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Prázdniny jsou za námi
Nejenom v každém městě, ale
také v každé maličké vesničce
se o prázdninách konají místní
akce, často s velmi poetickými
názvy.
I u nás v Koryčanech a místních
částech se několik takových akcí
uskutečnilo. Nebudu je všechny
jmenovat, mohlo by se stát, že
na některou zapomenu a pořadatele by to mohlo mrzet.
Možná, že vás to na první pohled
neláká, ale uvažte – jsou to prostě akce, na které zajde spousta
místních i přespolních. Takže máte
možnost potkat lidi, které třeba
celý rok zase neuvidíte.

Každý má jiný pohled na to,
jak nejlépe strávit letní čas. Můžete chtít tancovat až do rána,
poslouchat hudbu, pobavit se
se známými nebo naopak jen
tak v klidu relaxovat.
Tyto akce mají jednoho společného jmenovatele – pobavit
přítomné, zpříjemnit společně
prožitý čas a hlavně stmelovat.
Neuzavřít se do ulity před sousedy, před lidmi, probrat spoustu důležitých i bezvýznamných
událostí. Doba nás tlačí stále
kupředu, dávno zlidověla fráze
„nemám čas, spěchám, jsem ve
stresu“. Proto bychom si tím více
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měli uvědomit, že kratičké zastavení a sdílení společných zážitků do života patří. Jsem ráda,
že zejména lidé na vesnicích
a v malých obcích si tuto skutečnost uvědomují a scházejí se při
různých příležitostech. Všichni
víme, že organizátoři akcí to
nemají jednoduché, obětují svůj
čas, energii a mnohdy i své prostředky ve prospěch druhých.
Za to jim patří především díky
a obdiv. Neměli bychom jim
v těchto aktivitách bránit nebo
se snažit je nějakým způsobem
nabourávat. Jsem moc ráda,
že jsou mezi námi lidé obětaví
a zapálení a není jim lhostejné,
jak vypadá jejich obec, jak se
k sobě lidé chovají, jak žijí. Mají

zájem sousedy pobavit, odreagovat od každodenních starostí,
stmelovat a ne rozdělovat.
Letošní léto nám dopřálo ideální počasí k setkávání. Někdy
toho sluníčka už bylo přespříliš,
ale jistě si každý našel nějakou kompenzaci, jak se zchladit. Najít si stinné místo, dát si
pohárek chlazeného nápoje.
A nejlépe to přece chutná ve
společnosti druhých.
Každý máme jiný pohled na to,
jak nejlépe strávit letní čas.
Ať už je to jakkoliv, doufám,
že jste si letošní léto užili podle
svých představ a ještě zažijete
neopakovatelný podzim 2017.
 Mgr. Marcela Klemová
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Snížení počtu sběrných míst pro uložení bioodpadu
v místních částech města Koryčany.
Zastupitelstvo města Koryčany
se na svém zasedání dne 22. 6.
2017 usnesením číslo 5/16/17
usneslo vydat aktualizovanou
vyhlášku č.2/2017 o stanovení
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Dosud platná Obecně závazná vyhláška
města Koryčany č.2/2016 byla
aktualizovanou verzí změněna
v těchto bodech: Z legislativních důvodů bylo nutné dosud
platný pojem z odpadové legislativy „biologicky rozložitelný
odpad“ (BRO) změnit na termín
„biologicky rozložitelný materiál“ (BRM), což bylo nutné pro
usnadnění provozu a výkaznictví
komunitní kompostárny na Odpadovém centru Koryčany v Nádražní ulici. Materiály biologického původu jsou v komunálním
odpadu kvantitativně významnou skupinou odpadů a způsob
nakládání s nimi může pozitivně
nebo negativně ovlivnit základní
složky životního prostředí. Převážná část těchto je předurčena
k látkovému nebo materiálovému
využití. Obsahují rostlinné živiny
a organické látky, které je možno
stabilizovat a výhodně uvádět do
přírodního koloběhu jako organické hnojivo- kompost. Biologicky rozložitelný materiál je třeba
separovaně sbírat, látkově nebo
energeticky využívat a omezovat
jeho ukládání na skládky, kde

je zdrojem skleníkového plynu
metanu a výluhů v průsakových
vodách. Mezi biologicky rozložitelný materiál patří tráva, listí,
větve. Další změnou bylo snížení
počtu míst pro odložení biologicky rozložitelného materiálu (dříve odpadu), a to z důvodů ekonomických a také estetických.
Počet těchto míst se tedy snížil
proti původnímu stavu o 8. Zrušení těchto míst bylo provedeno
na doporučení osadních výborů
místních částí města Koryčany. Při
sběru biologického materiálu docházelo k nadměrnému narušování povrchu odkládacích ploch
svážecí technikou a i když se odpad odvážel každý týden, místa
působením počasí vypadala
nevábně. Na odložení biologického materiálu existují certifikované sběrné nádoby o objemu
několika krychlových metrů, jejich cena se však pohybuje okolo
30 tisíc Kč. Pro jejich výsyp je
třeba speciální svozové techniky
(sběrných vozů), což je pro obec
typu Koryčan zcela finančně
neúnosná záležitost. Je třeba si
uvědomit, že se jedná o službu,
která je pro občany bezplatná
a dosud stanovený počet míst
pro odložení tohoto odpadu byl
vysoce nadstandardní a nehospodárný. Zákon o odpadech
ukládá obcím stanovit místo, kde
občané mohou BRM odložit. Z
hlediska dodržení zákona by
tedy postačilo stanovení Odpadového centra jako jediného mís-

ta pro odložení tohoto materiálu.
Je jasné, že tato varianta by se
nesetkala s pochopením občanů
ze vzdálenějších lokalit a nastalo
by hromadné spalování tohoto
materiálu a následné obtěžování
okolí zplodinami z této činnosti.
Zrušené plochy pro odložení
BRM byly označeny tabulkami
s upozorněním, aby zde již tento
materiál nadále nebyl odkládán.
I po redukci počtu těchto ploch
jich zůstává dostatečný počet
(24). Zde je výčet 8 míst, která
byla zrušena a BRM na ně již
nelze odkládat:
• v místní části Blišice bylo zrušeno 1 sběrné místo v parčíku
nad odbočkou k obchvatu na
Lískovec – z důvodu blízkosti
Sběrného dvora –
• v místní části Jestřabice bylo
zrušeno 1 sběrná místo: u Pluhařového
• v místní části Lískovec bylo zrušeno 1 sběrné místo u tenisového kurtu
V Koryčanech byla zrušena tato
místa v počtu 5: u farní zdi (směr
Lhotka), u Stračkového v Kyjovské
ulici, v Močílkách (nad hřištěm),
u hřbitova v ulici Nádražní, v ulici
Tovární před bytovkami. Výčet
zbylých funkčních míst pro odložení BRM včetně kompletního
textu OZV č.2/2017 o stanovení
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
včetně systému nakládání se sta-

vebním odpadem je k dispozici
na stránkách města Koryčany.
Jak bylo již v loňském roce občanům sděleno, město Koryčany
požádalo o dotaci na pořízení
kompostérů pro občany, kteří
by biologicky rozložitelný materiál z vlastních zdrojů použili na
produkci kompostu pro svou potřebu, čímž by se ulevilo současnému systému sběru tohoto materiálu provozovanému TS města
Koryčany p.o. Jelikož nadměrný
počet zájemců z řad obcí a měst
vysoce překročil finanční možnosti dotačního titulu, město Koryčany se octlo mezi těmi, kteří tuto
dotaci nezískali. Po vyhlášení druhé řady tohoto dotačního titulu se
město Koryčany opět přihlásilo
k získání dotace na kompostéry
a původní seznam přihlášených
zájemců z řad občanů tímto
zůstává v platnosti. Předběžně
bylo přislíbeno firmou, která tyto
dotace vyřizuje, že tentokrát
bude město Koryčany v žádosti
o získání dotace na kompostéry úspěšné. O výsledku žádosti
k této dotaci a všech dalších krocích popř. i o zásadách samotného kompostování budou občané
včas a průběžně informováni
běžným způsobem (na stránkách
města Koryčany, informačních tabulích a prostřednictvím hlášením
obecního rozhlasu).
 Josef Prokeš,
odbor životního prostředí MěÚ
Koryčany

Jak se žije a (ne)třídí mezi chalupáři na Zdravé vodě.
Úvodem: Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo
má úmysl nebo povinnost se jí bavit. (§ 3 zákona č.185/2001 Sb.,
O odpadech).
K napsání tohoto článku mě přivedl vleklý, letitý a v poslední době
gradující problém spočívající v postoji majitelů rekreačních nemovitostí (chalupářů) na Zdravé vodě k odpadům. I když problematika
třídění je veřejný problém, v chatové oblasti Zdravá voda v Koryčanech jej povýšili do nečekaných dimenzí. Tato komunita si vybrala místo pro svůj odpočinek a k načerpání duševních a fyzických
sil lokalitu uprostřed zeleně v těsné blízkosti lesa, na místě klidném
a stranou silničního ruchu. Člověk by tedy usoudil, že tyto ceněné
skutečnosti povedou jejich uživatele k pozitivnímu vztahu k takovéKORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2017

mu prostředí a pohled na jejich chaty s udržovanými trávníky to jen
potvrzuje. Za plotem bohužel cit pro estetično jaksi vyprchá a klesá
na úroveň příslušníka kočovného afrického kmene, který odhodí vše,
co nepotřebuje a tam, kde ho to zrovna napadne. Tento nešvar č. 1
se vyskytuje hlavně za chatami nad penzionem „U klokana“, které
sousedí s obecním lesem. Smrkové mlaziny v těsné blízkosti pozemků
chatařů se tak stávají odkladištěm hlavně pro biologicky rozložitelný
materiál, zeminu, najde se zde i plast, láhve, dřevo – zkrátka odpad,
pro který jsou určeny nádoby umístěné na stanovišti kontejnerů. Již
dříve zde byly instalovány tabulky s upozorňujícím zákazovým textem, ovšem zvyk je železná košile a zaběhlým (a pohodlným) metodám, jak se zdá, se těžko odvyká. K nápravě tohoto stavu bude
3

