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KORYČANSKÝ
Vážení občané,

zpravodaj

rád bych vás seznámil s aktuálním děním na radnici. Není žádným tajemstvím, že
město Koryčany čekají v nejbližších letech
významné změny. Byl bych proto velmi rád,
kdybyste se i vy aktivně zapojili do příprav
plánu rozvoje našeho města.
Město vykoupilo zpět budovu bývalého
kina za účelem její demolice. Pokud bude tato
budova odstraněna, vznikne velký rozlehlý
otevřený prostor, který bude vidět i z okraje
náměstí a změní se tak na dlouhá léta jeho
ráz. Tento prostor může sloužit k různým aktivitám. Jedná se o krásné místo v samotném
centru.
Dnes máme jedinečnou možnost vytvořit si ve středu města relaxační a sportovní
zónu. Každý z nás bude tento prostor vnímat
odlišně a může tak přinést zajímavý pohled
či nápad. Nyní se můžeme všichni vyjádřit
a říci si, jak chceme toto místo pojmout a co
v něm chceme najít. Až bude tato studie ho-
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tová a začne se s realizací, pak už bude pozdě přemítat, proč to či ono v projektu chybí.
Tak se, prosím, zapojte. Své podněty můžete
v písemné podobě odevzdat osobně na podatelně Městského úřadu Koryčany nebo poslat
na email mesto@korycany.cz.
Určitá část tohoto místa by měla sloužit
především k parkování, kterého není v centru
nikdy dost. Parkování bude čím dál větší problém v celých Koryčanech. Všichni chceme
parkovat se svými auty před domem, ale není
to vždy možné. Navíc automobilů v domácnostech přibývá. Město do budoucna počítá
s rozšířením parkovacích míst v okolí hřbitova, která mohou sloužit také obyvatelům.
Na podzim minulého roku se podařilo
v ulici Močílky dokončit dětské hřiště, které jste ale zatím nemohli s dětmi vyzkoušet. Nyní začneme pracovat na přístupovém
chodníku k tomuto hřišti a na terénních úpravách v jeho okolí. Jakmile budou tyto práce
dokončeny, začne hřiště sloužit dětem.
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Město Koryčany nikterak nezahálí ani investičně a s příchodem jara zahájilo demolici
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včetně přípojek do domů.
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proběhne podle plánu, budeme mít již v tomto roce rekonstrukci hotovou. Nejen, že se
takto opraví další dům na koryčanském náměstí a bude to tam zase o trochu hezčí, ale
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Jak nakládat s odpadem v době
koronavirové pandemie
s Domácnosti s nenakaženými

s Domácnosti s minimálně jeDnou

s Domácnosti s potvrzenou nákazou

• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů).
• Směsný komunální odpad odkládejte do černých
kontejnerů (na místa k tomu určená).
• Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte
do plastového obalu a následně ještě do dalšího
plastového obalu, který pevně zavážete.
• Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic
a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do
plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin)
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte
ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého
kontejneru na směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
Chráníte tak zdraví „popelářů”.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným onemocněním
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého
pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na
směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Buďte ohleduplní.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu
a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní
občany.

osobami bez nařízených
karanténních opatření:

osobou v povinné nařízené
karanténě:

s

Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

nemocí coviD-19:

obce v karanténě:

• V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění
COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
• Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
a svozovými firmami.

Seznam míst pro uložení biologicky
rozložitelného materiálu (BRM)
ve městě Koryčany k 1. březnu 2020
Lískovec:
		
		
zrušeno:

- odbočka k úpravně vody p.č. 2091/14
- točna nad bytovými domy Okál p.č. 1875
- křižovatka u pomníku směr Střílky p.č. 1796/3
- horní část parčíku na p.č. 1796/1

Jestřabice:
		

- před hřištěm p.č. 2623
- vedle garáží před bývalým vepřínem p.č. 988/3

Blišice:
		
		
		

- naproti Klemmového u lípy p.č .313/2
- p.č. 63/100 - směrem k Lechnerovému
- p.č. 436 cesta vedoucí na Dvorek
za posledním domem doleva

Koryčany:
		
		
		

- Zdravá Voda-u odbočky ke starému
koupališti p.č. 440/68
- Stanoviště kontejnerů u parkoviště
před chatami p.č. 1849
- Svatoplukova: v dolní části p.č. 1410/2
- spojnice ulic Smetanovy a Tyršovy
v dolní části p.č.1388
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zrušeno:
		
		
		
		
		
		
zrušeno:
		
zrušeno:
zrušeno:
		
		

- Tovární čtvrť-u hřiště p.č. 2216/1
- Močílky: vedle kontejnerů na tříděný odpad
pod hřištěm p.č. 1209/1
-ul. Příční- pod stanovištěm kontejnerů
na TO p.č. 987
- Nad Zahradami: vedle kontejnerů
na tříděný odpad p.č. 244/1
- Lhotka: vlevo před odbočkou
na skládku dřeva p.č. 1694/2
- Ulice Zámecká: naproti odbočky k Cigorce p.č.326/1
- ul. Zámecká- statek cesta
k Hipocentru na p.č. 346/1
- u rybníku Kachník na p.č. 521/1
- na tržnici za kinem p.č. 475/1
- Suchý řádek: u starého sběrného dvora p.č. 521/1
- Petrželka: u transformátoru p.č. 856/1
Josef Prokeš,
odbor životního prostředí Měú Koryčany

Roušky pro Koryčany
Vláda ČR nám všem zakázala s účinností
od 19.3.2020 od 00:00 hodin pohyb a pobyt
na všech místech mimo bydliště bez ochranných pomůcek. V podstatě ještě před tímto oficiálním vyhlášením povinnosti chránit
sebe i ostatní před nákazou se k boji proti
koronaviru připojilo i město Koryčany. Bylo
nám jasné, že ochranných pomůcek byl v tu
chvíli nedostatek a ne každý má možnost si
je obstarat sám. Ve spolupráci s místní firmou Lignis s.r.o. a spoustou dobrovolníků,
čítající několik desítek lidí různých profesí,
bylo započato šití roušek. Jednak společné
v Základní škole, ale časem se přidalo i 9
žen, které šily z domova. Město Koryčany
rozdalo přes 5 700 roušek svým občanům
zadarmo. Každý koryčaňák dostal do své domovní schránky 2 kusy. Roznos byl zajištěný
ve dvou vlnách za pomoci více než desítky
dobrovolníků.
Chci všem těmto lidem složit velkou poklonu. Ukázali, jakou sílu má neuvěřitelná
sounáležitost, soudržnost a solidarita. Šilo
se 11 hodin denně. Děkuji za ochotu pomoci,
za neobyčejné pracovní nasazení, zodpovědnost a obětavost.

Pro Ty, kdo ochranné pomůcky nad rámec
již obdržených roušek skutečně potřebují,
funguje systém rezervací. Potřebný zájemce
může zavolat na tel. č. 573 500 989 a po dohodě si je v max. počtu 2 kusy na domácnost
vyzvedne v otevírací době městského úřadu
na výdejním místě.
Říká se, že všem se nezavděčí. V případě
šití roušek ale nešlo o zavděčení se. Šlo o to,
poskytnout vám, našim občanům, ochrannou
pomůcku, jejíž používání se stalo povinností.
Nikdo z nás nečekal slova díků, ale některé reakce jsou na pováženou. Setkala jsem
se např. s tím, že pro někoho je jedna rouška málo, jinému nevyhovovala barva a jedna
občanka, kterou nebudu raději jmenovat,
se mně dotazovala na možnost reklamace.
Hodně zamrzelo i vrácení roušek do poštovní
schránky města s vloženým lístkem viz foto.
Aspoň se dáma mohla podepsat. Někdo asi
nepochopil, že se šňůrky mají vázat za uši.
Dle mého názoru je to projev totální neúcty
a znevážení práce všech dobrovolníků, kteří
i pro tyto lidi, kteří si to ani náhodou nezaslouží, obětovali svůj volný čas pro dobrou
věc. Naštěstí jsou nespokojení jenom jedinci

