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Úvodník
Milí Koryčaňáci,
zdravím Vás na začátku léta.
Dnes se chci s Vámi podělit o některé aktuální témata a zejména
investiční záležitosti týkající se
našeho města.
Nejen s ohledem na mimořádně teplé počasí, které panuje
v podstatě celé jaro, považuji
za důležité sdělení ohledně provozu koupaliště v tomto roce.
Z důvodu výpovědi dosavadního nájemce koupaliště jsme
byli postaveni do situace, kdy
jsme se museli rozhodnout jak
dál. Byla ve hře i varianta koupaliště pro tuto sezónu uzavřít.
A to proto, že vyvstala nutnost
bezodkladné výměny čerpadel
k velkému bazénu. Nechat ty
stávající by bylo velmi riskantní,
protože vzhledem k jejich hava-

rijnímu stavu, mohlo v podstatě
kdykoliv během sezóny dojít ke
kolapsu a tím pádem okamžitému ukončení provozu koupaliště. Firmy, které jsou oprávněny
a schopny tuto výměnu provést
měly už na jarní měsíce nasmlouvané zakázky a neměly
volné kapacity. I přes tyto nepříznivé okolnosti jsme zvýšeným úsilím nakonec dokázali
dodavatele zajistit a v těchto
dnech, kdy článek píšu, je již
výměna čerpadel před dokončením. Celkový náklad na tuto
výměnu, včetně výměny ocelového potrubí v úpravně vody, je
613.190,- Kč. Pokud vše proběhne bez komplikací podle nastaveného harmonogramu, bude
se koupaliště otevírat 1. července a v provozu bude do konce
srpna. O kvalitu vody a sečení
travnatých ploch se letos budou
starat Technické služby města

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 2/2018

str. 8
str. 8
str. 9

Doprava
Sport
Inzerce

Koryčany. Již několik týdnů se
velmi intenzivně věnují přípravě
koupaliště na zahájení sezóny.
Jsou to všechno práce nad rámec dosavadní činnosti Technických služeb při zachování stávajícího počtu zaměstnanců. Prosím
proto občany o strpení, pokud se
někde vyskytne mírně přerostlá
tráva či jiný drobný nedostatek
v úklidu města. Katastr města je
velmi rozsáhlý a objektivně nemůžou být pracovníci Technických služeb všude a hned. Co se
týká občerstvení na koupališti, to
bude letos zajišťovat společnost
DAILY COINTS s.r.o., která má
bufet v pronájmu.
Je dokončená plánovaná výměna kotlů v bytových domech na
Masarykově ulici. Ty stávající již
nevyhovovaly současným normám a předpisům. Vyměněno
bylo všech 44 kotlů investičním
nákladem ve výši 2.199.648,- Kč.
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V jarních měsících proběhly opravy komunikací v místních částech
Blišice, Jestřabice a Lískovec.
Konkrétní úseky byly vybrány
po dohodě s osadními výbory
těchto místních částí. V Blišicích je
opraveno 1500 m2 komunikací,
v Jestřabicích 1600 m2 a v Lískovci je to 2500 m2 celkovým nákladem 1.504.478,- Kč. V tomto
měsíci ještě budou provedeny
lokální vysprávky na třech zbývajících místech.
Na konci června končí práce
na 1. etapě oprav veřejného
vodovodu ve vlastnictví VaK
Hodonín na Masarykově ulici v
úseku od základní školy směrem
na Náměstí. Děkuji všem za strpění nezbytných omezení v dopravě a majitelům přilehlých
nemovitostí navíc za trpělivost
při odstávkách vody. Na tuto
etapu bude navazovat 2. etapa,
pokračování na straně 2

1

Akce školy

(foto k článku na str. 5)

pokračování ze strany 1
která bude zahrnovat úsek od
základní školy na Masarykově
ulici po autobusové zastávky
u Koryny. Její realizace by měla
být ještě v letošním roce.
Na úrovni projektové dokumentace je v řešení rekonstrukce
kotelny a vyregulování celého
systému ústředního vytápění
v základní škole. Tady na základě provedené revize bylo zjištěno, že kotle jsou jednak nevyhovující současným normám
a z důvodu zateplení budovy
a výměny oken jsou předimenzované a provozně nehospodárné.
Realizace tohoto projektu povede k nemalým úsporám na vytápění budovy.
Dále jsme po výběrovém řízení
uzavřeli smlouvu na vypracování projektové dokumentace pro
rozšíření tělocvičny na Masarykově ulici, vedle základní školy.
Vznikne tady prostor pro diváky
a zázemí pro týmy při pořádání
turnajů. Dokumentace by měla
být hotová v červnu, takže město
bude mít připravený projekt k podání dotační žádosti, který zvýší
nejen atraktivitu, ale také možnosti využívání této tělocvičny.
V rámci péče o majetek města
je zadaná projektová dokumentace rekonstrukce vnitřní elekt2

roinstalace v mateřské škole. Ta
je před dokončením, náklad na
tuto rekonstrukci zatím neznáme.
Každopádně realizace by měla
uchazečem, vzešlým z výběrového řízení, proběhnout v době
prázdnin.
Máme nachystaný projekt přestavby budovy bývalého MNV
v Jestřabicích na byty. Je vyhlášený dotační program, ve kterém
bychom na tuto rekonstrukci mohli
z evropských peněz získat až
9.000.000,- Kč. Od 14. 6. 2018
je otevřena výzva k podání žádostí a v termínu ji podáme, protože splňujeme všechna kritéria
výzvy. Žádost máme kompletně
připravenu včetně nezbytných

příloh. Je požádáno o stavební
povolení, proti němuž vznesli námitky vlastníci sousedních nemovitostí. Věřím, že to nebude důvod,
proč tato investice nebude moci
být uskutečněna. Čili zahájení
přestavby je podmíněno získáním
stavebního povolení a dotačních
finančních prostředků na spolufinancování.
Proběhlo již výběrové řízení
na dodavatele kompostérů do
domácností, které by měly být
k dispozici na přelomu června
a července. Na základě průzkumu předběžného zájmu byl stanovený počet zakoupených kompostérů. Předávání bude probíhat
v Technických službách města na

základě zápůjční smlouvy. Kompostéry zůstanou majetkem obce
a občané je budou mít v bezplatné zápůjčce k užívání na 5 let. Po
uplynutí této doby kompostéry
obec věnuje občanům. O zahájení výdeje budete informováni
prostřednictvím hlášení městského rozhlasu a webových stránek
města.
Na závěr děkuji těm z Vás, kdo se
starají o prostranství u svých domů
a přispívají tak ke zlepšení vzhledu našeho města.
Milí čtenáři Koryčanského zpravodaje, přeji Vám přívětivé dny
nadcházejících týdnů.
 Ing.Hana Jamborová
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Informace z radnice