třeba více kontrol ze strany OŽP, a to i ve víkendových dnech. Trpělivost růže přináší – on už se nějaký hříšník nepochybně nachytá.
O patřičné finanční sankci v tomto případě není třeba pochybovat.
Nešvar číslo 2, na který mě již delší dobu upozorňují obyvatelé z bytových domů na sídlišti Zdravá voda se týká pro změnu chalupářů,
jejichž chatičky se nachází nad cestou, která na úrovni garáží odbočuje vpravo. Pro tuto skupinu je zřejmě obtěžující zajet se svými
odpady na cca 250 metrů vzdálené stanoviště kontejnerů, a tak
si oblíbili podobné místo, které ovšem má sloužit hlavně občanům
se zmíněných blízkých bytovek. Při odjezdu ze svých chat hlavně
v neděli večer rychle své (převážně nevytříděné) odpady vyhází do
těchto popelnic nebo vedle na zem a zmizí. V pondělí ráno jsou tak
zde přeplněné popelnice obyvatel bytových domů, navíc odpadem,
který nepatří do nádob na komunální odpad. Někteří obyvatelé bytových domů (většinou důchodci) se potom snaží uvedený nepořádek uklidit, oprávněně si ztěžují na OŽP a své stížnosti doplňují fotografiemi. I zde náprava a postih není jednoduchá, jelikož totožnost
viníků prakticky nelze zjistit a přestupek tak obvykle „vyšumí“.
A konečně nešvar číslo 3. Téměř při každém svozu komunálního
odpadu od chalupářů ze Zdravé vody mi volají posádky svozových
vozů, jak Technických služeb Koryčany, tak i zaměstnanci svozové
firmy Biopas a poukazují na nepořádek kolem těchto kontejnerů,
na jejich přeplnění odpadem, který měl být vytříděn a uložen do
zcela jiných nádob a na jiná místa. Na mém stole se již několik posledních let plní složka s nápisem „Kontejnery – chalupáři, Zdravá
voda“, kde jsou fotky kontejnerů v pondělí před jejich vývozem.
Jsou to obrázky nepěkné, nepochopitelné až alarmující. Tak asi
vypadá okolí afrických slumů, jejichž obyvatelé jsou ale kulturně
a sociálně zcela na jiné úrovni. Na tomto stanovišti kontejnerů se
nacházejí 4 kontejnery o objemu 1100 litrů, což představuje porovnatelný objem 40 kusů klasických nádob na komunální odpad.
Dále jsou zde nádoby na papír, plast, barevné a bílé sklo (permanentně zaplněná). Hlavně pro chalupáře jsme instalovali kontejner
na použitý textil a oděvy u vjezdu z hlavní silnice před stanovištěm
nádob na komunální odpad před bytovkami Zdravá voda. Před
kontejnery mají chalupáři možnost odložit biologický materiál na
místo jen několik metrů vzdálené od zmíněných kontejnerů. Z hlediska nabídky provozu schopného odpadového systému zde tedy
obec udělala maximum, bohužel to vypadá, že přístup chalupářů
k tomuto systému hraničí až s ignorací a schválností. Po odjezdu
majitelů chat tak v kontejnerech naleznete neuvěřitelné věci: vyřazené počítače, elektroniku, televizory a další materiály, které lze
bezplatně odevzdat v Odpadovém centru i v sobotu do 14.00
hod., což bylo zavedeno hlavně pro víkendové chalupáře. Člověk
musí pochybovat o mentální úrovni jedince, který ořezané chvojí
z jehličnanů na svém pozemku umístí do pytle a vhodí do kontejneru
na komunální odpad, ačkoliv je může vysypat na místo vzdálené
jen několik metrů na plochu označenou tabulkou. A tak bych mohl
pokračovat – končí zde objemný odpad, peřiny, koberce, dřevotříska, polystyrén, stavební suť, pneumatiky, nádobí, a to v množství,
kdy jsou kontejnery zcela přeplněny a další potřební „estéti“ jsou
tedy nuceni zanechat svůj odpad na zemi. Běžně zde končí v komunálním odpadu PET láhve, sklo, krabice, kartony. Troufám si tvrdit
a mám pro to podklady, že tímto způsobem nakládání s odpady
zatíží chalupáři pouze při kalkulaci položky za nadbytečné uložení
odpadu na skládku odpadový systém města Koryčany ročně částkou v řádu několika desítek tisíc korun. Kdo nevěří, jakým způsobem
lze ignorovat základní zásady třídění odpadu a prezentovat tak tím
svůj postoj k okolí, tomu rád ukážu bohatou dokumentaci z této lokality. Samozřejmě, jsem si vědom toho, že nelze všechny házet do
jednoho pytle a i zde jsou jedinci, kteří se chovají normálně a odpady třídí, avšak podle množství a druhu odpadů, které každý týden
zde končí v komunálním odpadu, jsem přesvědčen, že tito slušní
a normální lidé jsou v menšině. Z počátku jsem se snažil s chalupáři
4

na Zdravé vodě komunikovat a k tomuto účelu jsem nechal u stanoviště kontejnerů zabudovat prosklenou skříňku, kde jsem umisťoval
různé návodné informace ohledně zacházení s odpady, jejich třídění a také fotografie jejich každotýdenního výsledku třídění jejich
odpadů. Bohužel, zřejmě nějaký frustrovaný jedinec neunesl kritiku,
skleněnou výplň rozbil a fotografie rozházel po okolí. Ani po tomto
způsobu kritiky k nápravě situace nedošlo. Dřívější osadní výbor,
který sloužil jako styčný článek k případné komunikaci s obcí přestal
existovat a každý si hlídá pouze svůj „píseček“.
Zcela nedávno byla městu Koryčany učiněna nabídka na bezplatné
zapůjčení přístroje – „fotopasti“, která slouží k monitorování a zabezpečení majetku, kterým kontejnery v ceně v řádu několika desítek
tisíc korun rozhodně jsou. Po instalaci během několika pracovních
dnů a jednoho víkendu jsme tedy získali přehled, kdo, jak a čím „zásobuje“ kontejnery určené pro komunální odpad na Zdravé vodě.
Nutno přiznat, že mezi dotyčnými bylo i několik občanů Koryčan,
kteří vlastní na Zdravé vodě chaty. Takže např. na takto získaném
snímku vidíme člověka, který přiveze před kontejnery na komunální
odpad stavební kolečko plné eternitu (nebezpečný odpad), plastové
truhlíky a tímto vším zaplní kontejner. Z legislativních důvodů nelze
veřejnosti poskytnout identitu těchto výtečníků, jsme však přesvědčeni, že i se zaretušovaným obličejem se dotyční poznají a doufám, že
se alespoň zastydí (nebo si to se mnou přijdou vyřídit?). Každopádně uvidíme. Rozhodně častá výmluva chalupářů, že oni vyprodukují
odpad v množství, které se vejde do igelitového sáčku a ten ještě odvezou do místa svého bydliště, vzala za své. Takže mám pro chalupáře od Zdravé vody, kteří se svým osobitým pojetím životního stylu
evidentně vrátili do středověku, tento vzkaz: nadále toto vaše jednání nebude tolerováno a OŽP učiní opatření, aby mu zabránil. Každý,
komu bude prokázáno za pomoci všech dostupných prostředků, že
porušuje odpadový systém města Koryčany, bude v rámci platné legislativy postižen příslušnou sankcí. Zároveň se tímto omlouvám těm
slušným chalupářům, jejichž identita je mi bohužel zatím neznámá
a které jejich nezodpovědní sousedé svým jednáním zatahují mezi
sobě podobné. Je nepochybné, že zde bude třeba instalovat účinný monitorovací systém, který pomůže každého takového hříšníka
odhalit.
Jak jistě občané Koryčan vědí, v r. 2016 město zavedlo systém
monitorování četnosti svozu a obsahu nádob na komunální odpad.
Nepochybně i v důsledku tohoto opatření se snížil objem komunálního odpadu uloženého na skládku oproti předchozímu roku
2015 o cca 100 tun. Vyjádřeno v penězích se jedná o úsporu cca
110 tisíc korun. Takže to jde a třídění má smysl, i když jsou zde
stále velké rezervy. Letošní výsledky ve stejné oblasti zatím ukazují průběžně úsporu i ve vztahu k úspěšnému roku 2016. Bohužel
nezodpovědné jednání a přístup výše zmíněné skupiny uživatelů
odpadového systému k této problematice hatí celkově ještě lepší
výsledek.
Dodatek: zatímco dopisuji tento článek, pracovník TS Koryčan mi
přišel oznámit, že k momentálně (po svozu) prázdným kontejnerům v chatové oblasti Zdravá voda někdo pohodil několik pytlů
s různým odpadem. Bohužel pro onoho původce obsahují i několik opakujících se adres, dodacích listů a papírových krabiček
s adresou zatím nejmenované provozovny z nedalekého okresního
města, jejíž provozovatel má blízkou vazbu na Koryčany. „Takže
pořád se něco děje.“
Omezená kapacita Koryčanského zpravodaje mi nedovoluje tuto
odpadovou problematiku pojmout v rozsahu, který si nepochybně
zasluhuje, takže jsem byl nucen být maximálně stručný. Slovo na
závěr: Občané, tříděním odpadů jste prospěšní především sami
sobě!
 Josef Prokeš,
odbor životní prostředí MěÚ Koryčany
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2017

A je to tu zas – pouť a útok na naše peněženky.
V pondělí 4. září se náměstí začíná pomalu plnit kamiony, které
přiváží kolotoče a atrakce pro
malé i velké. Ve čtvrtek je vše
připravené, nachystané a může
se začít. V pátek dopoledne
otestovaly kolotoče děti z mateřské školy a k večeru se pouť
rozjela plným proudem.

Bylo z čeho vybírat – od vláčku
pro nejmenší až po kladivo a tagádu pro ty větší a odvážnější.
V pátek také proběhla taneční
zábava v kulturním domě. K tanci a poslechu zahrála skupina
SEKVENCE.
V sobotu odpoledne se náměstí pomalu začalo plnit stánky.