Praktické vzdělávání dětí
z MŠ ve spolupráci se ZŠ

Informace
z radnice
a o to víc si vážím pomoci těch, kdo v tísni
přiložili ruku k dílu a do šití a roznosu roušek
se zcela nezištně zapojili.
Ještě opakovaně apeluji na všechny seniory, kteří potřebují pomoci se zajištěním
základních životních potřeb, nákupů potravin
a léků, volejte na tel. č. 573 500 999 nebo
na tel. č. 601 575 328. Jsme připraveni vám
pomoci.
Ing. Hana Jamborová,
starostka

Školství

V rámci vzájemné spolupráce ZŠ a MŠ Koryčany navštívily ve dnech 18. a 19. února děti
z MŠ (třída Žabiček a Berušek) v doprovodu svých paní učitelek Středisko technického
a praktického vyučování na ZŠ Koryčany. Měly tak možnost prohlédnout si nové prostory
a na vlastní kůži si vše vyzkoušet.
Napoprvé jsme se rozhodli pro praktické činnosti v kuchyňce. A že jsme si to užili! Děti
s nadšením, zvědavostí i opravdovou chutí připravily pro sebe a své kamarády máslové sušenky s lentilkami, slané tyčinky a linecké cukroví. A byla to zábava - zejména pro holčičky.
Bylo vidět, že kluky přece jen víc zajímala technika a promítací plátno. A tak jim hodné paní
učitelky z druhého stupně pustily „klučičí film“, než se nám holkám podařily ty dobroty dopéct. A kdopak měl o výsledek našeho pekařského umění nakonec větší zájem? Že by kluci?
Vůně z kuchyňky přilákala všechny. Práce se nám podařila, děti měly zážitek jak z pečení,
tak vlastních výrobků a už se těšíme na příští návštěvu a další zajímavě strávené dopoledne.
Vždyť učit se dá zábavně!
Mgr. Petra Kovářová a Bc. Michaela Věžníková
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Zprávičky ze školy základní…
Informace k uzavření škol na základě rozhodnutí vlády ČR.
Dne 10. 3. vláda vyhlásila opatření proti šíření pandemického onemocnění způsobeného koronavirem: od 11. 3. jsou uzavřeny mj.
základní školy do odvolání. Naše škola ihned
opatření zveřejnila a v daném termínu splnila
k nemalé radosti žáků… Od 12. 3. probíhá
náhradní výuka elektronicky přes web školy a služební emaily vyučujících. Vyučující
budou k zastižení na pracovišti od pondělí
do středy od 8.00 do 14.00, vedení školy můžete osobně kontaktovat od pondělí do pátku,
v naléhavém případě volejte i kdykoli jindy…
Jistě znáte pohádku „O dvanácti měsíčkách“,
kdy Maruška sháněla jahody v zimě… V naší
globalizované společnosti máme jahody
v zimě, za sněhem můžeme i v létě, můžeme
téměř cokoli a kdykoli i bez čar a kouzel. Kančí na daňčím, svět na dosah během pár hodin
letu, exotika, zážitky, lyžování celoročně…
Vše se točí kolem toho co, kdy a za kolik.
A pak se něco v tomto zdánlivě dokonalém
spotřebitelsko-zážitkovém systému porouchá a ptáme se proč… Protože se nehorázně zaměřujeme na výkon, protože nedáváme
do rovnováhy jak a proč. A tak si řežeme
větev pod sebou… přenos chorob, škůdců,
nesouladů lidského počínání (ekonomického,
kulturně-sociálního, různě násilně-patologického) nabírá na obrátkách – tak jako voda
ve víru. Netone již naše civilizace se svými
výdobytky materiálními? Nejsou to již spíše

A čím škola žila od Vánoc?

Ples školy…

Úžasná spolupráce s rodiči – s Klubem rodičů
a přátel školy. Spousta pozitivní energie při
přípravě všeho a moc hezká polonéza. Tedy
velké díky všem, zvláště předsedkyni Markétě Žampachové. Oproti loňským divochům
z devítky to vypadalo na letošní slušňáky.
Ale pak do toho vstoupili žáci již školou nepovinní… Zkrátka – pokud se mladiství, byť
již základní školu nenavštěvují, neumí chovat,
nemají tam co dělat. Tedy pro příští ples –
do 18 let vstup pouze v doprovodu zákonných
zástupců. Tito jsou totiž za ně a za případné excesy odpovědní. Je velmi nepříjemné
řešit 16leté až 17leté (posilněné alkoholem)
a přimět je ke slušnosti a zdvořilému, nekonfliktnímu chování. Jo, a budu hodně zvědav
na vaše reakce na muziku příštího roku…
Ale abych to nezakřikl…
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civilizační berličky, kdy neumíme žít jinak než
na dluhy budoucnosti? Učili, ale nepoučili
jsme se z pádů říší, které před námi vykračovaly… sebevědomě, bez pokory, bezohledně
k bližnímu, k přírodě, k zázraku stvoření…
Na svátek sv. Václava jsme slavnostně uvedli
společný projekt města a školy „Rozvoj přírodovědného a technického – praktického
vzdělávání v ZŠ Koryčany“. Vánoční zpravodaj
přinesl podrobnější informace. Postupně stále více a více – ne revolučně, ale evolučně –
aplikujeme věci nové a učíme se jak a proč…
Abychom mohli předávat dále. Připomínám
sobě, kolegům i čtenáři, že základem naší
přestavby je vzdělávání pro život a nejlepším učitelem je život sám… To znamená, že
věci, které se dovím – nejen ve škole – mají
podrobeny býti ve zkouškách životních… Ale
věci bez člověka nefungují – tedy naše hlava
a ruce jim dávají smysl a um. A tak se u nás
žáci učí používat hlavu i ruce v učebnách
technického – praktického vyučování, v nové
učebně přírodovědné a multimediální… Pro
dostatek prostoru rozvíjíme blokovou výuku
a pro individuální směřování si žáci od šesté
po devátou třídu vybírají ze šesti dvouhodinových bloků dle svého zaměření. V letošním
školním roce se též více zaměřujeme na motivované – angažované učení, hledáme cesty, aby učení bylo více podnětné, zajímavé…
Tato cesta má pochopitelně svůj vývoj, máme
hodně co vylepšovat, ale jsem přesvědčen
o směru a smyslu…

Ve spolupráci se zřizovatelem, naším městem
Koryčany, připravujeme další změny. Větším
projektem je rozšíření tělocvičny sportovního
centra, dále chceme dotvořit třídu v přírodě
„u jezírka“ spojenou s odpočinkovou zónou.
Novinkou pro příští školní rok bude soustředění obou oddílů družiny pod „jednu střechu“
v budově školní kuchyně a jídelny. Na prvním
stupni tak vznikne prostor pro vyučující, zázemí pro pomůcky a novou datatechniku (notebooky, velký panel pro výuku IT…). Na tyto
a další věci jsme získali prostředky z dalšího projektu školy. O prázdninách připravíme
i novou počítačovou učebnu a jednu velkou
třídu pro malé školáky. Šatny na „malé škole“
přesuneme a zrušením „klecí“ vznikne hezký
prostor pro aktivity o přestávkách. Pohybové
aktivity se osvědčily i na druhém stupni, kde
místo mobilů o přestávkách promítáme zajímavé věci z přírody, ze školy, z aktivit ve výuce a žáci mají k dispozici pomůcky pro hry…
Letos s kolegy komunikuji problematiku velké
přestávky. Její prodloužení by umožňovalo
individuální konzultace žáků s učiteli. Negativem by bylo prodloužení pobytu ve škole
o cca 15 minut, přidanou hodnotou by byla
možnost okamžitého řešení věcí radostných
i méně radostných… i neformálního posezení
u šálku kávy (učitelé), čaje (žáci). Komunikace může být další prostředek motivace a působení na žáky… zvláště v době digitální.