Výpis usnesení

21. zasedání dne 26. dubna 2018
ZM 1/ 21 /18
po projednání u r č u j e hlasováním zapisovatele 21. zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovateli zápisu
p. Ing. Miroslav Budíka, pana Ondřeje Daníčka a členy návrhové komise pana Ing. Miroslava Máčela, pana Marka Berku
a paní Mgr. Marcelu Klemmovou.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela,
p. B. Žampach, p. Mgr. M. Lungová
Schváleno v předloženém znění.
ZM 2/ 21 /18 s c h v a l u j e
program 21. zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela,
p. B. Žampach, p. Mgr. M. Lungová
Schváleno v předloženém znění.
ZM 3/ 21 /18 s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 06 – rok 2018 dle přílohy č. RO-201806.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela,
p. B. Žampach, p. Mgr. M. Lungová
Schváleno v předloženém znění.
ZM 4/ 21 /18 s c h v a l u j e
realizaci projektu „Rozvoj přírodovědného a technického –
praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany“ i v případě nepřidělení
finančních prostředků formou dotace v rámci výzvy číslo 47 –
Infrastruktura základních škol v SVL – ze dne 17. 8. 2016 a to
financováním z vlastních prostředků.
Pro: 10, Proti: 1 - p. L. Orel, Zdržel se: 1 – p. M. Horáček, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela, p. B. Žampach, p. Mgr. M. Lungová
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5/ 21 / 18 s c h v a l u j e
změnu období čerpání úvěru z 31. 12. 2018 (smlouva
o úvěru č. 0317011429/LCD – vedena u České spořitelny,
a.s.) o 6 měsíců tj. do 30. 6. 2019 při zachování ostatních stávajících podmínek úvěru;
změnu/doplnění účelu úvěru (smlouva o úvěru
č. 0317011429/LCD – vedena u České spořitelny, a.s.) o koupi pozemku p. č. 442/8 – ostatní plocha o výměře 100 m2;
pozemku p. č. 743/1 – ostatní plocha o výměře 2.679 m2,
pozemku p. č. 743/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
595 m2; jehož součástí je stavba bez č. p. /č. e. – doprava –
na něm postavená; pozemku p. č. 743/3 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 130 m2; jehož součástí je stavba č. p. 719
– doprava na něm postavená; vše zapsáno na LV 380 v KN
KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž, pro obec Koryčany, k. ú.
Koryčany (dále také jen nemovitosti); při zachování ostatních
stávajících podmínek úvěru.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1- p. M. Horáček, Nepřítomno: 3 –
p. Z. Šmela, p. B. Žampach, p. Mgr. M. Lungová
Schváleno v předloženém znění.
ZM 6/ 21 / 18 s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu
č. SML/0263/18 „Kanalizační přípojka k budově na ulici Kyjovská č. 82“ mezi městem Koryčany, Náměstí 401, 76805
Koryčany, IČ 00287334, zastoupeným Ing. Hanou Jamborovou, starostkou města a Zlínským krajem se sídlem tř. Tomáše
Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, zastoupeným na základě
zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001
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Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací
(ŘSZK) se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860,
zastoupenou Ing. Bronislavem Malým, ředitelem.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela,
p. B. Žampach, p. Mgr. M. Lungová
Schváleno v předloženém znění.
ZM 7/ 21 / 18 s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 1256/4, zapsaný na LV č. 10001
pro město Koryčany, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, o výměře 48 m2, druh pozemku
vodní plocha, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 14.520 Kč
včetně DPH.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela,
p. B. Žampach, p. Mgr. M. Lungová
Schváleno v předloženém znění.
ZM 8/ 21 / 18 n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 1765/6, ostatní plocha, o výměře
cca 12 m2, části pozemku p. č. 440/19, ostatní plocha, o výměře cca 16 m2, a části pozemku p. č.2213/2, orná půda,
o výměře cca 60 m2.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1 p. L. Orel, Nepřítomno: 3 – p. Z.
Šmela, p. B. Žampach, p. Mgr. M. Lungová
Schváleno v předloženém znění.
ZM 9/ 21 / 18 n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1908/1
v k.ú. Koryčany o výměře cca 17,7 m2, druh pozemku zahrada.
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1 – p. Mgr. D. Čížková, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela, p. B. Žampach, p. Mgr. M. Lungová
Schváleno v předloženém znění.
ZM 10/ 21 / 18 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. B. Žampach, p. Mgr. M. Lungová
Schváleno v předloženém znění.
Z M 11/ 21 / 18 p o ž a d u j e
zpřístupnění svého pozemku parc. č. 1908/1 v k. ú. Koryčany
pro veřejnost,
u k l á d á starostce města podat podnět Odboru životního
prostředí – stavebnímu úřadu Koryčany pro zajištění volného
přístupu na celý pozemek parc. č. 1908/1 v k. ú. Koryčany.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 – p. Z. Šmela,
p. B. Žampach, p. Mgr. M. Lungová
Schváleno v předloženém znění.

 Ing. Hana Jamborová, v. r.
starostka
 Bc. Ludmila Prokešová, DiS., v. r.
tajemnice MěÚ Koryčany
 Lubomír Daníček, v. r.
místostarosta

Údražba laviček
Milí spoluobčané,
v rámci běžné údržby majetku města Koryčany bylo již nutné provést opravu dřevěných částí laviček ve městě Koryčany. Dřevěné
části budou ve třech etapách demontovány, obroušeny a opatřeny
novým nátěrem, který zaručí delší životnost dřevěných částí lavi3

ček. První etapa demontáže byla již plošně provedena v měsíci
květnu, po namontování již natřených částí laviček bude následovat další demontáž. Děkujeme občanům za postřehy a upozornění na chybějící části laviček.
Za město Koryčany
 Pavel Mikulec, HSO
referent správy majetku

Anketa
Otázka:
Letos je poměrně velké sucho. Šetříte s vodou? Jakým způsobem?
Kamil:
Bydlíme v bytě a tam není příliš mnoho možností, jak vodou
šetřit. Máme například úsporné
splachování na WC, na vodovodních bateriích vzduchové
koncovky tzv. perlátory, což jsou omezovače průtoku a tím
spořič vody. V létě se více sprchujeme, než koupeme ve vaně.

Sylva:
V tomto období je to
určitě důležité. Myslím, že šetříme už tím
, že nemáme doma
bazén, který bychom
napouštěli pitnou
vodou. Pro běžnou
spotřebu bereme
vodu z vodovodního
řádu, ale pro větší
práce (např. zednick
é) používáme vodu
ze studny.

Petra:
jsme šetřili s vodou
Když jsem byla malá, tak
měli pouze studnu
mnohem víc, protože jsme
o málo vody. Dnes
a občas se stalo, že v ní byl
a tak to ani nevníjsme připojeni k vodovodu,
y nedostatek. Ale
né spotřebiče
mám, že by mohlo být vod
tíme vanu a ttakkéé máme růz
ouš
nap
než
e,
jem
chu
spr
v létě se spíše
třebou vody.
např. pračku se sníženou spo

Petr:
Je to důležité tém
a
a všichni bychom se
měli uskromnit. Já
začnu tím, že letos
napustím bazén jen
do poloviny a abyc
h doma ušetřil vodu
d , od
djed
du
s celou rodinou na
měsíc k moři. V rámc
i úsporných opatření jsem
doma instaloval systé
m na filtraci a dávkování vo
dy. Dešťovou vodu
používáme na splachování,
zalívání nebo praní
prádla.