Výpis usnesení

z 16. zasedání dne 22. června 2017
Z M 1/16/17 po projednání určuje hlasováním zapisovatele 16.
zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovateli zápisu
paní Mgr. Martinu Lungovou a pana Michala Hušku a členy návrhové komise pana Ing. Miroslava Budíka, pana Zdeňka Šmelu
a pana Ondřeje Daníčka.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Mgr. D. Čížková,
p. M. Horáček, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 2/16/17 s c h v a l u j e doplněný program 16. zasedání
Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Mgr. D. Čížková,
p. M. Horáček, p. L. Orel
Schváleno v předloženém znění.
ZM 3/16/17 s c h v a l u j e účetní závěrku města Koryčany sestavenou k 31. 12. 2016.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D. Čížková,
p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
ZM 4/16/17 s c h v a l u j e Závěrečný účet města Koryčany za
rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez
výhrad a b e r e n a v ě d o m í, že se Opatření k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě č. 217/2016/IAK nepřijímá.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D. Čížková,
p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5/16/17 v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku města Koryčany č. 2/2017 o zavedení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D. Čížková,
p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
ZM 6/16/17 v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku města Koryčany č. 3/2017 o nočním klidu.
Pro: 11, Proti: 1 – p. Ing. H. Jamborová , Zdržel se: 1 – p. Ing. M.
Máčel, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D. Čížková, p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
ZM 7/16/17 s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Koryčany, okres Kroměříž, příspěvkové organizace,
Pivodova 761, 768 05 Koryčany, IČ 70984018 ze dne 10. 12.
2009.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D. Čížková,
p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
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Večer bylo náměstí a přilehlé
restaurace plné lidí, kteří se
přišli pobavit, posedět s přáteli
anebo jen tak popít, popřípadě pojíst dobré jídlo, o které
se postarala masna MASPRO.
V neděli proběhla pouť a mše
v kostele sv. Vavřince. Náměstí
bylo od rána plné stánků, ka-

ždý si mohl vybrat, na co měl
chuť. Sortiment byl široký a bylo
z čeho vybírat, ať už to byly trdelníky, turecký med, oblečení
nebo keramika. Myslím, že si
každý přišel na své. Počasí nám
přálo a to bylo fajn.
 Tomáš Mikulec

ZM 8/16/17 s c h v a l u j e dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
Technických služeb města Koryčany, příspěvkové organizace, Nádražní 520, 768 05 Koryčany, IČ 71294104 ze dne 27. 3. 2013.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D. Čížková,
p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
ZM 9/16/17 s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemků p.č.
2145/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 306 m2
a pozemku p.č. 2146/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, vše v k.ú. Koryčany uvedené na LV č. 60000 ve
vlastnictví Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111 se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město 12800 Praha 2 pro Město Koryčany, IČ
00287334 se sídlem Náměstí 401, 76805 Koryčany, které zastupuje Ing. Hana Jamborová, starostka a s c h v a l u j e znění
smlouvy č. UZSVM/BKM/2625/2017-BKMM, o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími
podmínkami mezi Česká republika – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČO: 69797111 se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město 12800 Praha 2, za kterou právně
jedná JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D., ředitel odboru Odloučené pracoviště Kroměříž a město Koryčany, IČ 00287334 se
sídlem Náměstí 401, 76805 Koryčany, které zastupuje Ing. Hana
Jamborová, starostka.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D. Čížková,
p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
ZM 10/16/17 r u š í usnesení Zastupitelstva města Koryčany č. ZM
10/13/17 ze dne 16. 2. 2017 „Zastupitelstvo města Koryčany po
projednání schvaluje nákup objektu č. p. 184 v k.ú. Jestřabice, obchod – restaurace u Poppa za cenu 1 000 000 Kč“ a schvaluje
nákup budovy č.p. 184 v Jestřabicích a souvisejících pozemků a to
parc. č. st. 72/2, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře
136 m2 a parc. č. st. 76/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
643 m2 vše v k.ú. Jestřabice pro město Koryčany za cenu 1 000
000 Kč.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D. Čížková,
p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
ZM 11/16/17 s c h v a l u j e organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. Mgr. D. Čížková,
p. M. Horáček
Schváleno v předloženém znění.
 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka

 Lubomír Daníček, v. r.
místostarosta

 Bc. Ludmila Prokešová, DiS., v. r.
tajemnice MěÚ Koryčany
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Anketa
Prázdniny
y skončily.
y Co byste
y
p
popřáli
p
dětem do nového
vého školního roku?
Roman:
Chtěl bych popřát dě
tem,
aby se každé ráno
do
školy těšily, přicház
ely mezi
své kamarády bez
stresu
a obav z neúspěch
u. Moc
bych všem dětem př
ál, aby
je do školy vedla př
edevším
zvídavost a přiroze
ná touha poznávat nové vě
ci.

Marie:
Všem školákům bych chtěla
popřát správný optimistický
nástup do nového školního
roku. Těm nejmladším, kteří
otevřou dveře své třídy poprvé, aby chodili do školy rádi,
našli si nové kamarády a na
konci školního roku měli na
vysvědčení obrovskou jedničc v 9. třídě naposledy,
ku. Těm, kteří zasednou do lavi
v učení k tomu, aby
aby vynaložili všechny své síly
měli správnou volbu
při výběru budoucího povolání
a byli úspěšní.

Dana:
ka
Než začne školní rok a výu
ěla
podle nového rozvrhu, cht
n,
bych vám dětem popřát elá
,
pevné kamarádské vztahy
nní
cchápající učitele, každode
te
bije
ttělesnou aktivitu, kterou do
ale
své
s baterky a hlavně zkuste
z
be
t
s ň jeden den v týdnu bý
spo
zka nebo
způsob odpočinku je prochá
ší
jlep
Ne
e.
viz
tele
a
čů
počíta
e už teď na
ě. Tak hurá do toho, protož
proběhnutí se venku v přírod
úspěchů.
ích
dijn
stu
prázdniny. Hodně
vás čekají podzimní říjnové
Pavel:
Rád bych všem dětem
, rodičům i učitelům
popřál co nejúspěšnější
začátek nového
školního roku 2017/2
018. Přeji vám v jeho
průběhu co nejvíce úsm
ěvů, inspirativních
chvil, malých i velkých
úspěchů a především
pohody a klidu při učen
í. Věřím, že energie,
kterou jste získali běhe
m letních prázdnin,
vám vydrží co nejdéle.
Těm nejmenším školáčkům bych chtěl do
jejich prvního školního
roku popřát splnění vše
ch představ a očekáván
í, získání nových přátel
a kamarádů.

Školství

Co nového v naší základní škole…
Tak především tu máme opět zahájení školního roku. V prostoru náměstí kolem kašny
se tentokrát sešlo se svými učiteli více než
220 žáků a prvňáčci s rodiči.
Krátce po osmé místo zvonění zazněla naše
státní hymna.
Školou povinní i nepovinní byli přivítáni ředitelem školy, poté zazněla povzbudivá slova
paní starostky a závěrečné zamyšlení patřilo
duchovnímu správci farnosti.
Představení týmu školy pro školní
rok 2017/2018
Od 1. 7. 2017 zástupkyně ředitele ZŠ Koryčany Mgr. Martina Lungová.
Od 1. 9. 2017 výchovné poradkyně pro
1. stupeň Mgr. Jana Marková, pro 2. Stupeň
Mgr. Veronika Flídrová.
Školní metodik prevence od 1. 7. 2017 – Mgr.
Marie Marková.
Pro školní rok 2017/2018 bude vedoucím
pracovníkem pro 1. stupeň zástupkyně ředitele školy.
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Noví spolupracovníci školy: třídní 4. B Mgr.
Alena Saňková, třídní 6. tř. Mgr. David Kosík,
třídní 8. tř. Mgr. Veronika Flídrová a jazyk anglický a německý naučí PhDr. Jiří Brázdil.
K 31. 7. ukončila na vlastní žádost pracovní
poměr Mgr. Irena Mokrá.
Za systémovou chybu ve školství považuji, že
odchodem žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami končí i pracovní místa asistentek
k těmto žákům. Právě tak se stalo v případě
Petry Jedličkové a Mgr. Kateřiny Hajkrové. A
není to jediná chyba v systému integrace – inkluze…
Třídu 26 prvňáčků povede Mgr. Bohdana
Fochrová.
Již otrkané druháky Mgr. Petra Konvalinková.
Třeťáky Mgr. Jana Marková.
Na početnější čtvrťáky vypomůže Mgr. Kamile Luňákové nová paní učitelka Mgr. Alena
Saňková.
Pátou třídu povede Mgr. Roman Hofr.
Šesťáky bude vzdělávat posila mužského
týmu – Mgr. David Kosík.

Sedmáci svého třídního znají – bude jím nadále Mgr. Miroslav Bieber.
Spojené osmáky dostává na starost Mgr. Veronika Flídrová.
Zkušené deváťáky povede k cíli školní docházky zkušená Mgr. Marie Marková.
Netřídními kolegy jsou Mgr. Jiřina Lošanová
a PhDr. Jiří Brázdil.
Tři hodiny týdně nám vypomůže Mgr. Monika Selucká, kmenový zaměstnanec ZUŠ.
Asistentkami žáků zůstávají Mgr. Hana Šimčíková a Marcela Žižlavská.
O družinu se postarají paní Romana Mlejnková a Mgr. Věra Křivánková.
Dále představuji kolegy z provozu – hospodářkou školy je paní Oldřiška Budíková.
Mzdovou a personální ekonomkou na částečný úvazek paní Eva Lišková.
Nepostradatelným je školník – pan Zdeněk
Bieber, o úklid se starají paní Jana Kosířová,
Iveta Daníčková, Jana Němcová a Marie
Kalamárová.
Od 4. 9. nově zahajuje provoz školní jíKORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2017

delna, kterou jsme převzali pod naši školu.
Novou vedoucí školního stravování je paní
Marcela Peclová, vaří paní Barbora Kosířová a Vendula Helebrantová. Základní filozofií je vrátit prestiž naší kuchyni. Začít s jedním
jídlem, ale kvalitně a chutně. Vše v čistotě,
kvalitě, vstřícnosti a s úsměvem…a když někdy něco „zmastíme“ – s omluvou, neboť to
se v našem zařízení stane maximálně 1x za
školní rok…
Děkuji podporovatelům naší školy, děkuji za
součinnost rodičům a všem přeji, aby školní
rok uběhl tak rychle jako prázdniny a abychom alespoň trochu zmoudřeli, protože
k vyšším věcem jsme se narodili…
Organizace školního roku:
Období školního vyučování ve školním
roce 2017/2018 začalo ve všech základních školách, středních školách, zá-

kladních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování
bude v prvním pololetí ukončeno ve středu
31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek
26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční
prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny připadají na 19. 2. – 25. 2.
2018
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od neděle 1.
července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce

2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Ředitelské volno – předpokládané termíny
– 29. 9. pátek po státním svátku
– 7. 5. pondělí před státním svátkem
Časový plán vyučovacích hodin:
Dopolední vyučování
1. Vyučovací hodina
8.00 – 8.45
2.
8.55 – 9.40
3.
10.00 – 10.45
4.
10.55 – 11.40
5.
11.50 – 12.35
6.
12.45 – 13.30
Odpolední vyučování
14.00 – 14.45
A naší prací je dovědět se více o světě a jak
se co dělá a jak na to…a stát se šikovnými
lidmi vůbec…
Za naši školu
 Vlastimil Jansa