Hou, hou, hou…
Pozdrav ze zasněžených plání vrcholů Jeseníků, z chaty „starých dobrých časů“ – Švýcárny – dolehl až do Koryčan. 21 lyžníků lyžovalo ostošest, neustále popoháněni náčelníkem
kurzu slovy „zážitek nemusí být pozitivní,
hlavně když bude intenzívní“… Lyžařská maturita závěrem obsahovala sjezd podél vleku,
přes terénní vlny, mezi stromy, následoval
slalom a podjíždění překážek, pak na skokánek a cíl byl v hlubokém prašanu… Dělo se
tak v nadmořské výšce více než 1300 m n.
m., s cca metrem sněhu, tratí a vlekem pro
naše lyžníky na míru šité s cenou opravdu
lidovou – 540 Kč na den včetně výtečné kuchyně „borůvkové“… Díky patří též kolegovi
Mirkovi a sestřičce Lucii… A abych nezapomněl – užili si to s námi i někteří lyžníci „mazáci a machři“ z osmičky a devítky, které to
lyžování asi chytlo… Co napsat závěrem…
odkaz na písničku pana Mira Žbirky a Ráchel
Skleničkové…
https://karaoketexty.cz/cisty-svet-feat-rachel-sklenickova-900033
Náčelník V. Jansa
Děkuji vám za důvěru v naši školu, děkuji našemu městu a lidem dobré vůle…
V. Jansa,
ředitel školy

The Onlines
Dne 28. 1. 2020 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili
divadelního představení v Kroměříži.
Představení The Onlines sehrálo slovenské Divadelní centrum v kroměřížském kulturním domě a celé probíhalo v anglickém

jazyce. Hra pojednávala o životě hlavního
hrdiny Milana, který je v zajetí sociálních sítí
a žije jen se svou mámou. Ta má Milana ráda.
On má rád ji, svého psa a Zuzku B., kterou
sice osobně nezná, ale „lajkla“ mu status.

Ale něco je v jeho životě nanic a Milan musí
přijít na to, co to je… Příběh o Milanovi, Zuzce B. a Márovi, o lákavém a tajemném hlase,
o představách a skutečnosti. On, ona, oni –
online vždy a všude.
Michal Binek,
9. třída
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Naši budoucí prvňáčci
Ve dnech 26. 2. a 11. 3. jsme ve škole přivítali budoucí školáky. Děti setkáním provedl
kocourek Mourek – plnili jsme s ním „zvířátkové“ úkoly, protahovali jsme se a cvičili postřeh a v keramické dílně mu děti vyrobily kamaráda. Paní učitelky si popovídaly
s rodiči o tom, jak nejlépe připravit své děti
do školních lavic. Setkání byla příjemná, děkujeme všem za účast a těšíme se 1. dubna
při zápisu do 1. třídy.
Mgr. Petra Konvalinková

Novinka na 1. stupni
Díky projektu Šablony II se nám podařilo nakoupit 20 notebooků. Ve skříni nám
určitě zahálet nebudou! Učíme se je využívat napříč předměty. V matematice při
krátkých rozcvičkách, v českém jazyce upevňujeme znalosti vyjmenovaných slov,
v přírodovědných předmětech hledáme informace a zajímavosti ze světa rostlin
a živočichů, ve výtvarné výchově se z nás stávají malí grafici… Práce s počítači se
stává příjemným zpestřením našich hodin a přispívá k vítané individualizaci výuky.
Mgr. Bohdana Fochrová
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Díky, pane Komenský!
Latina, rákoska a nekonečné, často nesrozumitelné memorování naučných textů předčítané učitelem a opakované žáky bez názornosti a spojitosti s reálným životem, to bylo
Komenského dětství. Nelíbila se mu nesrozumitelnost, tělesné tresty za neznalost probírané látky ani styl vyučování. Proto celý svůj
život zasvětil inovaci vzdělávacího systému,
tvorbě pomůcek a nasměrování vzdělávání
pedagogů k tomu, jak vyučovat. Hodné následování je i odhodlání nevzdat se ani navzdory tragédiím, které jej v životě potkaly
- smrt rodičů, když mu bylo 12 let, smrt manželky a obou synů na mor, nutnost opustit
vlast při rekatolizaci české země, shoření celoživotního díla při požáru polského Lešna…
Komu z nás by se chtělo ještě vytvářet nějaké
hodnoty, když se mu hroutí vše, co může?
Komenský to ale nevzdal, tvořil dál a vyučoval. Část jeho díla jsme měli možnost vyzkoušet v Muzeu v Uherském Brodu, kde jsme se
zúčastnili programu Orbis sensualium pictus
(Svět v obrazech). V improvizované útulné třídě dozdobené dobovými pomůckami a citáty J. A. Komenského jsme usedli do starých
lavic, dostali jsme hromádku slov na dřevěných tabulkách a jedna z žaček předčítala
text (o mletí mouky, lodích, zpracování vína,
výrobě papíru apod.) Paní instruktorka ukazovala na připraveném obraze jednotlivé po-

pisované části. Naším úkolem bylo sledovat
slova před sebou a po skončení čtení je přijít
umístit správně na obraz. Takto Komenský
učil názornosti a vnímání poznávaného pomocí všech smyslů.
V druhé části muzea jsme se dověděli podrobnosti ze života Jana Amose Komen-

ského, prohlédli jsme si knihovnu jeho spisů včetně jeho vlastnoručně psaného textu.
V letošním roce si připomínáme 350 let
od jeho úmrtí. Z Brodu odjíždíme obohaceni
o styl práce i vzor nezdolnosti lidského ducha
– Komenský to nevzdal až do konce svého
života. Díky, pane Komenský!
Mgr. Michaela Palmeová
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Pila, hoblík, kladívko
Tyto nástroje patří neodmyslitelně k stolařskému řemeslu od nepaměti. Nástroje dnes
sice proměnily svůj vzhled a z většiny jsou
sofistikované stroje na elektrický pohon doplněné odsáváním, ale pořád za nimi musí
stát člověk znalý řemesla, který díky nim vytvoří funkční a účelný výrobek. Mohli jsme se
o tom přesvědčit s žáky 6. třídy na exkurzi
ve stolařství u pana Mičíka, který nás vzal
do své dílny, pověděl nám něco o své práci a předvedl praktickou ukázku zpracování
laminovaných dílců. Pro žáky nařezal ně-

kolik čtvercových dílků, které si mohli sami
ohranovat na speciálním stroji a vyzkoušet
si i sesazování jednotlivých dílů do sebe. Ze
stolařství si někteří odnášeli vlastnoručně
ohranovaný díl, který si posvátně tiskli k sobě
(ani ho nechtěli schovat do aktovky), ostatní
si odnášeli alespoň dřevěný kolíček pro vzpomínku. Každopádně si opět rozšířili svůj rozhled o další praktické řemeslo a třeba jim to
jednou pomůže při volbě jejich povolání. Panu
Mičíkovi děkujeme za ochotu a čas, který našim žákům věnoval.
Mgr. Michaela Palmeová

Kultura
Gulášpárty 2019
Milí Koryčaňáci,
před nedávnem jsme překročili práh nového
roku 2020 a ten nám již doširoka otevřel svoji náruč. Každý z nás se vydal na další celoroční pouť a odžívá si své životní příběhy.
Dovolte mi ještě krátké ohlédnutí za závěrem
roku 2019, se kterým jsme se loučili v úterý 31. prosince od 17:00 hodin před radnicí
na Koryčanské gulášpárty. Poprvé se guláš
rozdával v roce 2017. Počet porcí postupně
rostl až na loňských téměř 140. V roce 2018
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jsme nově k zakousnutí připravili i bramborové placky (ertepláky) s mákem a povidly,
abychom to mastné neutralizovali něčím
sladkým. Jen se po nich zaprášilo. Loni mi
s nimi pomohla paní Marie Marková z Lískovce, za což jí moc děkuji. Další poděkování,
a to za uvaření vynikajícího guláše, putuje
k Martinu Vackovi do rekreačního střediska
ZDRAVO Koryčany s.r.o. I přes to, že o Silvestru neuhodily tuhé mrazy, byl k dispozici
a jistě přišel vhod svařáček od „Koryčan-

ských chlapíků“. K dobré náladě a pohodě
při sousedském povídání a pojídání přispěla
cimbálová muzika Starohradisko, která oživila a dotvořila skvělou atmosféru gulášpárty.
Děkuji vám, milí Koryčaňáci, za příjemně
strávený podvečer. S příslibem, že možná
příště bude i zelňačka, vás všechny už teď
zvu a těším se na Silvestrovské setkání opět
za rok…
Ing. Hana Jamborová,
starostka