Školství

Zprávičky ze školy základní…
Jarní zpravodaj
ze školních škamen přinesl čtenářům informace o žácích, problematice mobilů ve
školách, webových stránkách, o projektu
a novém směřování školy, o chystané úpravě školního vzdělávacího programu, o školním poradenském pracovišti, chystaném
zápisu do 1. třídy, dále o plesu, karnevalu,
exkurzích a dalších akcích, které doplňují
výchovně vzdělávací práci od prvňáčků po
slečny a mládence ročníků vyšších.
O zápisu do 1. třídy.
Těšíme se na naše nové žáky, na budoucí
prvňáčky. Všechny jsme už ve škole přivítali
u zápisu, s většinou jsme se potkali i při společné práci v dílničkách pro předškoláky.
Děti pracovaly s velkou chutí a u zápisu dokázaly, že jsou připravené vstoupit do nového životního období. V současné době je
4

počet zapsaných žáků 26, postará se o ně
dvojice učitel s asistentkou.
O týmu zaměstnanců ve škole.
Po roční spolupráci odchází do školy blízké
bydlišti pan kolega David Kosík. Jako začínající kantor to neměl jednoduché – dojížděl
cca 40 km, někdy i na kole! Děkuji mu za
odvedenou práci a přeji, ať se mu daří. Nově
nastoupí Mgr. Martin Prachař – kromě matematiky se bude věnovat rozvoji digitálního
vzdělávání žáků a správě webových stránek.
Na částečný úvazek nastoupí Mgr. Michaela Palmeová – aprobace NJ a ČJ.
Za roční spolupráci děkuji novým kolegům
Mgr. Veronice Flídrové, Mgr. Aleně Saňkové a PhDr. Jiřímu Brázdilovi. Nejen v oblasti
jejich odborností, neméně důležitá je empatie s žáky a řešení problémových sociálních
jevů, které se Koryčanům nevyhýbají…
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O novém směřování školy.
Projekt přírodovědného a technického –
praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany
pokračuje přípravou realizace. Město
Koryčany připravuje zadávací řízení na
zhotovitele stavebních úprav a dodavatele technologií a vybavení. Připomínám, že
„mozkem“ projektu je multimediální prostředí, dále středisko technického – praktického
vyučování a přírodovědná učebna s laboratoří. V projektu propojíme naše vzdělávání
s následným polytechnickým vzděláváním
i s mateřskými školami pro rozvoj motoriky
a technického myšlení. V současné době
řešíme zapojení odborně fundovaných – šikovných lidí pro spolupráci ve výuce. Vítáme zájem řemeslníků, ekonomicky aktivních
spolupracovníků. Nabízíme vzájemnou spolupráci, která bude přínosem pro všechny.
V současné době připravujeme týmy pro
zadání změn ve školním vzdělávacím programu naší školy. Využijeme disponibilních
hodin pro posílení čtyř oblastí na druhém
stupni ZŠ.
1. Pracovní činnosti – od pilky, aku. nářadí
k CNC a laserovým strojům a 3D tiskárnám…
2. Jazyky – důraz na praktičnost používání
a angažované učení…
3. Digitální vzdělávání – praktické a bezpečné používání ICT, tvorba, prezentace…
4. Přírodovědné vzdělávání – vzorem debrujářské hnutí, objevné, zážitkové aktivity…
Postupně připravujeme změnu formy výuky. Část výuky bude probíhat standardně
v hodinách a část v blocích. Příklad – první
dvě hodiny proběhne výuka ČJ a M a dále
následuje 4hodinový blok přírodovědný,
kdy formou projektu žáci uceleně získají
poznatky a propojí je např. s pokusem,
prezentací, hodnocením, atd. Takto ucelené blokové – projektové vyučování bude
náročnější na všechny články vzdělávání.
Od přípravy, realizace a následné optimalizace – vyváženosti takto upraveného
systému výuky. Výstupem – cílem by bylo
vzdělávání nikoli rozdrobené do mnoha
desítek až stovek hodin, ale deseti – dvaceti celků, seřazených, navazujících, propojených zážitkovým efektem „velké věci“.
V dnešní překotné době ve velkém tempu
střídáme aktivity a mnohdy věci pouze povrchně řešíme. Navrhované změny by více
řešily podstatu vědění, více by se zkoumalo, méně „biflovalo“, učení – poznávání
bude zážitkové, týmové a angažované.
Změny v učení nebudou revoluční, ale postupné – vývojové. Musíme na ně připravit
sebe, vzdělávací program – tento svými
výstupy musí odpovídat celostátně pojímanému RVP. K úspěchu je nutná vzájemná
komunikace s rodiči, pochopení potřebnosti a aktivnějšího přístupu. Věřím, že v Koryčanech si lidé uvědomují, že potřebujeme
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změnu pro udržitelný život. Zatím se ale
zdá, že ještě není dostatečná většinová
vůle pro obrodný proces více udělat…
Vedením města Koryčany jsem byl opakovaně pozván na veřejná zastupitelstva, kde
rozvoj naší školy komunikuji a velmi kvituji
vstřícnost k řešení rozvoje vzdělávání…
Vážení uživatelé veřejné služby,
které říkáme škola,
poslední den školního vyučování přiběhnou kluci a holky domů, hodí kabelu do
prázdninového kouta a vytasí vysvědčení.
Ne vždy to bude k potlesku. Ale rodiče ví,

že v tom vysvědčení není jenom známka.
A ti kluci a holky ví, že je rodiče chápou
a berou. A všichni ví, že život nám jednou
dá vysvědčení jiné…, tak ať nepropadneme. Rodičům děkuji za vstřícnost a pomoc…
např. při organizování a zajišťování plesu.
Školákům přeji pohodové prázdniny, v září
na shledanou. Deváťáci si naposledy zazvoní a vykročí do všech světových stran…
Všem spolupracovníkům díky za práci a od
září to roztočíme…
 Za školní tým V. Jansa
ředitel školy, Koryčany 14. 6. L. P. 2018
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Plánované změny ve školním vzdělávacím programu pro příští školní
rok
Od září nabídneme dětem na druhém stupni nový volitelný předmět. Žáci si budou
moci vybrat napříč ročníky z nabídky pěti
předmětů. Ti, kteří se budou chtít zdokonalit
v angličtině, budou číst ukázky z anglicky
psaných knih a rozebírat je; ti, které láká
svět IT, budou s novým panem učitelem stříhat videa, učit se dělat animace a základy
programování; ti, kteří rádi něco tvoří, si budou moci něco ušít, vyrobit dárky, vytvořit
něco ze dřeva nebo poskládat nějaký model; ti, kteří rádi přicházejí věcem na kloub
a přemýšlí nad světem kolem, si zkusí vymyslet, naplánovat a uskutečnit projekt. To vše
ve dvou hodinách týdně.
A na závěr ještě malé ohlédnutí za
právě uplynulými měsíci
Kromě práce ve škole (duben byl náročný
zvláště pro žáky deváté třídy, protože je
čekaly přijímací zkoušky) jsme se v dubnu
v hojném počtu zapojili do akce Ukliďme
Česko a sesbírali jsme odpadky kolem Floriánku, v Cihelnách a podél zámecké zdi.
Dále jsme se poučili o dopravních předpi-

sech v programu Spolu hravě o dopravě.
Začátek května byl ve znamení divadla.
Nejdříve pro nás ve škole sehrálo Divadélko pro školy představení o životě a díle
Karla Čapka a pak žáci 2. stupně navštívili
Slovácké divadlo, kde zhlédli představení
Deník Anny Frankové. Na konci května
nás čekalo ještě jedno kulturní vystoupení,
a sice koncert skupiny Marbo. Žáci a učite-

lé 1. stupně si tuto akci zpestřili bláznivým
účesem. Na začátku června jsme oslavili
Den dětí. Květen a červen jsou obdobím
školních výletů, žáci vyráželi za poznáním
a zábavou. Zúčastnili jsme se florbalových
turnajů a na konci června nás ještě čeká
sportovně branný den.
 Mgr. Martina Lungová

Mateřská škola
Oslovili nás sponzoři
V měsíci dubnu nás navštívil zástupce firmy
EMS – PATVAG s.r.o. Brankovice, pan Ivan
Botek, aby slavnostně předal dětem sponzorský dar – Elektronickou Albi tužku.
Děkujeme rovněž: Manželům Šlesingerovým za krásná trička pro předškoláky,
která si děti oblékly na slavnostním stužkování na školní zahradě. Kavárně NEMOland – paní Petře Kovářové, Dřevopodniku
Hausner s.r.o. Koryčany, rodičům dětí.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny,
spoustu slunečných dnů, neobvyklých zážitků a nových kamarádů.
 Martina Ondrušíková
MŠ Koryčany

