00
53,00 37,00 100,00
173,00 10,00 28,00
61,00 100,00 56,00
51,00 60,00 43,00
49,00 48,00 72,00
26,00 7,00 58,00
27,00 14,00 30,00
152,00 37,00 44,00
80,00 33,00 23,00
29,00 39,00 71,00
80,00 17,00 59,00
29,00 42,00
1,00
72,00 85,00 26,00
92,00 40,00 46,00
149,00 73,00 42,00
33,00 47,00 35,00
72,84 46,63 47,58

54,00
12,00
52,00
51,00
49,00
44,00
48,00
27,00
96,00
17,00
36,00
45,00
65,00
49,00
34,00
48,00
14,00
41,00
20,00
42,21

797,00
748,00
598,00
712,00
707,00
674,00
546,00
629,00
756,00
703,00
772,00
574,00
836,00
943,00
524,00
644,00
797,00
842,00
506,00
711,22
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Srovnání měs. srážek roku 2015 s průměrem 1997 - 2015

Rok 2015
Průměrné údaje 1997 - 2015

Roční srážky v letech 1997 - 2015

1 - 1997, 2 - 1998 ……. 17 - 2013. 18 - 2014 19 - 2015

Průměrné roční srážky 1997 - 2015: 711,22 mm

Srovnání stanoviště Lískovec a Koryčany, Lhotka 2015
Koryčany
Lískovec

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

56,1
50,0

21,6
22,0

40,6
46,0

45,7
36,0

39,7
53,0

38,9
25,0

46,4
40,0

88,2
99,0

34,7
33,0

37,8
47,0

35,7
35,0

Autor: Stanislav Binek

Koryčany, Lhotka
Lískovec
Autor: Antonín Hunča
20

prosinec Roč. souč.

18,4
20,0

503,8
506,0

Stanoviště: Lískovec

Stanoviště: Koryčany, Lhotka
Bouřky: první 30.5.2015, poslední 12.8.2015 , celkem 9 bouřek
Sníh: poslední 6.4.2015, do konce roku nenapadl
Mráz: poslední 7.4.2015, první 23.11.2015
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Inzerce
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Fotogalerie z Mateřské školy Koryčany
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(foto k článku na str. 8)
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Fotogalerie z Mateřské školy Koryčany

(foto k článku na str. 8)
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