Ostatková veselice aneb poprask na Kachníce
Byli jste, či nebyli? Přišli jste, viděli a zvítězili? Neboť pouze ten, kdo přišel, přišel si opět
na své. 15. února v čase 10–17 hodin zaplnily již podruhé maškary jásavými barvami,
zpěvem a tancem ulice v okolí Kachníka. To
vše díky živelné energii, která se po dlouhých
měsících tichého podřimování kdesi hluboko
pod povrchem jako kouzlem probrala. Pak
si našla prasklinu v asfaltu kousek od točny
na „Sucháči“ a začala se rozlévat do okolí,
aby alespoň pro tento den pospojovala desítky svébytných lidských osudů běžně schovaných za čísly popisnými v jeden proud čiré
radosti a nevázaného veselí; to vše v mezích
zákona.
V průvodu nechyběl medvěd s jiskrou
v oku veden veselým medvědářem, kobyla
s rytmem v těle, opentlený slaměný, pouliční kapela letos vystupující pod názvem „Los
Panděros“ a dechberoucí přehlídka maškar,
z nichž některé si k nám zaskočily snad přímo z říše pohádek, tak byly dokonalé. Mnohé
z nich se s námi (s)pustily již před rokem a letos jsme přivítali nové „kousky“. Na všech
zastaveních se nám dostalo vřelého přijetí

a děkujeme sousedům též za skvělé pohoštění sladké, slané i to tekuté. Navštívili jsme
i DPS Koryčany. Písničky i koláčky seniory
potěšily, ale největší nadšení vzbudil medvědář se svým svěřencem, ukázkově socializovaným medvědem oplývajícím impozantní
postavou a neuvěřitelně empatickou duší.
Užili jsme všeho, co ke správným ostatkům
patří, a přidali ještě něco novinek. 1) V cíli
nás čekala slavnostně rozjařená vrba, která
na jediný den v roce nejen rozkvetla barevnými pentlemi, ale stihla i vydat plody v podobě
poselství-výzvy pro každého účastníka akce.
Zhostí-li se jich všichni se stejným nasazením, s nímž se zapojili do ostatkového veselí,
budeme do roka a do dne svědky proměny
„Suché Petrželky“ alias koryčanské Popelky
v ráj na zemi. A kdo ví, kam až se ta vlna
rozšíří… 2) Akce dostala svoji vlastní píseň
„Maso-pusť a spusť“ inspirovanou místními
reáliemi. 3) Největší překvapení přišlo ve finále v podobě „Pokusu o rekord v sousedském objímání“. Sešlo se nás opravdu úctyhodné množství, přesto tam z počátku byla
- sice malá pořád ale mezera. Co si budeme

vykládat, naše cesta byla dlouhá a pravidelné
dávky pohostinnosti, hlavně té tekuté, prostě a jednoduše některé účastníky udolaly.
Touha již letos obejmout Kachník a spojit tak
živý řetěz v kruh však byla větší než chybějící metry mez prvním a posledním článkem
řetězu. Nikdo se nehodlal smířit s tím, že to
vzdáme. A tu se do toho, zřejmě dojat naším
odhodláním, vložil i dobrý duch místa - rozjařená vrba... a ruce se konečně potkaly...
a kruh se uzavřel. A tak jsme se všichni, velcí i malí, mladí i staří, sousedé zblízka i zdáli
stali na chvíli součástí jedné a jedinečné síly,
jejíž vítězný jarní pokřik se rozletěl do všech
světových stran.
A co bylo dál? Inu, jak už to tak bývá. Jedli
jsme a pili, dobrou vůli spolu měli. Děkujeme
sousedům za vřelé přijetí a skvělé pohoštění,
maškarám a divákům za přátelskou atmosféru a přípravnému týmu za odvahu plnit si
sny a ochotu sdílet je s ostatními. Můžeme si
jen přát, ať nám všem ta jiskra v oku vydrží
do dalšího roku.
Eliška Niklová

Ples města zahájil plesovou sezónu
Plesovou sezónu odstartoval dne 18. ledna
2020 již tradiční Ples města Koryčany. Ten
slavnostně zahájila a hosty přivítala paní
starostka a pak již nic nebránilo další zábavě. Dámy opět dorazily ve vkusných róbách
a pánové ve slušivých oblecích, které společně předvedli na tanečním parketě. Celým večerem nás tentokrát provázel moderátor Tomáš Gross a hudebně již předchozími ročníky
osvědčená kapela Hit Makers z Brna.

Vrcholem večera byla Bublinová show Matěje
Kodeše. Ta návštěvníky také vizuálně velmi
zaujala, neboť z ní nemohli spustit oči. Pan
Kodeš nám předvedl bubliny všech možných
tvarů, velikostí a svojí zručností prokázal,
že je právem držitelem několika světových
rekordů. V závěru vystoupení uzavřel dobrovolníky do obří bubliny a propojil bubliny
s efektem ohně. Diváci se s panem Kodešem
rozloučili nadšeným potleskem.

bola, jejíž vyhodnocení proběhlo krátce před
půlnocí.

Předsálí kulturního domu jako tradičně oživila Cimbálová muzika a ochutnávky vína.
Zanedlouho po zahájení plesu roztančila
parket dvojice tanečníků z tanečního klubu
Gradace Kroměříž. Ti nejdříve předvedli ladné
pohyby při standartních tancích a při druhém
vstupu dynamičtější latinskoamerické tance
a za obě vystoupení od návštěvníků sklidili
zasloužený potlesk. Dalším a neméně poutavým bylo představení akrobatického rokenrolu tanečníků z jihlavského klubu Elvis. Ti
svými kousky rozhodně upoutali pozornost
- něco podobného totiž vídáme pouze na televizních obrazovkách. Po celý večer bylo
možné nechat se zvěčnit ve fotokoutku pana
Radima Hájka, který byl hojně využíván a vydařené fotografie si tak odneslo velké množství zájemců.

Na plese samozřejmě nechyběla bohatá tom-

Dagmar Pěnčíková,
kulturní pracovník města

Za ceny věnované do tomboly děkujeme
všem štědrým sponzorům. Spokojené výrazy
návštěvníků a plný taneční parket v průběhu
večera naznačují, že i letošní ročník plesu se
podařil. Závěrem tedy děkujeme všem, kteří
se na přípravách plesu podíleli, a doufáme
ve stejný úspěch i u příštích ročníků.
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Sdružení a spolky
KOSáci dietní i plnotuční
KOSáci ani v letošním roce nezaháleli. Naše
nejnovější hra „Lék na tisíc nemocí“ vznikla v prvních listopadových dnech roku 2019.
Dá se říci, že to bylo novorozeně se vším, co
k tomu patří. Během zkoušek se dožadovalo
péče, na veřejnosti pozornosti, člověk si nemohl být jistý, s jakou náladou se v den vystoupení probudí a hlavně se nám pořád ještě
vyvíjí. Generálka se všemi těmi roztomilými
nahodilostmi, překvapeními a přebrepty se
odehrála 7. 12. 2019 v kostele sv. Vavřince
v Koryčanech. Stejně jako loni jsme museli
na poslední chvíli improvizovat, neboť viróza
si vybrala i v našich řadách a ten nešťastný
los padl zrovinka na Šmudlu, který je hlavní
postavou dvou výstupů a má svůj part v závěrečné písničce. Uvedli jsme tedy řekněme

„dietní verzi“ co do počtu výstupů, ovšem
nasazení všech bylo jako vždy 100%.

Nic nás nebolí

Když mi hrůzou vlasy stojí,
pupínky se v tváři rojí.
Společně to hravě zvládnem’, nic nás nebolí!