Plaváčci v Aquacentru
V letošním roce jsme zahájili plavecký kurz pro předškoláky v Aquacentru ve Zdounkách. Předností tohoto plaveckého centra je slaná voda,
krásné prostředí a odborné vedení.
Ze strany dětí a rodičů byl o tuto aktivitu velký zájem.Děti se otužují, seznamují se s vodou a technikou plavání formou hry a soutěží.
Pobyt v bazénu s paní lektorkou se střídá s relaxací v sauně a ve
vířivce, samozřejmě neustále pod dohledem pedagogů.
Zbývá ještě dost času na sušení, svačinu a hru v dětské herničce.
 Martina Ondrušíková
MŠ Koryčany
6
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Kultura

Koncert Lany Genc´
Sólový recitál chorvatské klavíristky v našem kostele v Koryčanech proběhl v rámci Noci kostelů 25. 5. 2018. Jednalo se
o koncert, který sliboval skladatele zvučných jmen (Mozart, Liszt, Chopin, Rachmaninov) a známé koncertní kusy klavírní
literatury 18. až 20. století. Bílé koncertní
křídlo uprostřed kostela, charizmatická klavíristka, zaplněný chrám a ticho dychtící
po prvních tónech…to vše se spolu snoubilo v nevšední zážitek, na který se nezapomíná. Sametové tóny klavíru v akustice
chrámu kouzlily intimní zpověď skladatele

i interpretky. Nezasvěceného možná ohromila 40minutová hra zpaměti, cennější
však byly skvostně tvořené tóny, brilantní
technika a poetika jednotlivých skladeb.
Obecně vzato, klavírní recitály nepatří
pro posluchače k příliš atraktivním záležitostem. Vlastně potřebují docela vzdělané
publikum, které jen nelační po senzačním
zvuku, ale umí se ochotně pohroužit do intimity. Mile mě proto překvapil zájem lidí
z našeho města a množství našich zuškových dětí, které koncert nadchl.
Chtěla bych touto cestou ještě jednou

poděkovat všem, kteří se na organizaci
koncertu podíleli. Děkuji panu faráři za financování převozu klavíru ze ZUŠ Kyjov,
Petru Petrů za zapůjčení klavíru, Zdeňku
Suchánkovi za ladění a transport nástroje,
Norbertu Svačinovi za překlad mluveného
slova, Marcele Pasekové za plakáty, focení
a tvorbu videa, Marii Pasekové za vazbu
květin a samozřejmě samotné Laně Genc´,
která pro nás zahrála bez nároku na honorář.
 Mgr. Monika Selucká

Osobnosti

Vzpomínka na pana Zdeňka Mastníka

Významný koryčanský občan pan Zdeněk
Mastník, jehož urna je umístěna na hrobě jeho
rodičů na koryčanském hřbitově, byl léta vedoucí české sekce rozhlasového vysílání BBC
v Londýně. V úterý 10. dubna uplynulo deset
let od jeho úmrtí. Pan Mastník studoval na gymnáziu v Kyjově, později na vysokých školách
v Brně i v Praze. Do exilu do Anglie odešel
ještě těsně před komunistickým Vítězným únorem v roce 1948, v prosinci roku 1947. Byl v té
době funkcionářem mezinárodního mládežnického hnutí, po návratu ze zahraničního jednání byl pro činnost v této organizaci varován
osobním tajemníkem ministra Jana Masaryka
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před zatčením již komunisty ovládanou státní
bezpečností. Až do roku 1990 žil trvale v Londýně, poté se často vracel do své bývalé vlasti,
kterou měl po celý život rád, na kterou nikdy
nezapomněl, stejně jako na Koryčany. Po smrti
manželky Heleny v roce 1996 už zůstal natrvalo v Praze, kde zemřel v motolské nemocnici
10. dubna 2008.
Pan Zdeněk Mastník začal v Anglii pracovat
v BBC jako sportovní redaktor a vypracoval se
až na vedoucí pozici ve vedení české sekce
vysílání britského rozhlasu. Své pořady vysílal
pod pseudonymem Pavel Holan, aby nevystavoval komunistickým represím svou rodinu.
Mimo činnost v rozhlase se podílel na vydávání a distribuci knih československých autorů,
kteří své knihy vydávali v zahraničí. V Londýně měl knihkupectví, knihy tam nejen prodával,
ale československým turistům dával i zadarmo.
Podílel se také aktivně na zasílání zakázaných
tiskovin a knih exilových autorů do Československa. Po roce 1990 nakoupil v zahraničí vel-

ké množství exilových knih a se svými zbylými
knihami je všechny daroval Univerzitní knihovně v Praze, Památníku národního písemnictví,
knihovně Libri Prohibiti a také farní knihovně
v Koryčanech.
Činnost pana Zdeňka Mastníka a jeho spolupracovníků v zahraničí se komunistické státní
tajné bezpečnosti nikdy nepodařilo zcela
rozkrýt, i když spolupracoval také s americkou CIA, která mnoho aktivit financovala. Dělal pokladníka pro různá česká vydavatelství
v Západní Evropě a z dodávaných prostředků
mimo jiné vyplácel také Pavla Tigrida, aby
mohl ve Francii vydávat „Svědectví“. Zdeněk
Mastník byl prezidentem České republiky Václavem Havlem v říjnu 1998 vyznamenán Medailí za zásluhy o Českou republiku. Rozhodně by si i tady u nás zasloužil, aby při vhodné
příležitosti byl jmenován čestným občanem
města Koryčany.
 Zdeněk Horenský
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Spolky

Dětský den v Jestřabicích
Dětský den se konal dne 2. června 2018
na zahrádce kulturáku v Jestřabicích. Akce
začala okolo 14 hodiny, jak avizoval plakát vyvěšený na návsi.
Na děti čekalo spoustu stanovišť, na kterých si vyzkoušely všechny možné znalosti
a dovednosti. U každého stanoviště čekala na dítka sladká odměna. Tu si nakonec
mohly děti odnést v textilní tašce, kterou si
vlastnoručně pestře vymalovaly dle svého
uvážení.
Když děti dokončily úkoly u všech stanovišť, dostaly na závěr perníčkovou medaili a špekáček, který si u táboráku opekly.
Během akce byl v provozu také fotokoutek,
kde se děti, ale i dospělí mohli nechat samostatně nebo ve skupince vyfotit. Dětský
den nabídl mimo jiné také rozmanité počasí – chvíli sluníčko pálilo jako o závod
a zanedlouho poté se obloha zatáhla a na
všechny spadlo pár kapek. Nikomu to ale
nevadilo – děti se veselily dál a deštík alespoň přinesl žádané osvěžení během parného dne.
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Aby vůbec mohl letošní dětský den vzniknout, bylo potřeba sjednotit síly a podílet
se nejen na organizačních přípravách, ale
i pomocných pracích před akcí, za které je
třeba poděkovat.
Děkujeme Marcele Peclové, Romaně
Šlesingerové, Dagmar a Heleně Pěnčíkovým, Zdence a Ondřeji Spáčilovým, Jarmile Perglové, Marku Kovalčíkovi, Vratislavu
Sasákovi, Lucii Trněné, panu Homolkovi,
Petru Hanáčkovi a Heleně Hánové.
Za pomoc a spolupráci u stanovišť potom:
Magdě Rauszové, Žanetě Masové, Tereze
Pluhařové, Ivaně Cupákové, Radce Janečkové, Jiřímu Fidrmucovi, Jarce Kaláčové,
Adamu Čížovi, Natálce Hutákové, Lucii Trněné, Jarmile Perglové.
Mockrát také děkujeme sponzorům dětského dne v Jestřabicích, jimiž byli:
Pekařsví Hapek s.r.o., Kovošrot Křížová,
Zdeněk Pintera, Marta Závodníková, Jarmila Perglová, Jiří Ševčík, Jiří Fidrmuc, Radka
Janečková, Zdena Sasáková, manželé Homolkovi, manželé Novotní.