PRVŇÁČCI, VZHŮRU NA PALUBU!
LOĎ DO PRVNÍ TŘÍDY PRÁVĚ ODPLOUVÁ!
V pondělí 4. září 2017 nastoupilo
na palubu první třídy ZŠ Koryčany
26 prvňáčků. Ve třídě se seznámili
s chobotnicí Klotyldou a ptáčkem
Klofáčkem, kteří jim pomohou hladce
proplout první třídou. Malí námořníci
ulovili svoji první rybu a od paní učitelky převzali palubní lístek. Společně se
svými rodiči si první námořnický den
krásně užili. Na závěr zazněla i třídní
hymna: „My jsme námořníci, hola hou!
Překvapíme každého svou odvahou!“
PRVŇÁČCI, VÍTEJTE V NAŠÍ ŠKOLE.
 Mgr. Bohdana Fochrová

Se skřítkem Chřibulkou v novém školním roce.
Děti z mateřské školy v Koryčanech znají skřítka Chřibulku již
několik let a ten si pro ně každý
rok připravuje nová překvapení.
V letošním školním roce se nejmladší děti mohou například těšit
do nově otevřené třídy Motýlků,
kde na ně netrpělivě čekají paní
učitelky. Připravily si pro ně atraktivní program, útulné a bezpečné
prostředí. Všem dětem z mateřské školy bude nově k dispozici
také keramická pec. Jistě si vyrobí během činností výtvarného
charakteru s pomocí skřítka Chřibulky spoustu výtvarných dílek,

která potěší nejen je, ale i rodiče
a všechny dospělé. Děti se mohou také těšit na tradiční akce pořádané každoročně mateřskou
školou jako je Drakiáda, Průvod
světýlek, Mikulášská nadílka,
vánoční i jarní vystoupení s písničkami a tanečky pro veřejnost
i pro starší spoluobčany v domově pro seniory. Připravujeme také
oblíbený karneval v kulturním
domě, oslavy Dne dětí s Pasováním předškoláků, mnohá pro
děti atraktivní kulturní představení v prostorách školy i výlety za
kulturou například do divadla
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Radost v Brně nebo do kulturního domu v Kyjově. Na své si přijdou také zručné maminky,
které se budou moci společně s dětmi zúčastnit plánovaných tvořivých dílen. V jarních měsících by skřítek Chřibulka rád děti doprovázel
na kurz plavání a hlavně otužování pro zvýšení tělesné kondice.
Milé děti, skřítek Chřibulka se na Vás opět
těší a přeje Vám hodně štěstí v novém školním
roce 2017/2018.
 Bc. Pavla Domanská
MŠ Koryčany

Kultura

Městská knihovna v Koryčanech
Milí čtenáři, léto je za námi a čeká nás
čas jako stvořený pro četbu dobré knížky.
Neustále se snažíme knižní fond doplňovat o novinky, které vychází na trhu, abychom uspokojili co nejširší nabídkou Vás,
naše čtenáře.
S podzimem je spojená celostátní akce
pro mnohé z vás již velmi známá a to TÝDEN KNIHOVEN 2017 – letos připadá
na 2. – 6. 10. 2017, u nás v knihovně
bude v tomto týdnu malá výstava starých
fotografií Koryčan a okolí. Slavnostní zahájení bude letos formou příběhů vztahujících se k fotografii nazvané „BABI
DĚDO POVÍDEJ“. Díky vašim literárním
příspěvkům bude zahájení poetické
a plné vzpomínání. Výstava fotografií
8

bude přístupná v otvírací době knihovny.
Jako novinku jsme pro vás připravili Lekce předčtenářské gramotnosti pro předškolní děti a jejich rodiče. Půjde o krátké
programy s dětskými knihami.
Samozřejmě ani na vás moji milí senioři
jsem nezapomněla a budeme pokračovat
v běhu přednášek v rámci Akademie 3.
věku. Můžete se těšit na zajímavé osobnosti i témata, například pan Ing. Kočí znovu
otevře téma židovské obce v Koryčanech,
pan Jiří Jilík přijede na adventní posezení
a budeme besedovat nad jeho tvorbou
a asi zase půjdeme do „kina“.
Od září se budou každý pátek hrát deskové hry pro hráče ve věku 8–88 let od
17.30 do 19.00 hod.

Děti a rodiče se už dnes mohou těšit na keltské odpoledne Samhain v naší knihovně.
30. 9. 2017 skončí letní provozní doba
a bude opět platit původní:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8.00 – 11.30
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
ZAVŘENO

12.00 – 17.00
12.00 – 16.00
12.00 – 17.00
12.00 – 16.00

Na setkání se těší
 Ilona Vybíralová – knihovnice
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2017

Historická společnost Starý Velehrad
obnovuje vydávání sborníku.
Historická společnost Starý Velehrad (HSSV) by Vás ráda informovala, že plánuje navázat na někdejší vydávání Sborníku velehradského,
který ve své první řadě vycházel v posledních dvou desetiletích 19.
století, poté ve 30. a 40. letech minulého století a ve své třetí řadě pak
na samém konci 20. století.
HSSV začíná připravovat roční vlastivědný almanach s pracovním
názvem Krajem Veligradu. Na rozdíl od posledního zaměření sborníku, jenž se zabýval převážně cyrilometodějskými, velkomoravskými
a archeologickými tématy, mají členové realizačního týmu v úmyslu
rozšířit obsah o vlastivědná a místopisná témata, recenze vydávaných
regionálních publikací, pozvánky do zajímavých míst, místních muzeí
a expozic na Uherskohradišťsku, v chřibském regionu a v blízkém okolí
a tím v určitém ohledu navázat na oblíbené a dodnes vyhledávané
regionální sborníky vydávané za první republiky a v několika málo
letech po II. světové válce.

Členové realizačního týmu si současně uvědomují, že obnova vydávání takového sborníku, byť v omezeném množství kusů, je závislá na
počtu předplatitelů. V této souvislosti chceme oslovit všechny zájemce o budoucí regionální revue, aby kontaktovali níže uvedené členy
HSSV, od nichž obdrží další bližší informace k objednání a vydávání
chystaného sborníku, či přímo na internetových stránkách HSSV vyplnili
a odeslali objednávkový formulář. Zároveň budeme rádi za případné
náměty, které by mohly být ve sborníku využity, a za kontakty na místní
vlastivědné pracovníky ochotné a schopné ve sborníku publikovat.
Bořek Žižlavský, předseda HSSV, bubozi@seznam.cz
Milan Železník, tajemník HSSV, milanzeleznik@seznam.cz
PaedDr. Jiří Jilík, člen HSSV, jiri.jilik@gmail.com
 http://velehrad.webnode.cz

Ukázka z knižní novinky.
V pátek 9. června jsem do kulturního domu pozval hosty na
křest mé knižní novinky S duchem doby aneb Životem vstříc
optimismu. Samotného aktu
pokřtění se spolu s paní starostkou ujal Pavel Axman z Plavče,
rodák z Koryčan. Akce byla
doplněna hudebním doprovodem bývalého člena koryčanské beatové skupiny Miroslava
Fridricha a autogramiádou.
Pan učitel
Pan učitel Doležal byl menší
zavalité postavy, okolo sto
šedesáti centimetrů, s hlavou
ostříhanou na ježka. Byl nepřehlédnutelnou postavičkou
druhého stupně základní devítileté školy. Schody dvou
i tří poschodí bral vždy
klusem a nezanedbatelným doplňkem jeho postavy byl objemný svazek
knih a sešitů v podpaží.
Nebylo se co divit, byl
totiž i v pokročilejším věku
výborným tělocvikářem,
tak tyto úkony bezpečně
zvládal. Nikdy mu žádná učebnice nevypadla,
i když se k tomu mnohokrát v jeho poklusu vzhůru
schody schylovalo.…
… Jednoho dne o velké
přestávce procházel pan
učitel Doležal chodbou,

a když se přiblížil ke chlapeckým záchodkům, ucítil cigaretový kouř. Hned přímo vlétl
do dveří záchodků a načapal
tam pět žáků z 9. A. Jedním
z nich byl i Stanislav, který ve
svém věku dosahoval již výšky
pomalu sto devadesáti centimetrů. Nechal je nastoupit na
chodbě do řady a Stanislav
se svou vysokou postavou stál
jako poslední. Pan učitel přišel k prvnímu z nich a zeptal
se: „Kúřils?“ „Prosím ano.“
Dotyčný žák dostal hned pohlavek. Tak to šlo postupně,
až byl na řadě již poslední
z hříšníků. Pan učitel se opět
zeptal: „Kúřils?“ „Prosím ano.“
„Staňo, ohni se,“ a také jemu
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v předklonu teprve dal zasloužený pohlavek. …
…„Mají a jaký krásný!“ O přestávce pan učitel dal peníze
jedné žákyni a poslal ji do toho
nedalekého květinářství pro
brambořík. Jenže co čert nechtěl, bramboříky neměli, takže
se vrátila s nepořízenou. Po
velké přestávce pan učitel Doležal vstoupil svým svérázným
stylem do dveří třídy. Ještě za
chůze ke katedře pravil: „Mají
a jaký krásný!“ Než se zapsal
do třídní knihy, oproti své zvyklosti s vyvoláváním zvolal: „Žák
Bramboříček k tabuli. Vezmi křídu a piš!“ Nadiktoval mu dlouhé souvětí. Pan učitel byl spravedlivý. Žák uměl a za správně

provedený větný rozbor dostal
jedničku, ale s doporučením,
aby doma studoval botaniku
a zaměřil se na to, jak vypadá
květina brambořík.
Na části rozdělená ukázka
první z povídek z knihy S duchem doby aneb Životem vstříc
optimismu, která vyšla v květnu
v nakladatelství Epika v Jindřichově Hradci. Kniha je vázaná,
126 stran, 60 básnických textů
a 15 povídek. Knihu jsem věnoval koryčanské knihovně, kde
je k zapůjčení. Pro případné
zájemce je ještě také několik
výtisků k dispozici.
 Zdeněk Horenský

9

…vše roste od kořenů…
V dnešní uspěchané době je
dobré přibrzdit…pak zjistíme,
že jsme až příliš zahledění do
sebe a problémů, které se týkají
nás, či blízkého okolí. Získáme
tím větší nadhled a širší rozhled…
Vím, lehko se to říká, hůře dělá…
jako ostatně většina věcí. Tak to
zkusme po malých krůčcích.
4. srpna se sešlo docela dost
občanů Koryčan na vernisáži
výstavy fotografií paní Marie
Horáčkové.
Fotografie mají to kouzlo, že zachytí i ten letmý okamžik, který
nám v tom života běhu uniká…
Ale zde nešlo jen o výstavu
fotografií. Předivo společnosti
občanů, zlepšených vztahů,
zlepšeného prostředí, včetně

toho ekonomického – za nás nikdo neutká. Zákonné normy nenařídí, tento „zázrak“ máme ve
svých rukou. A je potřeba k dílu
přiložit obě ruce…
Dlužno dodat, že pěkná výstava paní Marie Horáčkové, se
zmíněným širším významem,
byla i počinem prospěšným pro
naši školu, neboť z dobrovolného vstupného budou pro děti
pořizovány odměny za různé
soutěže a aktivity. Poděkování
patří všem, kteří se na pořádání
výstavy podíleli a neméně těm,
pro které stálo za to přijít a prospět sobě i našemu společnému
činění…
Děkuje a dobré časy přeje
 V. Jansa, ředitel školy