E. Niklová

To se nám to po tom světě
pěkně běhá, lítá, chodí.
Když se nám něco přihodí,
tak nás doktor vysvobodí
To se nám tu dobře žije, nic nás nebolí!
Rec. 1: Já občas v lese zakopnu o kořen
a mě někdy spálí jiskřička
a ježibaba vloni přišla o zub
– příliš tvrdý perníček!
Žaludek mám rozhozený.
Já jsem grogy z uklízení.
10

Hra nás zavedla mezi pohádkové bytosti, které se se svými starostmi a trápeními vydaly
k doktoru Dušičkovi a sestřičce Blažené. Že
se příběh nakonec sehraje s úplně jinými kartami, to už možná někoho z vás napadlo, ale
kdo koho bude muset vyléčit a zda se to povede, to neprozradím. Kdo přišel, viděl a pár
šťastlivců z řad diváků si s námi i zahrálo.
Ten, kdo zaváhal, měl ještě druhou šanci
15. 12. na akci Košt cukroví v kulturním domě
v Koryčanech. To už jsme byli v kompletní
sestavě a mohli jsme vám tudíž naservírovat
pořádnou plnotučnou verzi s překvapením.
A víte co? Přijďte příště i vy ostatní! Může-

Rec. 2: Z toho věčného rubání
dřeva mě bolí hřbet
a co já, zase mám tu divnou barvu
nestěžuj si, aspoň ti chutná
– tím žádné duši neuškodíš
Ať si tančím na pasece
číhám na vás v bystré řece
když v nás síla šmahem slábne
víme, kam se vydat máme
Společně to hravě zvládnem’, nic nás nebolí

te k nám samozřejmě nakouknout prostřednictvím fotografií zde v časopise, na webu
ZŠ Koryčany a na naší facebookové stránce
„KOSáci“.
Vzhledem k nouzovému opatření tráví většina z vás spoustu času doma a občas možná někomu dochází nápady, co dělat. Tak si
spolu broukněte alespoň refrén z naší nové
písničky - jak jen je v těchto dnech aktuální.
Neznáte-li melodii, určitě si vymyslíte vlastní.
KOSáci doporučují recitativ rapovat. Zapojte se celá rodina, uvidíte, že bude legrace,
a navíc zpěv a smích posilují plíce. Přeji všem
klidné dny a hlavně žádné drama, na to jsou
tu KOSáci.
Eliška Niklová

Rec. 3: Co já si jen zkusila
se zubem moudrosti
A co teprve já a já a já
A taková pátá nemoc a šestá a sedmá
– a tisíc dalších nemocí!
To se nám to po tom světě
pěkně běhá, lítá, chodí,
Když se nám něco přihodí
Dušička nás vysvobodí…
To se nám tu dobře žije - hlava nebolí,
- krk už nebolí, - bříško nebolí,
- záda nebolí, - nožka nebolí,
- srdce nebolí.

Divadlo je dřina
„Divadlo je umění, tak jako válečnictví nebo
hazard… Nikdy se neví předem, jak to dopadne.“ (Karel Čapek: Jak se co dělá)
„Napiš třeba, jak jsi k nám přišla a jak jsi
s námi pořád,“ poradila mi vedoucí našeho
divadelního spolku Ilona Vybíralová, když
na mě elegantně přesunula vypocení článku
o nás ochotnících. No, nevím, totiž vím, že by
nešlo ani o nosné, ani o zajímavé téma, tak
raději napíšu o nás všech. Či spíše o tom, jak
to u nás chodí. TĚŽCE. Rozvedu: divadlo, i to
ochotnické, vlastně zejména to ochotnické, je
především dřina. Koníček extrémně časově
náročný, neboť stejně jako švadlena těžko
co ušije bez nití, herec těžko co ztvární bez
dokonale zvládnutého textu. A jsme u úskalí
číslo jedna – málo komu, přesněji nikomu, se
do tohoto základního a časově nejnáročnější-

ho kroku chce (zaměstnání, škola, jiné zájmy,
rodina, přátelé, ó, kolik ještě důvodů?). A tak
trpělivě vysvětluji, argumentuji, příkladuji,
jemně zdůrazňuji, lehce zvedám hlas, následně křičím, hystericky ječím, hromově řvu
a ejhle – po pár měsících to umíme! Jenže
teď nám zase těch pár měsíců chybí na jevišti, protože nás čeká druhé úskalí: aranžmá.
Mezitím stále trvá absence scény (úskalí číslo tři), nastupuje tedy představivost (ostatně
od toho jsme herci, no ne?). Obklopíme se
vším, co kde lapneme, přeloženo a přiblíženo: židle potom bude křeslo, paraván potom
bude vchod, deka potom bude závěs, smeták potom bude věšák a tak, ať žije zmatek!
A jdeme, myšleno i konáno doslovně, na to.
Po pár týdnech už víme kudy kam, víme,
co během pobíhání semo tamo mluvit, taky
s kým, o čem, proč a na koho, jen zatím tak

úplně nevíme to stěžejní, totiž JAK. A to je,
milí čtenáři, to hlavní! A samozřejmě nejtěžší. A nejúmornější. A nejvíce vyčerpávající.
A nejvíc čas žeroucí a dech beroucí. A hlavně NEJKRÁSNĚJŠÍ. Konečně začínáme hrát!
Podle soudu mého režisérského zcela a naprosto nemožně, špatně, mimo mísu i moji
nejodvážnější představivost, nezodpovědně,
laxně a nepromyšleně… A jak by taky ne,
když já vím přece ale absolutně přesně, jak
to má vypadat a vyznít, kruciž, tak to tak konečně udělejte a zahrejte! A oni, všichni moji
zlatí bratři v triku, to tak nakonec opravdu
udělají a jsou úžasní, jde jim to náramně a já
jsem pyšná, odmávnu červíčka pochybností,
zda a jak jsme to všechno mohli udělat lépe,
a je mi s nimi všemi báječně.
Zdena Jelínková

Na podzim se opět konal náš tradiční Netradiční branný závod, kterého se zúčastnilo 21 družstev mladých hasičů. Naši mladí
hasiči se scházejí každé pondělí odpoledne
a v létě se pořádá tábor. Preventivně výchovná činnost dětí a mládeže je pro náš sbor
zásadní, a proto nezahálíme a začínáme již
u dětí ve školce. Naše jednotka byla v místní mateřské škole se zásahovým vozidlem,
seznámila děti s technikou a zjišťovala jejich
povědomí o tom, co mají v konkrétních situacích dělat. Děti byly velmi šikovné a znaly
i telefonní čísla všech složek integrovaného
záchranného systému. Návštěvu školky jsme
zařadili do pravidelných aktivit. Jednotka
SDH Koryčany se jako jedna ze 14 nejlepších
jednotek v republice zúčastnila V. Mistrovství
ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování u dopravních nehod, jež se konalo 5. října 2019
u obchodního centra Šantovka v Olomouci.
Záznam soutěže je ke shlédnutí na adrese
vyprostovani2019.cz a na našich facebookových stránkách (SDH Koryčany a JPO Koryčany). Závěrem roku se konala výroční volební valná hromada. V našem sboru nastalo
několik změn. Nejzásadnější byla volba nového starosty, z funkce odešel bratr Roman
Valenta a na jeho místo nastoupil bratr Miroslav Tiefenbacher. Pevně věříme, že se funkce chopí stejně dobře jako jeho předchůdci.

ra do auta nebo kávovar. Už nyní se těšíme
na příští ročník. Další v pořadí je organizace
každoročního školení řidičů určeného nejen
pro naše řady, ale také pro veřejnost. Informace o tomto školení jsou vždy vyhlašovány rozhlasem a vyvěšeny na vývěsce SDH
na náměstí.