Pevně doufáme, že se dětem dětský den líbil a odnesly si z něj nejen krásné vzpomínky, ale že poznaly i nové kamarády.
 Dagmar Pěnčíková
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Koryčánek
Plány a těšení se staly skutečností a od
března letošního roku se v Koryčanech
schází klub maminek s názvem Koryčánek.
Při hledání vhodných prostor jsme dostali možnost setkávat se v místní knihovně.
Scházíme se každý čtvrtek od devíti dopoledne. Klub je určen pro maminky a tatínky
na mateřské a rodičovské dovolené a děti
do 3 let.
Každá maminka přichází do klubu s jiným
očekáváním. Většinou se ale shodneme
na tom, že je to dobrá příležitost setkat se
s ostatními a dát dětem možnost poznat vrstevníky a začlenit se tak do kolektivu. V současné době se schází maminky s dětmi od
3 měsíců do 3 let.

Program nemáme nijak složitý. Když se sejdeme, chceme, aby každá maminka měla
možnost říct, co ji během týdne zaujalo,
potěšilo nebo udělalo starost. Sdělujeme si
praktické informace ze života v obci, protože ne každá zachytne všechno, co potřebuje. S dětmi si především hrajeme a tvoříme.
Přes letní prázdniny máme v plánu jednodenní výlety do herních center či k vodě.
Pravidelně se pak opět budeme setkávat
od září. Přijďte se mezi nás podívat, těšíme
se na všechny nové tváře!
Krásné léto!
 Alžběta Vybíralová
Hana Crhounková

Myslivecké sdružení Koryčansko
současné aktivity, staronový záměr
– „Červnová myslivecká noc nebo
Zvěřinové guláše“
Od sdělení MS Koryčansko v posledním
Koryčanském zpravodaji uplynulo několik
týdnů, ve kterých proběhly události, které se
týkaly myslivecké činnosti. Byl schválen upravený zákon o zbraních, ve kterém na štěstí
neprošel návrh na omezení držení zbraní
i u držitelů zbrojního průkazu. Podařilo se téměř zlikvidovat APM na Zlínsku, ale stále platí
až do odvolání přísná veterinární opatření
v zemědělství i v myslivosti. A nadále zůstává
v popředí úkol snížení početních stavů divočáků s využitím rozšířených možností odstřelu.
V našem sdružení jsme v loňském mysliveckém
roce ulovili 142 ks černé zvěře, převážně selat.
V ostatní činnosti jsme se zaměřili na zajištění krmiva pro zvěř v období nouze a hodně
práce jsme věnovali úpravě a využití nového
mysliveckého políčka (0,5 ha) v Kamínkách.
Vysadili jsme 70 jabloní a 100 smrčků, většinou v okolí zrekultivovaných skládek na
Koryčansku a Jestřabsku a také kolem mysliveckého políčka. Nejaktivnější byli Rosťa Ma10

toušek, Miloš Šlesinger ml. a Stanislav Žižlavský r. 1951. Postavili jsme kazatelnu a krmelec,
opravili střechu na naší klubovně (nad starou
jestřabickou školou). A jako v minulých letech
také letos jsme se podíleli na úklidu v rámci
akce „Ukliďme Česko“ 7. dubna – 17 členů.
Malý dluh, který chceme napravit, vidíme v kulturní činnosti. Byli jsme léta (od
r. 1998 do r. 2014) zvyklí pořádat „Červnovou mysliveckou noc“ – byla u veřejnosti oblíbená a hodně navštěvovaná.
Živá hudba, tombola, zvěřinové speciality.
Místo – většinou Hipocentrum, několikrát prostory vedle kina. Hudba Kabrňáci – Uh. Hradiště, Pantok – Kroměříž, malá Mistříňanka,
Varmužova cimbálová muzika. Návštěva –
hodně domácí, hosté pořadatelů, lesáci a myslivci z okolních sdružení. Na jedné takové červnové myslivecké zábavě se stala mimořádná
událost, kterou uvádím jako veselý příběh.
Tombola
Myslivci z Mysliveckého sdružení Koryčansko každoročně pořádali v červnu – měsíci
myslivosti – tradiční, oblíbenou Mysliveckou
noc. K tanci i poslechu vždy hrála živá hudba

a na návštěvníky čekaly zvěřinové speciality,
ochutnávka vín a bohatá tombola. Tato akce v
krásném prostředí Hipocentra byla známá v širokém okolí a měla vždy hojnou návštěvnost.
Také ve vzpomínaném roce bylo pěkné počasí, takže účast byla velmi dobrá. Mezi domácími bylo hodně chatařů, jejich přátel, milovníků přírody a také hodně lesníků a myslivců
z okolních vesnic i z blízkého Kyjova. Zábava probíhala v přátelském a veselém duchu.
U kuchyně se vydával většinou srnčí guláš,
pečený divočák se zelím, zvěřinové ražniči.
Pivo bylo velmi dobré, vína kvalitní, každý si
mohl vybrat a parket byl skoro pořád plný tanečníků. V čele sálu byla vystavena bohatá
tombola s osmdesáti cenami. První cena byl
menší mladý divočák – lončák, mezi dalšími
očekávanými výhrami byl na příklad dárkový koš, litr slivovice, broušený popelník z kyjovských skláren, metr bukového dřeva, pro
zahrádkáře fůra kvalitního hnoje, myslivecké
suvenýry a další zajímavé ceny.
Čas pomalu běžel, atmosféra byla příjemná,
přátelé a známí se zdravili, vládla všeobecná
spokojenost. S malým zpožděním dorazili také
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tři myslivci z Vřesovic, častí hosté na našich naháňkách a v rámci utužení přátelských vztahů
přišli podpořit naši kulturní akci a obohatit naši
tombolu, proto do ní přivezli srnce. Hudba
zahrála tuš a hospodář MVDr. Šlesinger tuto
zajímavou nabídku přednesl obsazenému
sálu. Losy se úspěšně prodávaly a po tomto
ohlášení se musel ještě jeden bloček přidat.
Před půlnocí začalo losování. Majitelé losů
se těšili na výhru, občas byl slyšet výkřik radosti, nebo výzva zamíchat! Losování se blížilo ke konci, byl tažen los na poslední cenu,
dodatečně vyhlášeného srnce. Po určitém napětí byl znám výherce – manželský pár z Kyjova, na stole se svými přáteli měli už jednu
výhru. Už se jen čekalo, jak pořadatelé donesou výhercům srnce. Místo toho přicházeli
od hlavního vchodu dva muži – jeden myslivec z Vřesovic vedl druhého, rozjásaného
chlapíka, který rozšafně mával kolem sebe
občanským průkazem se jménem František
Srnec a po cestě k výhercům se hlasitě představoval: „Já jsem S r n e c, já jsem S r n e c.“
A podle reakce v sále ho hodně lidí znalo.
Byl to pan František Srnec z vedlejší vesnice,
známý šprýmař a milovník vína.
Paní výherkyně měla z nečekané návštěvy,
vlastně výhry překvapivý, měnící se výraz
v obličeji – nejprve snad nepodařená legrace,
rozjařená sázka, potom údiv a nejistota, zlost
za podvod, který se jí dotkl a urazil. Zatím jí
„Srnčí výhra“ utěšoval: „Paní, nemějte strach,