Rozloučení s létem
Letošní hezké léto ukončila 26. srpna 2017 akce Rozloučení
s létem pořádaná městem Koryčany na koupališti. Odpolední
program byl věnován dětem. Asi 60 dětí soutěžilo ve skládání
obrázků, malování a sportovních disciplínách jako skákání v pytlích a chůze na dětských chůdách. Největší atrakcí byla možnost
se projít po koupališti ve speciálních skákacích botách. Nejprve

s ostychem a potom odvážně využilo tuto atrakci hodně kluků
a holek. Přálo nám i počasí.
O večerní program se pro 210 návštěvníků postarala hudební rocková skupina STEJX z Břeclavska.
 Iveta Holásková

Kulturní akce na rok 2017
v Kulturním domě Koryčany
ZÁŘÍ
23. – 24. 9. NAŠE ZAHRADA – VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY, RARIT A KOŠT DOBROT Z OVOCE A ZELENINY, V SOBOTU
I NEDĚLI VŽDY OD 14.00 DO 18.00 HODIN
ŘÍJEN
29. 10. DÝŇOVÁNÍ – HALLOWEEN – VÝROBA STRAŠIDELNÝCH DÝNÍ, ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE, HOSTÉ KOUZELNÍK
A POSTAVIČKY Z LEDOVÉHO KRÁLOVSTVÍ
LISTOPAD
18. 11. PODZIMNÍ DISCO – DJ SURÝ
25. - 26. 11. LEGO – VÝSTAVA – CO SE DÁ POSTAVIT ZE STAVEBNICE…
PROSINEC
2. 12. ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU – VÁNOČNÍ JARMARK (NÁMĚSTÍ)
3. 12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – OHŇOVÉ PŘEDSTAVENÍ S ČERTÍKY A NADÍLKOU
9. 12. II. KOŠT CUKROVÍ
11. 12. POSEZENÍ PRO SENIORY
27. 12. VÁNOČNÍ DISCO – DJ SURÝ
31. 12. SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ U RADNICE (NÁMĚSTÍ)
POŘADATEL MĚSTO KORYČANY – INFO: 720 022 908 P. HOLÁSKOVÁ
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Léčba závislých a komunita–sdružení Cenacolo
Drazí spoluobčané, chtěl bych
Vám představit komunitu, která mě zaujala svým náročným
programem, a v níž jsem byl
na zkušenosti po dobu 40 dní.
Komunita Cenacolo je křesťanské sdružení založené řádovou
sestrou Elvírou Petrozzi v Itálii
roku 1983. Komunita se stará
o závislé na alkoholu, drogách,
počítači. Přijímá též lidi s anorexií
a jiné. Mohou sem vstoupit lidé,
kteří ztratili smysl života, nebo si
chtějí komunitní život vyzkoušet.
V dnešní době existuje kolem
70 komunitních domů po celém
světě (jeden dům je na Slovensku,
tři v Polsku, jeden je v Rakousku,
tři v Chorvatsku atd.). Domy
jsou chlapecké, dívčí a smíšené.
Cenacolo stojí na třech základních principech: modlitba, práce
a přátelství. Domy existují bez jakýchkoliv příspěvků státu či církve. Pobyt v nich je bezplatný, neboť zde lidé žijí z toho, co sami
vytvoří a z darů přátel komunity.
Heslem komunity je: „Z temnoty
do světla“.
Ačkoliv tuto komunitu dříve vyhledávali pouze lidé závislí na
tvrdých drogách nebo alkoho-

lu, v dnešní hektické době bez
řádných pravidel a hodnot („co
není zakázáno je povoleno“)
o ni jeví zájem mladí i starší, kteří chtějí změnit svůj život.
Komunita může jedinci dát
opravdovost a skutečnou radost
ze života, pravé přátelství, nadšení z dobře provedené práce,
správný žebříček hodnot. Komunitní cesta pro závislého člověka trvá tři roky, ale pokud by
chtěl, může zůstat i déle. Stejně
tak může kdykoliv odejít. Cenacolo má s léčením závislosti
velmi vysokou úspěšnost (okolo
90 %). Nejsou zde žádní zdravotníci ani psychologové, kteří
by léčili pacienty. Komunitní
domy mají vždy na starost tzv.
starší kluci nebo dívky, kteří jsou
v komunitě déle než 5 let. Cenacolo není určeno jen katolíkům.
Vstoupit může kdokoliv.
Program komunity je náročný.
Vstává se v 6 hodin. Pracuje
se kolem 10–12 hodin denně
a během práce je zakázáno
sedět a opírat se. Každý pracuje tam, kde byl určen (pole,
okrasná zahrada, stavba, dílna, dřevárna, kuchyně, práce

v domě, práce u zvířat). Večerka je většinou ve 22 hodin. Přes
letní období se pět dní v týdnu
sprchuje studenou vodou. Jelikož první dům vznikl v Itálii, tak
se všichni v komunitě učí italsky,
a můžu říci, že po roce se člověk naučí tento jazyk používat
celkem dobře.
Já jsem byl 40 dní ve slovenském domě v Králové při Senci.
První dny byly náročné, musel
jsem si zvyknout na každodenní
režim. Nejnáročnějším obdobím

však pro mě byl třetí a čtvrtý týden, kdy jsem měl úlohu připravovat snídaně. V komunitě je to
těžký úkol, protože dotyčný spí
většinou okolo čtyř hodin denně. Nebylo to pro mě lehké, ale
když jsem se překonal, cítil jsem
radost, že jsem mohl posloužit
druhým a připravit jim dobrou
snídani. Také jsem zjistil, že každý z nás může ze sebe dát daleko více než si sám myslí.
 Martin Celý

Jak si spoří kytaristi
Dávají si do prasátka
něco drobných na trsátka
do obálky stokoruny
ty budou na nové struny
tisícovky mezi flašky do baru
ty poslouží pak na novou kytaru
 Zdeněk Horenský

Osobnosti

Od papírové lodičky až na kapitánský můstek.
Radovan Vrba se narodil v roce 1975 v Kyjově. Už jako malý chlapec měl plno různých zájmů. A jak je v tomto věku běžné
u většiny chlapců, hodně ho zajímal sport,
především fotbal. Na základní školu v Koryčanech vzpomíná rád, to byla doba, kdy
začínal snít o tom, jaké by to bylo plout po
mořích a oceánech. Když ostatní spolužáci
z papíru skládali vlaštovky, on raději lodičky.
V krátké vzpomínce si jen tak letmo vybaví poslední dva roky na této škole, tehdy se
jeho třídní stala paní učitelka Jana Drozdová, která byla přísná, ale spravedlivá. Ve
třídě jich bylo třicet, ale paní učitelka si za
všech okolností věděla rady. Radovana učila matematiku a pro budoucí studium ho připravila opravdu dobře. Když v roce 1989
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 3/2017

začal v Brně studovat na Střední průmyslové
škole strojní, matematika, jako jeden z hlavních předmětů, mu nedělala žádné potíže.
Byla to doba, kdy se Radovanovi začíná
měnit život. Z venkovského chlapce se stává sebevědomý mladý muž, který se musel
postarat sám o sebe. Dokázal si poradit
i s „nováčkovskými rituály“ starších spolužáků. Usmívá se, když se mu ve vzpomínkách
vybaví, jak jim starší kluci brali svačiny, stravenky, zavírali je do postele nebo se k nim
prvákům chovali povýšeně. V té době se
to však nijak neřešilo, kluci si poradili sami.
„Mazáctví“ podle jeho slov nikdy nepřekročilo únosnou mez. Po čtyřech letech v roce
1993 přišla maturita. Radovan měl možnost
volby mezi matematikou a angličtinou. Vybral si matematiku, protože to byl předmět,
11

ve kterém byl po celé studium na střední
škole výborný. Ale jak už to někdy bývá,
přišla studená sprcha. Brutálně u něj zapracovaly nervy, měl tak velké okno, že by jím
prošel regiment vojáků. Štěstěna však stála
při něm, učitelé, kteří ho zkoušeli, přihlédli
k jeho výborným výsledkům po celé čtyři
roky a všechno dobře dopadlo. Zkoušku
z dospělosti zvládl.
Touha plout na vlnách ho stále neopouštěla. Přišly však první potíže. I když se ještě
před ukončením střední školy začal zajímat
o možnosti studia na námořní škole, v Praze u Československé námořní plavby mu
oznámili, že přišel pozdě – přijímací zkoušky se konaly už na podzim. Pro Radovana
to bylo velké zklamání, toužil být námořním
navigátorem a teď se jeho sen pomalu začal rozplývat. Opět však přispěchala paní
štěstěna, protože mu bylo doporučeno, aby
začal studovat VUT (Vysoké učení technické) v Brně nebo ČVUT v Praze, protože
Československá námořní plavba přijímá
absolventy z obou univerzit. Rozhodl se pro
VUT v Brně, neboť toto město mu bylo blízké
už ze střední školy. Běh událostí se dal do
pohybu. Přichází další zásadní okamžik. Po
roce studia se Radovanovi naskytla možnost
studovat v polském Štětíně. Musel však projít
velmi náročným přijímacím řízením. Přestože
Vysoká námořní škola ve Štětíně neměla jiný
požadavek než úspěšně složenou maturitu,
Československá námořní plavba to viděla
jinak. Při přijímacím řízení byly dvě kritéria
– požadavky na prospěch a dokonalý zdravotní stav. Celkový počet přihlášených byl
kolem čtyřiceti, k závěrečnému přijímacímu
řízení se z nich dostalo jen šestnáct. Ve finále bylo přijato osm a Radovan byl jedním
z nich. Radost z úspěchu však netrvala dlouho. Na světlo se vyklubal další závažnější
problém, který pak Radovana ještě dlouho
provázel. Všechno začalo zcela nevinně.
Studium na Akademii v Polsku bylo zahájeno
týdenním školením, kde nově přijatí studenti
absolvovali povinné základní kurzy požární
ochrany, první pomoci nebo kurz techniky
zachránce, což znamená, jak se zachrá-
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nit na moři, když se loď bude potápět. Po
tomto nezbytném týdnu následovalo 14 dní
plavby na plachetnici. Cílem bylo vzájemné
poznání a pro zahraniční studenty zdokonalení v polštině. Nejdříve loď stála týden uvázána u nábřeží a to byly dny velmi příjemné,
kdy stále nic nenasvědčovalo tomu, co mělo
přijít jako blesk z čistého nebe.
Sotva vypluli na moře, tak náhle a bez varování Radovana zaskočila mořská nemoc.
Téměř celý týden plachtění ho nemilosrdně
provázela. Jen při náročné práci, kdy se
musel soustředit na výkon, se mu ulevilo.
Ale jakmile měl volno, byla tu zase. Vůbec
nejhorší byl pobyt v podpalubí, musel ven
a pracovat, pak se to dalo vydržet. I kapitán
jim radil: najíst se – vyprázdnit žaludek – najíst se znovu – jít pracovat. Pro Radovana
to bylo těžké období, ale protože se svého
snu nechtěl za žádnou cenu vzdát, rozhodl
se s tím bojovat. A podařilo se. Časem si na
houpání lodi na vlnách zvykl. Nevolnost se
pak vrátila jen jednou, když přišla velká bouře a obrovské vlny s lodí hodně házely. Od
té doby měl Radovan klid. Mořská nemoc
a s ní spojené nevolnosti se už neobjevily.
V roce 1998 Radovan úspěšně ukončil studium na Akademii ve Štětíně. S dobrými
výsledky obhájil diplomovou práci a zvládl
státní závěrečnou zkoušku, vše v nezbytné
polštině. Odměnou za to mu byl udělen titul inženýr námořní navigace. Pro rozvíjení
další kariéry musel získat důstojnický patent,
kde jednou z podmínek byla jednoroční praxe na moři. Během studia na akademii zvládl odjet na moři šest měsíců, ale když chtěl
po ukončení studia v praxi na moři pokračovat, nastal další problém. Československá
námořní plavba už nevlastnila žádné lodě,
protože byly všechny prodány. Bylo nutné
navázat spolupráci s novými majiteli prodaných lodí a to se naštěstí podařilo. Mezi
těmi, kteří dostali práci, byl i Radovan. Když
dokončil druhou polovinu praxe na moři,
dostal patent třetího palubního důstojníka,
což je nejnižší navigační důstojník.
Do slibně rozjeté kariéry zasáhla roční vojenská služba. Radovan nastoupil v Kromě-