První akcí roku 2020 byl Hasičský ples, který se konal 15. února. Návštěvníci se pobavili a zatancovali na hudbu kapely Vonička
V-Band. V bohaté ruličkové tombole byly
velmi zajímavé ceny jako televize, kame-

Závěrem bychom rádi jménem SDH Koryčany
chtěli poděkovat bratrovi Romanu Valentovi
za vykonanou práci ve funkci starosty SDH
Koryčany.
Za SDH Koryčany
Ivana Tiefenbacherová

Hasiči Koryčany
V roce 2019 oslavil Sbor dobrovolných hasičů Koryčany již 145 let činnosti. Je to pěkná
řádka let a také osobností, kteří tímto spolkem prošly. Ráda bych Vám přiblížila alespoň
některé události, které se v tom výročním
loňském roce uskutečnily, a také jaký máme
výhled do roku letošního. Jednou velmi významnou událostí byly právě již zmíněné
oslavy výročí založení sboru, kterých se zúčastnilo i několik spřátelených sborů z blízkého i dalekého okolí. V rámci oslav požehnal důstojný otec p. Vladimír Jesenský před
kostelem sv. Vavřince novému dopravnímu
automobilu značky Ford. Tento automobil byl
pořízen díky dotaci Generálního ředitelství
hasičských sborů Zlínského kraje a s přispěním města Koryčany.
Naše jednotka v loňském roce vyjela celkem
k 62 událostem, z nichž tvořily poměrnou
část rozsáhlejší požáry přímo v místě obce
a v blízkém okolí. Asi nejnáročnější byl přelom března a dubna, kdy došlo během krátké
doby ke 12 událostem. Hasiči byli v terénu
třeba i dvakrát za den. Šlo například o požár autodílny u benzinky v Koryčanech, požár
rodinného domu v Tyršově ulici, rodinného
domu ve Chvalnově a následně i v Nemoticích. Vyjeli jsme také k vážné dopravní nehodě linkového autobusu ve Střílkách. Jednotka je schopna vyrazit maximálně do 5 minut
od vyhlášení poplachu a tím výrazně snížit
rozsah a následky událostí, zejména požárů,
protože nejbližší profesionální jednotky jsou
k nám schopny dorazit až za 15-20 minut.

Nejzásadnější a najvýznamnější událostí tohoto roku bude bezpochyby slavnostní předání a žehnání nové cisternové automobilové
stříkačce VOLVO FMX, kterou s pomocí dotací Zlínského kraje a Kanceláře pojistitelů
zafinancovalo město Koryčany. Dojde tedy
k výměně dosluhující techniky, která již nedostačuje dnešním standardům a potřebám.
Určitě nám bude sloužit velmi dobře. Zastupitelstvu města a lidem, kteří se jakkoli podíleli na výběrovém řízení, vyřizování dotací
a financí patří naše velké díky.
Mezi úkoly na letošní rok jsme zařadili tvorbu
nových webových stránek. Původní stránky jsou
nemoderní a nevyhovující. Rádi bychom více
propojili web a sociální média. Novinkou budou
online informace o aktuálních výjezdech jednotky požární ochrany SDH Koryčany k událostem.
Po skončení výjezdu k události doplníme informace, fotografie a případně videa. O dalších novinkách budeme postupně informovat.
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zpravodaj

Sport
FC Koryčany
Po vánočních svátcích a oslavách nového
roku 2020 jsme již určitě všichni v plném
pracovním nasazení a také děti společně se
školními povinnostmi začaly opět „pracovat“ na zdokonalování se v oblasti sportu,
konkrétně fotbalu. Pracovat možná není to
správné slovo, spíše by více sedělo- začaly
se bavit. Proč bavit? Dovolím si citovat Jana
Amose Komenského a jeho názor: ,,Škola
hrou“. Jen tím, že dítě něco baví, se dokáže
učit velmi rychle a ještě z toho má radost.
Volně přeloženo se to dá chápat asi takto:
Když dítěti něco řeknete, obvykle si z toho
moc nezapamatuje, pokud mu to ukážete,
už si danou ukázku pamatuje lépe. Pokud ale
danou činnost prožije a ještě se u toho baví,
tak ani neví, že se něco učí, ale efekt učení
je daleko vyšší. Protože děti žijí převážně přítomností, vnímají svět prostřednictvím emocí, her a pocitů a neřeší minulost či budoucnost, prožívají danou činnost a v nejlepším
možném případě ani nevnímají okolí. Práce
s dětmi je velmi naplňující za předpokladu,
že trenéra (učitele, cvičitele) daná činnost
také baví: „Člověk musí hořet, aby zapálil.“
Chceme-li pozitivní dítě, nemůžeme se chovat pesimisticky. Hodnocení každého trenéra
či učitele není počet trofejí a úspěchů, ale to,
zda se mu podaří, aby děti milovaly činnost
a ne pouze ten cíl (trofeje, úspěchy). Pokud
danou činnost milují, pak prakticky vždycky
do cíle dorazí a ještě z toho mají po celou
dobu radost. Problémem nás dospělých je,
že řešíme hlavně výsledky a chceme je tady
a teď. Nedovolíme dětem chybovat a ony
potom mají strach ze selhání: prohra=neúspěch, výhra=úspěch. Já osobně chci taky
vyhrávat a neumím moc prohrávat, ale v tomto případě musí jít moje ego stranou a raději

upřednostním fotbalový rozvoj dětí nad tím
číslem na časomíře. Nejde tu totiž o mě, ale
o ty děti. Není to můj zápas, ale jejich. Vždycky se sám sebe ptám: „Když je budu na hřišti
posouvat, jako figurky na šachovnici, budou
se takto děti zlepšovat, bude je to bavit?“
Na úvod článku vás opět nabádám k malému
zamyšlení. Rozhodně nechci nikoho kritizovat
a už vůbec se nepovažuji za někoho, kdo by
chtěl diktovat, co jak má každý rodič dělat.
Je čistě můj pohled aneb takto to vidí trenér
s praxí. Koho zajímá, může se nad tím zamyslet, jinak to s klidem přejděte. Trend dnešní
doby je snažit se dětem organizovat veškerý čas. Ráno do školy, ve škole se něco naučit, ze školy rovnou do prvního kroužku, pak
hned do dalšího, v jiné dny kroužek č. 3 a 4.
A pokud máme volný pátek, proč ho ještě nepřihlásit do pátého kroužku. O víkendech zápasy, závody, vystoupení a když se najde čas
navíc, ještě něco vymyslíme. To neznamená,
že pokud dítě opravdu samo chce chodit
do více kroužků, tak mu to budu zakazovat.
Ale chtějí to opravdu děti, nebo my, rodiče?
My si totiž ve spoustě případů skrze vlastní děti plníme vlastní sny - maminka chtěla
být malířka nebo zpěvačka, tatínek nejlepší
sportovec a pro jistotu máme ještě dědečka,
který chtěl být myslivcem nebo rybářem. A já
se ptám, prožívají naše děti vůbec dětství,
mají možnost jít jen tak ven a třeba spadnout
na kole, zmoknout, objevit něco neobjeveného? Někdo z vás může namítnout: „Však
my jsme taky dělali všechno a bylo jedno,
kolik koníčků to bylo.“ To je možná pravda,
ale nikdo nás nenutil, dělali jsme tu činnost
spontánně, protože jsme chtěli, ne proto, že

to chce tatínek nebo maminka. Ve spoustě
případů nedávají rodiče dětem možnost porvat se s životem, perou se za ně. Od každé
generace se ta nová dozvídá, že oni byli jiní…
Děti jsou pořád stejné. Jiná je jen doba, v níž
vyrůstají, a jiný je hlavně přístup a výchova
nás rodičů. Nechci, aby moje dítě nemělo pořád v ruce mobil, tablet? To půjde těžko, když
mě dítě vidí většinu času s mobilem v ruce
či u počítače anebo televize. Na jednu stranu
to tak nechci, ale zároveň je to pro mě úleva
a odpočinek, když mě dítě s ničím „neotravuje“. Pokud chci, aby moje dítě vedlo aktivní (třeba sportovní) život, nesmí mě většinu
času vidět s klobásou u televize. Příklady,
které zde uvádím, berte s rezervou. Každé
dítě je jedinečné a na každé platí něco jiného.
Neznamená to, že když já jako rodič nevedu aktivní život, moje dítě ho taky nepovede.
Neexistuje žádná šablona, jak správně vést
dítě. V tom je to pro nás rodiče těžší. Nutno
říci, že naštěstí v našem klubu má většina
dětí velkou podporu rodičů, kteří jsou aktivní
a snaží se pomoci s jakoukoli akcí, kteří pro
své dítě dělají maximum a věří naší trenérské
práci. Bez těchto rodičů bychom spoustu akcí
nedokázali uspořádat, za to jim patří obrovský dík. Na jednom velmi zajímavém semináři
jsem slyšel nádhernou větu, kterou bychom
se měli všichni při komunikaci s dítětem řídit:
„POMŮŽEME TI JAKKOLI, ALE JEDNO DĚLAT NEBUDEME: NEBUDEME SE CHOVAT,
JAKO KDYBY TVOJE POVINNOSTI A TEBOU
ZVOLENÁ CESTA BYLY NAŠE ZODPOVĚDNOST! VŠE JE O DŮVĚŘE, PROTOŽE DŮVĚRA DÍTĚTE V SEBE SAMA = DŮVĚRA RODIČŮ, TRENÉRŮ, UČITELŮ NA DRUHOU!!!“
Petr Posolda,
hlavní trenér mládeže FC Koryčany