já toho u vás moc nesním, raději víc vypiju, já
v noci moc nekopu, můžu vás přikrývat, můžete ležet u zdi, pokopu vám vinohrad…!“ Dál
už nemohl pokračovat, protože ho pořadatelé
s rozzlobeným manželem vyvedli ven.
Náš hospodář a předseda chtěli situaci urovnat, velice se omlouvali a nabízeli dvě ceny,
které si nikdo nevyzvedl – varnou konvici a láhev Staré myslivecké. Paní celá rozzlobená nepřijala ani nabídku podepsanou hospodářem
s razítkem mysliveckého sdružení, že pravého
srnce co nejdříve dodáme. Znovu jsme se
omlouvali, že jsme o ničem chystaném nevěděli, že to byl snad nepodařený pokus o žert
z oblasti myslivecké latiny. Nic nepomáhalo.
Paní opakovala, že si bude stěžovat, že jde
o úředně povolenou akci. Vyhrožovala, že
má finanční ztrátu za zakoupené losy a že
jde o urážku její osoby. Pošle na nás kontrolu.
Od mikrofonu jsme se ještě jednou omluvili
a před svědky slíbili, že srnce co nejrychleji
dodáme. Uražení manželé ze zábavy odešli. V sále většinou brali tuto situaci jako žert,
protože viděli naši snahu o urovnání kompenzováním nevyzvednutými cenami, a dokonce
finančním vyrovnáním v ceně srnce.
Za dva dny volala již uklidněná paní našemu
hospodářovi, že s návrhem na dodání srnce
souhlasí. Hospodář dal pokyn k lovu srnce
a za týden slovil náš zkušený lovec mladého odstřelového srnce, dobrého ve zvěřině,
kterého jsme už klidnějším výhercům předali

i s loveckým právem. Naše sousedy z Vřesovic
jsme potrestali na poslední leči po štěpánské
naháňce, kde byli odsouzeni k tekuté ryzlinkové pokutě. Navíc k tomu sami pro urovnání sousedských vztahů donesli do tomboly
opravdového zajíce a skutečného bažanta.
Rok uběhl a opět jsme chystali Mysliveckou
noc. V den jejího konání jsme čekali, jestli naši
bez zlého úmyslu postižení na zábavu přijdou.
Přišli včas, tentokrát s dcerou a synem. Jestli
si koupili losy, jsme nepostřehli, ale sledovali
jsme, jak jejich dcera donesla pořadatelům do
tomboly cenu – pěkný malovaný džbánek.
Tombola bývá na podobných akcích zpestřením zábavy. V rámci snahy o dobré soužití s ne mysliveckou veřejností uvažujeme
o uspořádání nějaké společenské akce, která by účastníky zaujala. V současné době
jsou žádané a oblíbené akce myslivců typu
Zvěřinové guláše, Soutěž o nejlepší guláš,
Gulášfest, prostě klasická letní zábava v přírodě vylepšená o kulinářské zážitky. Neměla by chybět ani tombola se srncem a malým
divočákem. Náš myslivecký kolektiv o tom
s vážností jedná, sbírá u zelených kamarádů
pořadatelské zkušenosti, „objednává správné počasí“ ve snaze, aby se akce zdařila.
Budeme rádi, když nám některý čtenář těchto
řádků přispěje k uvažované akci radou, nápadem nebo zkušeností.
 MUDr. Petr Němec

IV. Blišický guláš aneb branný den
V sobotu 14. dubna 2018 jsme se již po čtvrté sešli u tradiční blišické jarní události, kterou
samozřejmě byl Blišický guláš. Blišičtí hasiči
a dobrovolníci před sebou měli nelehký úkol,
a to v podobě přípravy této velkolepé akce,
které předcházely měsíční přípravy, aby
všechno bylo perfektně naplánováno, protože takový Blišický guláš tu ještě nebyl. Nyní
již můžeme říci, že akce proběhla opravdu
ve velkém měřítku. Zpříjemnit si krásný slunečný sobotní den si vás přišlo více než 500.
Letos bylo vše pojato ve vojenském duchu.
Již od dopoledních hodin se malí vojáci
a vojačky mohli vydat na stezku malého
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vojáka, kde plnili úkoly v podobě skládání samopalu, házení granátu, skládali
oblečení jako vojáci, co nejrychleji museli
přepravit munici do cíle, prošli si branným
výcvikem, kdy na čas museli dělat dřepy
nebo sklapovačky. Nechyběla ani zkouška
protichemického obleku nebo ošetření raněného. Na konci této strastiplné cesty čekaly praporčice Hanka Nečasová a Barča
Konvalinková, které malé šikuly přijaly do
Armády ČR. Všichni byli odměněni vojenskou knížkou, odznakem, vojáčkem a speciálním perníkovým blišickým tankem. Nesmělo chybět samozřejmě ani maskování.

Zatímco děti putovaly po stezce malého vojáka, na návsi se připravovaly 3 kotle poctivého
hovězího guláše. Jako v loňském roce i letos
se tohoto úkolu zhostil pan Lukáš Vrba, který
pro všechny připravil 400 porcí skvělého
guláše. Kdo neměl chuť na guláš, mohl si
dát grilovanou klobásu nebo párek v rohlíku. Venku byl letos také nově připraven bar.
Pro mlsouny se letos opět uskutečnila
soutěž Miss Buchta. Pekařek a pekařů se
letos sešlo mnoho a dohromady přinesli
34 vzorků různých buchet a dezertů. Vítěz
může být však jen jeden. Pro rok 2018 se
Miss Buchtou stala Elena Vrbová, která se
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v loňském roce umístila na 2. místě.
Během celého dne se po návsi a v okolí
pohybovali vojáci německé, sovětské a námořní armády. Prohlédnout jsme si mohli
zbraně 1. a 2. světové války, vojenskou
techniku 2. světové války, ukázky stanového tábora sovětské a německé armády
a především ukázku zbraní a techniky Armády České republiky, kde největší hvězdou byl jistě obrněný kolový transportér
PANDUR a lehké obrněné vozidlo IVECO,
které si všichni mohli prohlédnout i uvnitř.
Tyto dvě bojová vozidla jsme si mohli prohlédnout díky vojákům 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic.
Vrcholem celého dne byly ukázky bojů, kterých se zhostili členi klubu vojenské historie Markland ze Skalice nad Svitavou. Na
programu byly tři ukázky, kterým vévodil
boj o osadu v roce 1945, který proběhl na
návsi u bývalého hostince.
Akce by se jen těžko uskutečnila bez našich sponzorů, mezi které se řadí především

město Koryčany, GRMOLEC servis s.r.o.,
Řeznictví Josef Bajko, Autodoprava Luděk
Válek a rodina Musilova z Blišic. Dále
patří velký dík vojákům 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic, členům
klubů vojenské historie a pánům Šebečkovi
a Farkašovi. A samozřejmě v neposlední
řadě nesmíme zapomenout na ty, kteří akci
připravili, celý den se všem věnovali a bez
nichž bychom se nesešli.
Nyní mi ještě dovolte krátkou pozvánku na
dvě letní akce, které se během dvou následujících měsíců uskuteční. První je již dobře
známá sportovní akce Turnaj v malé kopané.
Na všechny malé i velké fotbalové nadšence
se těšíme 14. července. O tři týdny později
4. srpna nás čeká již široko daleko známý Hudební den. V odpoledních hodinách vystoupí
dechová kapela Boršičanka a v podvečerních
a večerních hodinách nás bude bavit kapela
DneskaNe a samozřejmě SEKVENCE.
 Edita Dlouhá