říži k elitnímu průzkumnému praporu. Po
zkušenostech, které získal na moři, vojna na
souši mu nečinila žádné větší potíže. Když
se však po roce vrátil, situace pro námořníky
byla ještě složitější. Rejdaři postupně vypovídali smlouvy s námořní plavbou v Čechách,
a tak šance získat původní práci byla jen
minimální. Jako navigační důstojník, který
mluví plynule polsky, se pokoušel najít práci
u našich severních sousedů. Poláci však nebrali cizince bez praxe. Znovu přispěchala
na pomoc paní štěstěna. Po půl roce čekání se ozvala naloďovací agentura v Praze,
která funguje jako zprostředkovatel mezi rejdařem a námořníkem. Radovan byl vybrán
z několika kandidátů na pozici třetího palubního důstojníka. Od té doby se už naloďoval
pravidelně, nejdříve pro italské společnosti.
Od roku 2003 nastoupil u německého rejdaře, pro kterého pracuje i v současnosti.
Jeho námořní kariéra se znovu rozeběhla
na plné obrátky. Během let povýšil na druhého a poté až na prvního palubního důstojníka. Vrchol však měl teprve přijít. V roce
2011 byly v plné síle doceněny Radovanovy schopnosti, stal se prvním mužem na lodi,
byl povýšen na kapitána. Od té doby už
kapitánský můstek neopustil.
Jak náročná a odpovědná je tato práce si
my, kteří se pohybujeme jen po souši, moc
neumíme představit. Radovan si vzpomíná
na jeden méně příjemný zážitek během
svého prvního kontraktu ve funkci kapitána.
Během uvazování lodi u nábřeží se vlivem
nepozornosti prvního důstojníka „nepatrně“
otřeli o přístavní jeřáb. Na lodi nebyla škoda
téměř žádná, ale jeřáb byl dost poškozen.
Vše sice vyřídila pojišťovna, jen kapitán místo toho, aby se spojil na pevnině s rodinou
a odpočinul si po náročné plavbě, musel
dlouho do noci řešit pojistnou událost. Podle
jeho vyprávění není o různé příhody na moři
nouze. Jednou po výjezdu z Holandska, vysazovali lodivody v pořádné bouři. Silné poryvy větru a velké vlny cloumaly lodí, bylo
těžší a těžší udržet směr plavby. Při jednom
manévru se náhle přihnala pětimetrová vlna,
která se opřela přímo do boku lodního tru-
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pu, loď se rozhoupala tak, že v kabinách
vznikla obrovská spoušť. Nic nezůstalo na
svém místě, nejen papíry nebo plechovky
létaly po celém prostoru, ale i dvacetikilová
tiskárna, která byla pevně zajištěná, se usadila přímo uprostřed kabiny.
Stát se kapitánem lodi chce vytrvalost, obrovské úsilí, vynikající schopnosti, ale především odvahu. Radovan Vrba dosáhl ve svém
životě této mety, odměnou za to viděl celý
svět. V některých přístavech sice stojí jen
pár hodin, ale jinde i několik dnů. Navštívil
mnoho zemí světa, z nich se dá jmenovat
např. Nová Kaledonie v Tichém oceánu,
Austrálie, Japonsko, Borneo, Bangladéš,
Jihoafrická republika, Guinea na pobřeží
Atlantického oceánu, Ekvádor v Jižní Americe, Venezuela, Libye, Rusko a mnoho jiných

koutů světa. Na otázku, kde se mu líbilo nejvíce nebo odkud si odnesl nevšední zážitky,
odpovídá: „ Moc se mi líbilo na Novém Zélandu. Je tam krásná příroda a velmi přátelští lidé, tady bych dokázal i žít.“ Má jedno
přání, rád by se někdy podíval do Singapuru v jihovýchodní Asii. Strávil tady pracovně
14 dnů, když bylo nutné opravit loď, velmi
ho v tomto městském státě a zároveň v ostrovní krajině zaujal kontrast mezi exotikou
a moderním městem.
Radovan Vrba je kapitánem lodí, které plují
ve světových mořích i oceánech. Přejme mu
hlavně klidné vody, hodně úspěšně odplutých mil a především aby vždy šťastně dorazil do přístavu.
 Ing. Marie Horáčková, Ph.D

Sdružení a spolky

Letní blišické aktivity aneb komu se nelení, tomu se zelení
Co si vybavíte jako první, když
někdo řekne léto? Někomu se
vybaví prázdniny, jinému dovolená u moře, dalšímu stanování a kempování a někomu
třeba letní zábavy pod širým
nebem. Ano, to všechno patří
k létu. A ani blišičáci během
léta a volna nezahálí.
Ještě než začaly prázdniny,
tak se Blišice v červnu zúčastnily v soutěži družstev místních
části na II. Dnu města Koryčany. Do her se zapojil Pavel
Konvalinka, který pojídal palačinky a nafukoval balonek, Marek Berka si poradil s pitím piva
na čas, Olda Sádlík předvedl
své umění na chůdách a Edita
Dlouhá balancovala s míčkem
na lžíci. Všichni společně pak
stavěli věž ze dřívek. Přes veškeré úspěchy v jednotlivých

soutěžích a úžasnou podporu
fanoušků se však Blišice umístily
až na 4. místě.
Na začátku července se blišičáci objevili na již tradičních
závodech tragačů na Starých Hutích. Samozřejmě
jsme nezůstali jen u fandění,
ale i se zúčastnili. Mezi zdatné borce, kteří se zapojili do
závodů, patřili Petr Kočíř, Standa Kaluža a Pavel Konvalinka,
který skvěle reprezentoval SDH
Blišice a umístil se na krásném
3. místě.
Sobota 15. července patřila
II. ročníku turnaje v malé
kopané Blišice. Turnaj se
odehrával stejně jako v loňském roce na Cihelně v Blišicích. Oproti loňskému roku bylo
hřiště rozšířeno a upraveno.
Kopané se zúčastnilo 8 týmů,
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které byly rozděleny do dvou
skupin. Ve skupině A byl domácí tým SDH Blišice, tým Morkovice, tým Mouchnice a tým
Colo-Colo (loňský tým Vrtal).
Za skupinu B hrál tým Kosíř,
tým Lotři (loňský tým Rotter),
tým Střílky a tým Lískovec. Jako