Maškarní ples
Co to je…? Kdo to je…? Kam na ty nápady
chodí…? Ano, tohle byly nejčastější otázky,
které se nesly celým kulturním domem v Koryčanech, a to v magický den 22.2.2020,
kdy vedení fotbalového klubu FC Koryčany
ve spolupráci s rodiči malých fotbalistů a fotbalistek zahájili ve 20:20 hodin úvodním proslovem, který pronesl předseda klubu pan
Jiří Vybíral první ročník maškarního plesu.
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Maškarní plesy měly v Koryčanech v minulosti své místo a o oblíbenosti těchto plesů
si lidé stále povídají, proto jsme se pokusili na tuto dávnou tradici tak trochu navázat,
nebo ji spíše připomenout. Vsadili jsme na to,
že v Koryčanech jsou lidé, kteří se rádi baví
u vynikající hudby, takže jméno Ludvíka Čihánka a jeho kapely jistě přilákalo spousty
příznivců, ale také jsme spoléhali na krea-

tivitu návštěvníků plesu, a nemýlili jsme se.
Počet masek, které se nakonec staly účastníky plesu nás velmi mile překvapil, a to nejenom co do počtu, ale i preciznosti provedení
jednotlivých masek. Poctivou přípravou prošla snad každá maska, a proto byl výsledný
efekt celého plesu neskutečný. Preciznost
provedení masek dokládá i velký zájem Vás
účastníků o hlasování v soutěži o nejlepší

masku. Kvalitní hudba stále udržovala plný
taneční parket, pestrá nabídka dobrého pití
všeho druhu a to i za přispění profesionálního
barmana, který se předvedl se svým ohnivým
vystoupením i na podiu udržovala kvalitní náladu účastníků a dobré jídlo podávané dole
v jídelně, nenechalo nikoho hladovět. Mažoretky Pusinky Říčany nám svým perfektním
vystoupením zpříjemnily hudební pauzy a odnesli si obrovský aplaus plného sálu. Před

půlnocí jsme na základě hlasování vyhlásili
nejlepší tři masky a pak už jen zůstalo vyhlášení bohaté tomboly, aby se mohl znovu
naplnit taneční parket. Dá se konstatovat, že
na první novodobý ročník jsme s tímto maškarním plesem velmi spokojeni, protože lidé
našli v dnešní uspěchané době čas na dobrou
zábavu, kterou dokázali i sami vytvářet, a to
je to nejdůležitější. Závěrem se už jen děkuje,
a proto dovolte poděkování především spon-

zorům, bez kterých takové akce není možné
dělat, Městu Koryčany, vedení klubu FC Koryčany, rodičům malých fotbalistů a fotbalistek, organizátorům, lidem, kteří se podíleli
jakýmkoliv způsobem na organizaci, a hlavně
Vám účastníkům, kteří jste přišli a věříme, že
jste se dobře bavili. No a na úplný konec snad
… možná … někdy … za rok … ???
TÝM RODIČŮ A PŘÁTEL KOPANÉ

Mládežnická mužstva FC Koryčany
Všechna naše mládežnická mužstva v čele
s nadšenými trenéry v zimním období nezahálí a plně se věnují jak tréninkům, tak
různým halovým, ale i venkovním turnajům.
K tréninkům každoročně využíváme sportovní halu v Koryčanech, tělocvičnu ve Střílkách, a také tělocvičnu na malé škole v Koryčanech. Nutno dodat při tak vysokému
počtu dětí se zájmem o fotbal, že hlavně díky
vstřícnosti správců a provozovatelů objektů
dokážeme dětem naservírovat plný tréninkový program bez nějakých velkých omezení. Radost z tréninků a ochota učit se novým věcem na každého dýchne s příchodem
do tělocvičen, ze kterých se line dětský křik,
oslavy a spousta radosti. Sem tam dobrou
atmosféru naruší hluboký křik trenérů, pokud se vše nedaří tak, jak má, ale je to spíše
ojedinělá záležitost..

Během dlouhého zimního období si s dětmi
zpestřujeme program halovými turnaji, ze
kterých se nám daří vozit medaile za pěkné umístění (i když to není to podstatné,
ale děti potěší). Každá kategorie má během
zimy v průměru okolo 8-9 turnajů, jen u naší
nejstarší kategorie mladších žáků těch turnajů, vzhledem k velkému počtu dětí a nastávající specializace převážně na fotbal, je
těch turnajů více. Dokonce se nám podařilo,
díky příznivému počasí, zúčastnit se 4 turnajů na venkovním hřišti s umělým travnatým
povrchem.
Kromě spousty hodin zaměřené na tréninky
a turnaje, nenecháváme stranou ani různé
teambuildingové akce. Jednou z nich je také
ukončení roku 2019 společným zábavným
utkáním rodičů proti svým dětem s násled-

ným občerstvením. I když utkání opakujeme
s půlroční pravidelností, děti to neomrzí a je
to pro ně velmi emoční zážitek. Za zmínku
stojí také zájezd mladších žáků na turnaj
do Prahy, který byl pro všechny skvělý zážitek, i přes neúspěch na hřišti. Takový zážitek připravujeme také pro kategorie mladší a starší přípravky během měsíce června.
Poslední významnou akcí byl zájezd na ligové
utkání 1.FC SLOVÁCKO - SLAVIA PRAHA, kde
se nám podařilo, hlavně díky trenérovi Mikulčíkovi, sehnat lístky za 20 Kč pro všechny,
kdo o zápas měli zájem. Nakonec se na utkání přihlásilo neuvěřitelných 35 dětí a 12 dospělých. Atmosféra na stadionu byla úžasná
a děti nadšené, dokonce náš klub reprezentovali v nových teplákových soupravách
v barvách Fc Koryčany…
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K O RYČA NS K Ý

zpravodaj

…a že stále vymýšlíme, jak to dětem co
nejvíce zpestřit, dokazuje plánování , u dětí,
velmi oblíbeného soustředění ve sportovním
středisku Radostová v lázeňském městě Luhačovice. Pro obrovský zájem dětí a zkušeností z minulých let, bude soustředění rozděleno na dva turnusy nejprve pro mladší žáky
doplněné o některé děti ze starší přípravky,
a poté pro mladší a starší přípravku doplněné dětmi ze školičky. Pro děti bude opět při-

praven nejen fotbalový program plný zábavy
a nových zážitků.

u této akce nechcete chybět zapište si do kalendáře datum 13.6.2020.

Vrcholem sezóny 2019/2020 bude opět, již
tradičně, uspořádání turnaje pro všechny přípravkové kategorie s názvem JUNIOR CUP
KORYČANY 2020. Letošní čtvrtý ročník je
již plně obsazen, hlavně díky skvělé reklamě
a spokojenosti týmů, které k nám v minulosti
zavítaly. Máte se opět na co těšit, a pokud

Jen těmito akcemi to nekončí. Kromě fotbalových zápasů, které nás během jarních měsíců čekají, plánujeme s dětmi spoustu dalších mimo fotbalových akcí, které mají zatím
jen teoretický nádech, ale nebojte se, v dalším čísle budete jistě o všem informováni.
Petr Posolda,
hlavní trenér mládeže FC KORYČANY

Koryčany Bikers
Ohlédnutí za sezónou 2019
Náš tým tvoří, jak už název napovídá, bikeři a sportovci z města Koryčan a okolí, které spojuje láska ke sportu a pohybu na jakékoli úrovni (hobby, sport nebo prostě „jen
z hecu“). Tým vznikl v roce 2007. Z pouhých
tří členů se postupem času, pod vedením

pana Taraby, přerodil na současnou sestavu čtyř skalních příznivců a několika dalších
Koryčaňáků, včetně dětí, kteří se úspěšně účastní spousty závodů po ČR v různých
disciplínách (kolo, duatlon, triatlon, plavání,
běh atd.). Naše černo-zeleno-žluté dresy byly

v uplynulých letech k vidění na mnoha závodech a tratích a staly se jejich nedílnou součástí. Získali jsme si nejen respekt ostatních
soupeřů, ale i spousty ocenění, kamarádů
a známých.