Doprava

Už 10 let jsou Koryčany součástí Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje
Pod pojmem integrovaný dopravní systém
se rozumí takový způsob zajištění veřejné
dopravy v území, v němž jednotlivé druhy
dopravy vzájemně spolupracují a vytvářejí
tak přehledný a jednoduchý systém vzájemně provázaných linek s jednotným tarifem,
přepravními podmínkami a pravidelnými
intervaly mezi spoji.
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, zkráceně IDS JMK, vzniká postupně po etapách. Cílem je jeho zavedení na
celém území kraje. 1. etapa IDS JMK zahájila provoz 1. ledna 2004, K 112 obcím
zaintegrovaným v 1. etapě IDS JMK přibylo
od 1. ledna 2005 dalších 49 obcí zaintegrovaných ve 2A etapě v oblasti Tišnovska
a od 1. září 2005 24 obcí zaintegrovaných
ve 2B etapě v oblasti Sokolnicka a Zbraslavska. K 11. prosinci 2005 byla spuštěna
3A etapa IDS JMK na Slavkovsku, Bučovicku a Vyškovsku s celkem 22 novými obcemi a městskou dopravou ve Vyškově. Od
1. července 2006 je spuštěna první část 3B
etapy v oblasti Ivančicka s 21 novými obcemi. Od 1. září 2006 je spuštěna 2. část
3B etapy na Židlochovicku s 29 obcemi.
V těchto datech došlo ke změnám ve vedení
regionálních autobusových linek, k zjednodušení a zpravidelnění dopravy a zavedení
jednotného jízdného. Všechny provozova12

né linky získaly jednotné dvou nebo třímístné provozní označení, vstoupily v platnost
nové jízdní řády a došlo ke sjednocení cen
jízdného a přepravních podmínek na všech
linkách IDS JMK. Od 4. 3. 2007 spuštěna etapa E4, která zahrnuje Boskovicko.
Od 28.6.2008 byla spuštěna E4B etapa
na Vyškovsku V této etapě byly z Nesovic
připojeny linkou č. 650 Koryčany a linkou
651 Střílky. Linka 650 měla z Koryčan
pokračovat do Střílek, tuto variantu koordinátor dopravy Zlínského kraje zamítl.
Poslední rozšíření IDS JMK proběhlo od
14. 12. 2008. Zaintegrováno bylo celkem
124 obcí na Hodonínsku a Břeclavsku. Od
1. července 2010 byla zaintegrována poslední část Jihomoravského kraje na Znojemsku, kde bylo zaintegrováno 163 obcí.
Od 1. ledna 2015 byla zaintegrována
městská linka v Bystřici nad Pernštejnem
označená číslem 370.
Možná se zeptáte, proč bylo vlastně nutné
stávající systém dopravy měnit. Hlavním důvodem byla jeho stále vetší nepřehlednost
a neekonomičnost. S narůstajícím počtem
dopravců se mnozí cestující ve složité spleti
jízdních řádů a rozdílných cen přestávali orientovat a volili pro svou cestu raději osobní
automobil. Toto východisko bylo špatné nejen z hlediska životního prostředí, ale se sni-

žováním počtu cestujících musí pochopitelně
narůstat i ceny pro ty, kteří jsou na veřejnou
dopravu odkázáni.
Zavedením integrovaného dopravního systému lze tomuto negativnímu trendu zabránit. V mnoha evropských zemích i u nás se
totiž potvrdilo, že po zjednodušení a zpravidelnění dopravy, zavedení jednotného
jízdného a vytvoření integrovaných dopravních systémů začal počet uživatelů veřejné
dopravy opět pozvolna narůstat. Podle posledních informací pracuje na podobném
systému i Zlínský kraj, některé přípravné kroky už probíhají, vlastní realizace se počítá
od platnosti jízdního řádu v prosinci 2019.
Na závěr několik praktických informací k využívání tohoto systému. Pokud cestujete směrem na Brno, zakoupíte si jízdenku přímo
v autobusu č. 650, cena se odvíjí od počtu
zón, do Brna je to 8 zón, cena je 63,- Kč.
S touto jízdenkou můžete pokračovat v Brně
místními tramvajemi či autobusy až do vyčerpání časového limitu, což je 150 minut.
Pokud jste důchodci a máte vyřízenou bezplatnou průkazku pro brněnské zóny 100
a 101, stačí zakoupit jízdenku na 6 zón v
ceně 49,- Kč. Jiná je situace při cestě zpět,
kdy musíte použít předplatní jízdenku. Jelikož předplatní jízdenky se v předprodeji
prodávají jen do 6 zón, musíte použít univerKORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 2/2018

zální předplatní jízdenku, na které si označíme na jednu jízdu (pro 8 zón) 9 polí. Univerzální předplatní jízdenka stojí 156,- Kč
a má 24 polí, takže ji můžete využít na 2 jízdy pro 8 zón a 3 jízdy v případě 6 zón.
Pokud počet zbývajících polí na jízdence nepostačuje pro zamýšlenou jízdu, označí se
na ní poslední 24. pole a na další jízdence
se odpočítá a označí zbývající počet polí.
Univerzální jízdenku lze kombinovat s jinými
předplatními jízdenkami. Univerzální předplatní jízdenka poskytuje nezanedbatelnou

slevu proti kombinacím jiných jízdenek.
Upozorňujeme na skutečnost, že předplatní jízdenka musí být před jízdou označena
v příslušném strojku, bez tohoto označení je
cestující považován za cestujícího bez jízdenky. Označovací přístroje v případě, že
zahajujete jízdu vlakem, jsou na nádraží na
jednotlivých peronech, pokud zahajujete jízdu tramvají nebo autobusem, musíte ji označit v tomto dopravním prostředku.
 Ing. Jaroslav Kočí

Sport

FC Koryčany – mládež
Fotbalová sezóna je za námi, a proto mi dovolte krátké hodnocení
toho, co se od posledního čísla událo.
V jarní části sezóny hrála naše mužstva opět své okresní a krajské
soutěže, kde porovnala naučené dovednosti se soupeři. V těchto
zápasech je již vidět velký kus práce, který mají děti za sebou a každým dalším tréninkem a zápasem se dále zlepšují. Jak už jsem
psal v minulém čísle, v kategoriích přípravek a mladších žáků nám
v zápasech prioritně nejde o výsledky, ale o to, kolik naučených
dovedností dokážou děti v zápasech použít a zda se fotbalem
baví. Nechceme je svazovat tím, že vítězství je všechno, aby se
potom báli si něco v zápase zkusit s vidinou chyby a třeba prohry.
Díky stále stoupajícímu zájmu dětí o fotbal v našem klubu jsme rozšířili mužstva přípravek o další kategorii pod názvem Benjamínci.
Tato kategorie se týká dětí ve věku od 4 do 6 let a hlavním cílem
není přímo fotbal, ale pohybová a obecná sportovní příprava dětí.

Vše se snažíme dělat zábavnou formou tak, aby to děti bavilo a na
trénink se těšily. V této kategorii fungujeme jednou týdně a trénink
trvá 1 hodinu.
K dnešnímu dni máme ve všech kategoriích přípravek neuvěřitelných 64 dětí ve věku 4-11 let, a toto číslo se stále zvyšuje, za
což jsme pochopitelně velmi rádi, a je to pro nás taková odměna.
Také proto můžeme dělit přípravku již na 4 kategorie: Benjamínci
(4-6 let), školička (6-8 let), mladší přípravka (8-9 let) a starší přípravka (9-11 let). Dalšími mužstvy mládeže jsou mladší a starší žáci,
kteří hrají již pravidelně krajskou soutěž. U žáků ta základna není tak
široká, proto je doplňujeme šikovnými hráči starší přípravky.
Chtěl bych také poděkovat fotbalovému klubu FC Koryčany a jeho
vedení za podporu a zázemí, městu Koryčany, všem sponzorům,
rodičům a samozřejmě trenérům a doufám, že nastavenou pomyslnou laťku budeme společně jen posouvat výš a výš.