hlavní rozhodčí, který měl celý
turnaj pod palcem, nastoupil
pan Jaroslav Vrba. Nápomocen mu byl pan Zdenek Vrtal.
Ani letos nechyběla týmu Střílky podpora od jeho skvělých
fanynek, které měly připraveny bubínky, hrkače a píšťalky.
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Od fanynek jsme se dočkali
i úplatků, kdy při rozhodujícím
zápase pětitisícovky jen létaly
vzduchem. Pan Vrba byl však
bezkompromisní a žádné úplatky na něj neplatily. Na prvním
místě se umístil tým Střílky, za
ním následoval tým Colo-Colo,
Lotři, Morkovice, Kosíř, Mouchnice, Lískovec. Krásné 8. místo
obsadil domácí tým SDH Blišice.
Vyvrcholením léta pro všechny
blišičáky je samozřejmě Blišický hudební den, v letošním
roce již třetí v pořadí, který připadl na první srpnový víkend.
Sobotnímu veselí předcházel
ještě úklid návsi za pomoci TS
Koryčany a blišických dobrovolníků. Přípravy však probíhaly už týdny dopředu, kdy je
třeba vše zorganizovat a naplánovat.
V sobotu se již od ranních hodin na návsi připravovalo posezení, výčepy nebo podium tak,
aby akce mohla v 15:00 vypuknout. Stejně jako v loňském
roce si všichni návštěvníci mohli
koupit nějakou drobnost na bleším trhu, a tak přispět SDH Bli-
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šice. Na barech teklo proudem
jak alko, tak nealko. K zakousnutí bylo připraveno 250 porcí
masa a 150 klobásů.
V 15:00 program již tradičně
zahájila dechová kapela Boršičanka, která k tanci a poslechu
hrála až do pozdních odpoledních hodin. Mladí i starší se
mohli následně vyřádit na mladé vycházející kapele DneskaNe z Kroměříže, která se již
také stala stálicí na hudebních
dnech v Blišicích. Až do nočních hodin a kdyby to šlo, tak
ještě déle, vystoupila legendární skupina Sekvence. Je až
k neuvěření, že pořád přibývá
nových návštěvníků, kteří na
hudební den dorazí. Stále narůstá počet Vás všech, kteří se
přijdete do Blišic pobavit. A za
to Vám moc děkujeme, protože
bez Vás by tato akce nebyla
tak velkolepou.
Letos se na Vás všechny ještě
těšíme na podzimní drakiádě,
která se bude konat 23. září
a předvánočním zpívání u stromečku v Blišicích.
 Edita Dlouhá
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Zhodnocení prací na hradě Cimburku
V letošním roce proběhla třetí
etapa statického zajištění paláce a byla započata první etapa
statického zajištění parkánu.
Práce byly provedeny za přispění města Koryčany a Ministerstva kultury v rámci Programu
záchrany architektonického dědictví.
Během jarních měsíců byla za
účasti dobrovolníků vybudována nová zahrádka při vstupu
do hradu. Dočasná dřevěná
konstrukce terasové zahrádky
byla nahrazena novou kamennou. V lícové zdi bylo vytvořeno z masivních jilmových fošen
nové posezení pro návštěvníky.
Rovněž bylo přepracováno
provizorní zastřešení stupavské
bašty, která v současné době
slouží jako zázemí pro kulturní
akce. Do budoucna se počítá
s trvalým zastřešením podle některého z projektů, které zpracovali
studenti Fakulty architektury VUT v Brně.
V rámci třetí etapy sanace paláce proběhla dozdívka západní
palácové stěny na úroveň současného terénu souvisejícího nádvoříčka. Do konce letošního roku bude na korunu zdiva umístěno kované zábradlí stejné jako zábradlí na šíjové hradbě. Zároveň bylo
dokončeno spárování a přezdívky korun na jižní zdi a palácové
příčce.
V rámci sanace parkánu letos proběhne statické zajištění pomocí
předpínaných lan podobně jako na palácové příčce. V rámci další
etapy bude provedeno přespárování zdiva a přezdění korun.
Kulturní akce, které letos proběhly:
Cimburský turnaj
V rámci prvního ročníku této akce vystoupila skupina historického šermu In Taberna z Brna, skupina historického šermu Khaern
M‘orhen z Brna a skupina historického šermu Cerveza z Brna. Návštěvníci mohli zhlédnout šermířský a lukostřelecký turnaj, ukázky
dobových zbrojí a zbraní s možností si vše vyzkoušet. Jako hudební
doprovod vystoupila kapela Metanoon. K vidění bylo i dobové rytířské ležení.
VI. cimburský košt vín
Návštěvníci mohli ochutnat více než 200 vzorků vín. K tanci a poslechu zahrála cimbálka z Vacenovic.
Setkání malých pivovarů
Návštěvníci mohli ochutnat téměř 30 druhů piva z produkce středních a malých pivovarů. Jako hudební doprovod vystoupili Duo
Juyos Complet (Ostravský bigbeat) a Nšoči (Bigbeat Kroměříž).

Šermířský víkend
Na této akci byly k vidění ukázky středověkých turnajových soubojů, které předvedla skupina historického šermu Armet z Vyškova.
Den Múz
Tato akce má na Cimburku nejdelší tradici. K vidění byla výstava
historických kostýmů Martiny „Komety“ Pekařové, výstava obrazů
Martiny Lupačové Švarcové a Pavly Kryštofové. Dále proběhly
ukázky tradičních řemesel a komentované prohlídky hradu. Jako
hudební doprovod vystoupila kapela The Oakland Sisters z Brna.

Šermířský a divadelní den
Vystoupila skupina historického šermu Nuntius Regis ze Zlína a koryčanští ochotníci zahráli divadelní hru Čarodějnice z Cimburka.

Hradozámecká noc
V rámci této akce proběhly večerní a noční prohlídky hradu. K vidění byla ukázka replik dobové výzbroje a výstroje z patnáctého
století. Dále bylo možné zhlédnout fireshow od šermířské skupiny
In Taberna z Brna. Jako hudební doprovod vystoupila kapela Tyjátrio z Brna.

Dětské divadýlko
V rámci této akce vystoupilo Dětské divadýlko z Kyjova.

 Pavel Kudlička
Kastelán
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MLADÍ HASIČI A TÁBOR NA SKÁLE V LÍSKOVCI
Začátek prázdnin jsme jako tradičně zahájili táborem na skále
v Lískovci.
Sraz byl 5. 7. 2017 v 15.30
na hasičské zbrojnici, naložili
jsme batohy a zásoby a vyrazili
směrem k Lískovci, kde jsme měli
sraz s mladými hasiči z Lískovce.
Po příjezdu jsme se ubytovali,
nasbírali si dříví na oheň a opekli si na večeři špekáčky. Bouřka,
která se na nás přiřítila a nové
zážitky zavinily, že zahnat děti
do postele a uspat je byl přímo
nadlidský výkon. Nakonec se
zadařilo a všichni usnuli.
Ráno nás probudil slunný den,
donesla se voda a všichni se
nasnídali. Do oběda se hrály
různé hry, hlavně s balonem,
nejoblíbenější byla vybíjená
s vratkou – hráli všichni, nejdříve
vypadli ti nejmenší, ale díky velkému fandění koho vybít dál se
vraceli do hry a byla zábava na
dlouhou dobu.
Po obědě byla vyhlášená odpočinková hodina a po ní se
vyrazilo na výšlap na Střílecký
hrad. Cesta vedla lesem po turi-

stických značkách, před hradem
byla vývěsní tabule, kde jsme se
dočetli o historii hradu.
Nejodvážnější jedinci, kromě
dvou vedoucích, vylezli na hrad
a rozhlíželi se po okolí. Díky
krásnému počasí bylo vidět široké okolí a je to opravdu nádherný pohled. Cesta dolů byla trochu strmá, a tak se někteří svezli
a jiní kouleli. Po večeři jsme si
hráli a jako tradičně opět hřmělo, ale únava vyhrála a všichni
usnuli jako medvídci.
Druhý den ráno pršelo, a tak
se nikomu nechtělo ani vstávat.
Pak se ale ukázalo sluníčko a po
obědě jsme vyrazili na další výšlap – odměnou byl zmrzlinový
pohár. Po cestě zpátky na chatu
se děti rozdělily na dvě skupiny
– ti výkonnější vyrazili oklikou
přes les a ti menší klasicky po
cestě.
Náš výkon začalo doprovázet
hřmění, blýskání a déšť, museli
jsme se schovávat a nakonec
jsme přece jen dorazili sušší, ale
s pořádnou bouřkou v patách.
Ještě než začalo pršet, byla vy-

hlášena hra o poklad – pokladem byly sáčky dobrot, které si
musely skupinky dětí najít. Když
se spustila bouřka s velkou průtrží, vyhnala stanující, neboť nám
stany začaly plavat jak zvenku,
tak bohužel i vevnitř. Chata je
ovšem dost prostorná a tak plaváčci přesídlili do chaty, navečeřeli jsme se a hráli stolní hry.
Únava zvítězila a brzy chata
utichla.
Poslední den po snídani začalo
mohutné balení, hledání věcí
a uklízení. Než se začal podá-

vat oběd, bylo již vše zabaleno
a uklizeno, po obědě se jen
umylo nádobí, rozdaly se balíčky a odměny, stihli jsme i malou
svačinku v podobě melounu.
Pak už se jen nasedlo do hasičky a hurá domů.
Chtěli bychom poděkovat oběma sborům a okresnímu sdružení za podporu a panu Mertovi
za zapůjčení chaty.
Za kolektiv vedoucích mladých
družstev
 Martina Franková

Woodcraft
V přírodě kraluje babí léto, přesto vám předkládáme fotografie zasněženého lesa. Je to proto, že se chceme podělit
o snímky zachycující činnost sdružení Woodcraft.
V zimním období jsme vyčistili 60 sýkorníků na trase Smutný žleb – Barchanec, dále od Barchance k lískovskému
lomu a v okolí naší základny. Také jsme vyčistili 20 sýkorníků kolem přehrady. Práci jsme se věnovali několik víkendů.
Počet vyčištěných ptačích budek nesouhlasí s počty budek
vyvěšených, některé musely ustoupit při těžbě stromů.
O to víc nás těší, že všechny zbylé sýkorníky jevily známky
hnízdění.
Sýkorníky v lokalitě Češky a Železňák vyčistíme letos
v zimě. Kromě 200 kusů budek pro zpěvné ptactvo jsme
vyvěsili také sovíny a netopýrníky, které není třeba čistit.
V létě se členové sdružení věnovali údržbě základny
a pronajatého pozemku.
Nejnáročnějším počinem byla oprava totemu, která vyžadovala promyšlenost, soustředění a hodně síly.
Na závěr našeho článku chceme poděkovat občanům
města za podporu při sběru železného odpadu. Výtěžek
slouží sdružení k nutným opravám a zvelebování místa
v lískovském lomu.
Za sdružení Woodcraft
 Jana Svobodová
16
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Léčivé bylinky

Zdraví
Milí čtenáři, věřím, že jste si během léta odpočinuli a načerpali
sílu.
Dnes vám přiblížím moji oblíbenou bylinku:
LEVANDULE LÉKAŘSKÁ
Je to aromatická a léčivá rostlina
z čeledi hluchavkovitých. Lidově
se levandule nazývá také jako
dulenka, devandule, špikanard
nebo špikrnát.
Nálev z květu levandule se
přidává do koupele – již v antickém Římě. Levandule se také
vkládá mezi oblečení v šatníku,
které krásně provoní a zároveň
odpuzuje šatní moly. Uplatní se

v kosmetickém průmyslu (vonné oleje, parfémy). Používá se
i v kuchyni, hlavně ve Francii,
Španělsku, Itálii, je jednou ze
součástí provensálského koření.
Květ levandule je pro své zklidňující účinky přidáván do směsí
bylinek užívaných při bolestech
hlavy, nespavosti, nervozitě a závratích. Mírně snižuje krevní tlak.
Masáže oleji z levandule pomáhají při revmatických bolestech
a mají povzbuzující účinek.
Pokud máte tedy na zahradě
tuto modrofialovou rostlinku, věřím, že jste si ji zavčasu ostříhali
a udělali malé svazečky, které
pověsíte do skříně.