Uskutečněné akce
Fotbalové soustředění Luhačovice
– na konci března jsme pro děti uspořádali
soustředění v lázeňském městě Luhačovice.
Soustředění jsme pojali zábavnou formou,
kde jsme kromě spousty tréninků pro děti
připravili velké množství doplňkových aktivit,
aby měly krásné zážitky a vzpomínky. Během
pobytu jsme sehráli přátelské utkání s místním
mužstvem přípravky. Kromě tréninků byly na
programu dne večerní zábavné hry, regenerace v podobě sauny, bazénu a vířivky a také
turnaj v kuželkách. Velkou část soustředění se
nám podařilo uhradit z peněz vydělaných na
halových turnajích, které jsme pořádali. Děti si
celé soustředění náramně užily.
Jarní turnaj na hřišti – po sérii zimních halových turnajů jsme se rozhodli uspořádat
– ještě před zahájením jarní sezóny – turnaj u nás na hřišti. Turnaje se zúčastnilo
6 mužstev a pro naše mužstvo byl turnaj
úspěšný, protože kromě toho, že se umístili na krásném druhém místě, hráli se všemi
mužstvy vyrovnané zápasy a předváděli parádní výkony.
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 2/2018
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Nábor malých fotbalistů a fotbalistek – ve středu
25. 4. 2018 proběhl na našem hřišti fotbalový nábor pro děti, které si chtěly vyzkoušet fotbal a přihlásit se do něj. Bylo připraveno
hřiště plné zábavných her a cvičení, kde si děti mohly vyzkoušet své
dovednosti. Na závěr proběhlo ukázkové utkání naší starší přípravky. Náboru se zúčastnilo 18 dětí a všechny momentálně dochází
k nám do klubu na tréninky. I přesto, že se k nám děti přihlašují během celého roku, připravujeme na podzim další nábor.
Utkání „Rodiče vs. Děti“ – začátkem května jsme již tradičně sehráli utkání rodičů proti svým dětem. Pro velkou účast jsme hráli
na dvou hřištích, kde na jednom hrály maminky proti mladším dětem a na druhém hráli tatínci proti starším dětem. Zápas odehrálo
39 maminek a tatínků a 30 dětí. Po utkání bylo připraveno občerstvení s posezením.
Dětský den se Zbrojovkou Brno – v sobotu 2. 6. 2018 jsme
s dětmi vyrazili do Brna na fotbalový stadion Zbrojovky Brno, kde
se konal dětský den se zábavným programem pro děti a spoustou
atrakcí. Samotným vrcholem dne bylo utkání legend brněnského
fotbalu proti hráčům stříbrné dvacítky české reprezentace. Po utkání proběhla autogramiáda, na kterou se děti nejvíce těšily. Hlavní
hvězdou kromě Luboše Kaloudy a Petra Švancary byl také Bony
Wilfried.
Fotbalový turnaj Trnávka – tak jako v loňském roce i letos
jsme zavítali na dvoudenní turnaj do Trnávky. Turnaj nás opět nezklamal a kromě samotných utkání byl pro děti připraven doprovodný program v podobě různých vystoupení a soutěží zakončený diskotékou a ohňostrojem. Naše mužstva přijeli opět podpořit
někteří zastupitelé města Koryčany v čele s paní starostkou, kteří
dětem několika slovy dodali psychickou sílu.
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JUNIOR CUP KORYČANY 2018
Vrcholem sezóny bylo uspořádání 2. ročníku turnaje přípravek
pod názvem Junior Cup Koryčany 2018. Oproti loňskému ročníku jsme turnaj rozšířili pro 3 kategorie přípravek. Do turnaje
se přihlásilo celkem 24 mužstev v kategoriích školička, mladší
a starší přípravka. Letošní ročník můžeme nazvat jako mezinárodní, protože se jej zúčastnily i dva slovenské týmy AS Trenčín
a Topolčany. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených mužstev
byly přípravy náročné, ale i díky pomoci města, klubu, rodičů,
sponzorů a blišických hasičů se nám turnaj podařilo uskutečnit.
Vzhledem k velkému počtu dětí měly naše přípravky v turnaji celkem 5 mužstev. I přes počáteční problémy s výpadkem elektřiny
jsme turnaj organizačně zvládli a není nic příjemnějšího než pozitivní reakce od týmů, které se turnaje zúčastnily. Kromě mnoha
utkání byl pro děti připraven doprovodný program – pro vyplnění času mezi zápasy – v podobě dovednostní soutěže, soutěže
ve hře 1:1 a také skákací hrad. Pro veřejnost byla připravena
bohatá tombola s hlavní cenou v podobě selete a bufet s občerstvením. Nejlepším mužstvem v kategorii školiček se stalo domácí
FC Koryčany, kde se nejlepší střelkyní stala naše Klára Galandrová a nejlepším brankář náš Kryštof Svačina, v kategorii mladších
přípravek to byl AS Trenčín a v kategorii starších přípravek Fastav
Zlín. Turnaj byl velmi náročný, ale spokojenost na tvářích dětí nás
utvrdila v tom, že to nebyly zbytečně vynaložené síly. Odměnou
byl i počet lidí, kteří se přišli podívat, a společně s dětmi se tento
počet vyšplhal na zhruba 600 návštěvníků.

Slavnostního zahájení společně s čestným výkopem a také předávání cen se opět zúčastnila naše starostka paní Hana Jamborová,
které bych touto cestou chtěl poděkovat nejen za účast na turnaji,
ale také za podporu, kterou u ní máme a za to jak nám fandí.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na pořádání této
akce podíleli. Velký dík patří klubu FC Koryčany, městu Koryčany,
všem rodičům a také blišickým hasičům a hasičkám. Dále všem
sponzorům, bez kterých bychom tak velkou akci jen těžko uspořádali.

Plánované akce
Příměstský fotbalový kemp – letos začátkem prázdnin plánujeme uspořádat první ročník příměstského fotbalového kempu. První
ročník bude pouze pro děti v rámci fotbalového klubu. Náplní kempu nebudou pouze fotbalové tréninky, ale různé další pohybové
a míčové hry, soutěže a výlety.
Sportovní výšlap – v prázdninových měsících plánujeme s dětmi sportovní výšlap na Samotu. Děti budou mít po cestě nachystané
různé úkoly, které budou plnit. Na samotě poobědváme a po návratu zpět bude na hřišti probíhat opékání špekáčků a společné spaní.
Zájezd na 1. FC Slovácko – během podzimních měsíců pojedou vybraní hráči přípravky na ligový zápas 1. FC Slovácka, kde při
nástupu hráčů na hrací plochu naše přípravka tyto hráče přivede. V poločasové přestávce bude následovat utkání přípravek Koryčan
a Slovácka před zraky mnoha diváků.
POKUD CHCETE VIDĚT FOTO ZE VŠECH NAŠICH AKCÍ, PODÍVEJTE SE NA http://pripravkafck.rajce.idnes.cz
 Petr Posolda
hlavní trenér mládeže FC Koryčany
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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

500 až 1500 Kč
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Akce školy a Mateřská škola
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(foto k článku na str. 6)
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Sport

(foto k článkům na str. 13-14)
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