Někteří z vás si možná udělali
i vlastní olej:
Postup výroby oleje:
1. Květiny sušené nebo čerstvé
levandule dejte do sklenice.
2. Olej si pomalu zahřejte na
pánvi. Potřebné je takové
množství oleje, které se vejde
do sklenice s levandulovými
květy.
3. Zalijte květiny ohřátým olejem a přikryjte kuchyňskou
fólií. Pořádně pohár zabezpečte gumičkou tak, aby
z něj fólie nespadla.
4. Pohár uložte na chladném
a tmavém místě a nechte od-

počívat celý měsíc. Jednou
denně však směs protřepejte, aby se olej z levandulí
uvolnil.
5. Po měsíci pohár otevřete,
vyberte květiny a lžící je pořádně mačkejte. Tak získáte
vzácný levandulový olej
z květů.
6. Získaný olej uskladněte
v uzavíratelné skleněné lahvičce.
Přeji Vám krásný podzim, užívejte si co nejvíce pobyt v přírodě.
 Ilona Vybíralová
vaše „Babi kořenářka“

Společenská kronika

Společenská kronika - I . pololetí 2017
JUBILEA
Únor
80 let
85 let

Kudlička Mojmír, Koryčany
Cahová Zdenka, Koryčany

Březen
80 let Gabriel Jan, Blišice
85 let Bartošík Jan, Koryčany
Josefíková Naděžda, Blišice
Stratilová Drahomíra, Blišice
91 let Špicnerová Vlasta, Koryčany
Duben
80 let Čížková Růžena, Blišice
92 let Bobková Františka, Koryčany
93 let Holásek Jaroslav, Koryčany

Květen
85 let Kudličková Emílie, Koryčanyy
91 let Křemenský Miloš, Koryčanyy
Burianová Bohumila, Koryčany
any
92 let Malovcová Jiřina, Koryčany
93 let Sušilová Blažena, Koryčanyy
94 let Benýšková Jiřina, Koryčany
96 let Vojtová Miroslava, Koryčany
Červen
80 let Doupovec Miroslav, Blišice
Budík Josef, Lískovec
91 let Tászli Peter, Koryčany
94 let Huňková Marie, Koryčany
98 let Berková Vlasta, Blišice

ÚMRTÍ
Leden Brauner Viktor, 1942, Lískovec
Bouda Václav, 1950, Koryčany
Sádlík Josef, 1951, Lískovec
Tarabová Olga, 1920, Koryčany
Balažíková Květoslava, 1923, Koryčany
Viktorínová Jiřina, 1941, Koryčany
Průša Jiří, 1988, Jestřabice

Březen Kvapilová Alexandra, 1931, Koryčany
Tringelová Věra, 1939, Koryčany
Kvasničková Hana, 1951, Koryčany
Říha Ivan, 1953, Koryčany
Lorenzini Vlasta, 1926, Lískovec
Zemánková Zdeňka, 1938, Lískovec
Formánková Marie, 1929, Koryčany

Únor

Duben Kučerová Jaroslava, 1937, Koryčany
Huška Ladislav, 1930, Koryčany
Lorenzini Bedřich, 1944, Koryčany

Vrtal Ladislav, 1937, Koryčany
Chmelařová Susane, 1933, Koryčany
Soldánová Blažena, 1926, Lískovec
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hlačka Mi
l 1928, Koryčany
Dihlačka
Miroslav,
Bužek Jiří, 1948, Koryčany
Tászliová Drahomíra, 1931, Koryčany
Květen Nádeníčková Marie, 1934, Lískovec
Zoubková Jiřina, 1930, Jestřabice
Červen Kozáček Luděk, 1952, Koryčany
Tomeček Jindřich, 1933, Koryčany
Musil Radek, 1971, Koryčany
Kapalka Alexandr, 1932, Koryčany
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Statistika

Přehled dešťových srážek v jednotlivých měsících roku v mm
Rok/
Měsíc
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Průměr

leden únor březen duben květen červen červenec srpen
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
34,00
39,90

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
98,00
36,25

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
35,00
44,90

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
56,00
43,35

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
30,00
69,15

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
58,00
88,60

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
113,00
96,45

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
40,00
71,20

září

říjen

53,00
134,00
41,00
53,00
173,00
61,00
51,00
49,00
26,00
27,00
152,00
80,00
29,00
80,00
29,00
72,00
92,00
149,00
33,00
20,00
70,20

28,00
152,00
17,00
37,00
10,00
100,00
60,00
48,00
7,00
14,00
37,00
33,00
39,00
17,00
42,00
85,00
40,00
73,00
47,00
71,00
47,85

listopad prosinec Součet
80,00
29,00
61,00
100,00
28,00
56,00
43,00
72,00
58,00
30,00
44,00
23,00
71,00
59,00
1,00
26,00
46,00
42,00
35,00
40,00
47,20

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
9,00
40,55

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
604,00
695,60

Srovnání měs. srážek roku 2016 s průměrem 1997 - 2016
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Roční srážky v letech 1997 - 2016

1 - 1997, 2 - 1998

…….

19 - 2015., 20 - 2016

Průměrné roční srážky 1997 - 2016: 695,60 mm

Srovnání stanoviště Lískovec a Koryčany, Lhotka - 2016
Koryčany
Lískovec

leden únor
48,8 94,1
34,0 98,0

březen duben
27,0
53,8
35,0
56,0

Stanoviště: Koryčany, Lhotka
Autor:
Antonín Hunča

květen
35,8
30,0

červen červenec srpen
77,8
108,0
43,5
58,0
113,0
40,0

září
19,7
20,0

říjen
68,5
71,0

listopad prosinec
47,0
10,7
40,0
9,0

Roč. souč.
634,7
604,0

Bouřky: první 25.5.2016, poslední 5.9.2016 , celkem 18 bouřek
Sníh: poslední 23.1.2016, první sníh 22.12.2016
Mráz: poslední 28.4.2016, první 4.11.2016

Stanoviště: Lískovec
Autor: Stanislav Binek

Řada1: Koryčany, Lhotka
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Řada2: Lískovec
19

Inzerce
ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme

až 1500 Kč

Odzvonilo praktikám podomních prodejců?
V současné době je podomní prodej elektřiny a plynu
zakázaný, ale i přesto nám čas od času u dveří zazvoní podomní prodejce s nabídkou, která není tak úplně
poctivá. Obrací se na nás zákazníci se stále novými
příběhy a zdá se, že podomní prodejci vytahují z rukávů nová esa. Jak se bránit?
Podomní prodejce není tak úplně “nezvaný host“ jak si
mnohdy myslíme. Svou návštěvu nám telefonicky oznámí, přičemž se ale vydává za zástupce stávajícího dodavatele či jakoukoliv kontrolu. Nejlepší a nejúčinnější
obranou před podomním prodejcem je zabouchnutí
dveří přímo před nosem. Musíme si uvědomit, že z nerozvážného podpisu smlouvy vyplývá několik rizik,
která nejsou zrovna zanedbatelná. Problém zpravidla
nastává ve chvíli, kdy si zákazník neuvědomí, že podepisuje změnu dodavatele. Často se setkáváme i se situací, kdy spotřebitel podepíše během dvou měsíců nové
smlouvy i více než třem dodavatelům, aniž si je toho
vědom. Nejen že je od smluv obtížné odstoupit, obtížnější je vůbec zjistit o jaké dodavatele se vlastně jedná.
Nejvíce častou a problémovou situací je, kdy na podvodné praktiky podomních prodejců naletí senioři, kteří se bojí reakce svých dětí, vnoučat nebo příbuzných
a smlouvu raději někam schovají nebo úplně vyhodí –
‘‘Však ono už to nějak dopadne‘‘. Dopadne to jedině
tak, že odstoupení od smlouvy po pár měsících už není
možné. Proto radíme řešit problém za včas, nemusíme
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se přece za nic stydět, měli by se stydět pouze podomní prodejci. Proto pamatujme, podomní prodejci jsou
mazaní, naletět může každý z nás: „Bylo mi trapné
mu říct, že se s ním bavit nebudu a vyrazit s ním dveře, tak jsem podepsala nějaký papír, který mi pořád
strkal a byl klid,“ slýcháme v kanceláři i od třicátnic.
Snažíme se zákazníkům vysvětlit, že podpis “nějakého
papíru“ je jediná věc, pro kterou se podomní prodejce
‘‘obtěžuje‘‘ až k nám domů a následné potíže ho dále
nezajímají. Nezapomínejme na to, že za předčasné
ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem můžeme
vyfasovat pokutu v řádu několika tisíc korun. Přinášíme
Vám nejčastější scénáře:
‘‘Dodavatel Vám zůstane stejný‘‘ „Byl slušně oblečený a přišel za mnou až domů, moje příjmení již znal.
Tvrdil, že jen podepíšu změnu korespondenční adresy
a můj dodavatel mi samozřejmě zůstane.“
“Žárovky jako bonus?“„Nechal mi sadu žárovek jako
bonus pro nové zákazníky. Když jsem od smlouvy
v zákonné lhůtě odstoupila, musela jsem za žárovky
zaplatit poplatek v řádu několika tisíc korun. Takto se
mi podařilo koupit své nejdražší ÚSPORNÉ LED žárovky v životě.‘‘
“Původní dodavatel zkrachoval‘‘
„Přišel v obleku a vydával se za zástupce úřadu pověřeného kontrolou měřidla. Prý můj původní dodavatel
zkrachoval a mám mu to rychle podepsat nebo mi vy-

pne plyn i elektřinu. Měl jsem z toho strach, tak jsem ho
raději poslechl.‘‘ "Soutěžte nezávazně o svou cenu‘‘
„Říkal, že mám jedinečnou možnost soutěžit o nejlevnějšího dodavatele, akorát musím podepsat “nezávaznou“ přihlášku do soutěže. Vybrali mi dodavatele,
se kterým mám špatné zkušenosti, tak jsem ho odmítl.
Za to jsem si nezávazně vysoutěžil několika tisícovou
pokutu.“
Máte Vy, rodiče, prarodiče či známí podobnou zkušenost? Přijďte se poradit do nově otevřeného poradenského centra ENPORA-Kancelář pro Vaše energie
a nenechte si své starosti pro sebe!
Naší prioritou je zajistit především poradenství, úspory
a přepisy v oblasti energií.
Jediné co potřebujete je poslední vyúčtování a smlouva se stávajícím dodavatelem.
ENPORA – Kancelář pro Vaše energie
Masarykovo náměstí 283/12g
Zlatá ulička, 697 01 Kyjov
e-mail: kyjov@enpora.cz
Tel: +420 725 877 956
Otevírací doba:
Pondělí
9-12
13-15
Středa
9-12
13-15
Pátek
9-12
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Rozloučení s létem
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(foto k článku na str. 9)
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PRVŇÁČCI, VZHŮRU NA PALUBU!

(foto k článku na str. 7)

Nový třídní...

Paní starostka, paní zástupkyně, duchovní správce
farnosti a ředitel školy...

Prvňáčci - poprvé do školy.

Prvňáčci s paní učitelkou.

Prvňáčci a rodiče.

S úsměvem - osmáci a jejich paní učitelka.
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