Tímto ohlédnutím chceme připomenout pár nejlepších okamžiků a úspěchů minulé sezóny:
23. 3. Morkovský bajk – horské kolo 46 km – Jan Taraba – 6. místo v kategorii
1. 4.
převzal Radim Vrba Hlavní cenu za čin, Cena Fair Play za cyklistiku – udělil Český Olympijský výbor
13. 4. Salašský Drtikol – horské kolo 44 km – Lukáš Adamík – 22. místo celkově, 14. místo v kategorii
27. 4. Rohálovská 50 – horské kolo – Lukáš Adamík, Radim Vrba, Drahomír Vrba – 15. místo v soutěži týmů
4. 5.
Author Šela maraton – horské kolo 101 km – Lukáš Adamík – 63. v kategorii, čas 4:59:39
18. 5. MTB Nivnica – Lukáš Adamík 50 km – 8. místo v kategorii
1. 6.
Festivalový Půlmaraton Zlín – běh 10 km – Drahomír Vrba – 6. místo v kategorii
1. 6.
Bike Maraton Kostelany – děti kolo – Elen Kvitová – 3. místo
15. 6. Bike Valachy – horské kolo 50 km – Drahomír Vrba – 29. místo v kategorii
24. 6. Drásal – horské kolo 118 km – Lukáš Adamík – 32. místo v kategorii, čas 7:03:40
6. 7.
Morkovské Chlap – triatlon – Drahomír Vrba – 19. místo v kategorii
20. 7. DTB Série Duatlon – Drahomír Vrba – 5. místo v kategorii
20. 7. MTB Juvacyklo – horské kolo 56 km – Lukáš Adamík – 11. místo v kategorii
27. 7. Holešovman – triatlon – Radim Vrba – 22. místo v kategorii
3. 8.
Valachyman
- největší triatlon v ČR – štafety – Radim Vrba, Lukáš Adamík, Karel Věžník – 3. místo v konkurenci 50 štafet je skvělý úspěch!
- triatlon dlouhá trať – Drahomír Vrba – 78. místo celkově, 18. místo v kategorii při účasti 277 startujících
24. 8. Kelečský triatlon – štafeta hobby – Radim Vrba, Drahomír Vrba – 1. místo!
24. 8. Rusavská 50 – horské kolo – Lukáš Adamík – 17. místo v kategorii
7. 9.
X-duatlon Mokrá – štafeta – běh – Radim Vrba, horské kolo – Drahomír Vrba – 2. místo!
30. 11. Morkovské podzimní běh
- 5 km – Kateřina Hálová – 1. místo!
- 10 km – Drahomír Vrba – 6. místo v kategorii, Radim Vrba – 8. místo v kategorii
Drahomír Vrba se účastnil během roku celého seriálu závodu VALACHY TOUR v disciplínách duatlon, horské kolo, triatlon a běh
a vybojoval 22. místo s počtem 2999 bodů.
				
Příprava na závodní sezónu 2020 vrcholí. Moc rádi bychom poděkovali rodinám
a všem, kteří nás v naší činnosti podporují
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a kteří se neváhali zúčastnit některého ze závodů, ať už aktivně nebo jako diváci. Velký
dík patří panu Tarabovi, který je od začátku
hlavním leadrem celého týmu za podporu
a čas, který tomu věnuje. Informace o naší
činnosti můžete sledovat na našich facebookových stránkách „Koryčany Bikers“
a „Město Koryčany“.

Moc rádi bychom letos třeba i s Vaší pomocí
navázali na loňské úspěchy našeho týmu.
Vrba D.
Koryčany Bikers

30. 11. Morkovské podzimní běh - 5 km – Kateřina Hálová – 1. místo

29.6. DRÁSAL – Lukáš Adamík

24.8. Kelčanský triatlon -Vrba D., Vrba R. – 1.místo

3.8 VALACHY MAN - Vrba D., Věžník K. ,
Vrba R., Taraba J., Adamík L.

Chřibská 50

27.4 Rohálovská 50 – Adamík L.

3.8 VALACHY MAN - štafeta-Vrba R., Adamík L., Věžník K. - 3. místo

70.7 DTB serie DUATLON – Vrba D.

23.3 Morkovské Bajk – Taraba J.
15
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Mazlin Cup 2020
Uteklo to jako voda a po roce jsme se opět
sešli na 8. ročníku turnaje ve stolním tenise
Mazlin Cup. Jako každý rok jsou hráči losem
rozděleni do čtyř skupin po čtyřech účastnících. Ve skupinách se hraje systémem každý
s každým a pouze první dva ze skupiny postupují do čtvrtfinále. O postupová místa se

vedou vždy velké a nesmlouvavé boje. Osm
postupujících poté sehrálo zápasy o semifinále, třetí místo a konečné vyvrcholení turnaje - finále. Třetí místo vybojoval Pepa "Kuře"
Horák nad Broňou Vrtalem a ve finále zvítězil
Laďa Vít nad Davidem Reniersem. Po předání
cen všem zúčastněným hráčům bylo společ-

né focení, při němž jednohlasně zaznělo, že
do „desítky“ to již není tak daleko. Je také
nutné vzpomenout a hlavně poděkovat personálu Pivnice U Thonetů za vzornou obsluhu, vynikající oběd a občerstvení, především
však za možnost uspořádání turnaje v prostorách této pivnice.
Zdeněk "Čenda" Pavlík

Historie
Znáte pomístní jména?
19. února 2020 se sešli na své 42. schůzce
bývalí vyučující koryčanské gastronomické
školy a jako vždy měli připravený zajímavý
program. Na jednom z našich dřívějších setkání jsem se náhodně zmínila před organizátorkou našich akcí Helou Šímovou, že jsem
v roce 1975 ve své diplomové práci zpracovala pomístní jména obcí Koryčany, Jestřabice, Nemotice, Mouchnice a Lískovec, uvedla
jsem nějaké příklady a vzbudila o tuto tematiku zájem. Proto byla hlavním bodem této
naší únorové schůzky právě moje přednáška
na toto téma.

Aby byl náš výklad o Koryčanech úplný, začněme místním jménem. Položili jste si někdy
otázku, proč se Koryčany jmenují právě Koryčany? Určitě si teď říkáte, to je přece jasné,
podle polohy. Ano, historicky „korytčěné“ =
obyvatelé menšího úvalu, čili lidově řečeno,
lidé žijící v korytě. A podívejte se na svou
obec: krásné údolíčko pod zalesněnými kopci, radost pohledět. Jak moudře dokázali
naši předkové svůj domov pojmenovat! A to
je první zmínka o názvu už v roce 1349 jako
in Corzyczan oppido. Dnešní název Koryčany
je zapsán poprvé v roce 1872.

Rozložila jsem před svými přáteli katastrální mapy, vysvětlila, že pomístní jména jsou
názvy polí, vod, terénních útvarů, částí lesa,
částí obcí a různých zajímavých míst, ukázala jim na mapách tato pojmenování a hlavně objasnila to nejzajímavější, co je se jmény
spojeno, proč se to tak jmenuje. Výklad o pomístních jménech mé kolegy a kolegyně tak
zaujal, že se shodli, že by byla škoda, kdyby se taková zajímavá tematika nedostala
i do povědomí ostatních koryčanských občanů.

Ale teď už přejděme k pomístním jménům.
Nejlépe se dokázali v katastrálních mapách
orientovat lidé, jejichž každodenní život byl
spjat s poli, lukami, lesy. Tito tzv. informátoři mi byli v roce 1974 většinou doporučeni
místním národním výborem a velmi ochotně,
se zájmem a odpovědností mi zodpověděli
mé dotazy, podali přehled pomístních jmen
v obci a ukázali na mapě, kde označené pole,
les apod. leží. Dnes už nejsou mezi námi, ale
já jim za pomoc nikdy nepřestanu být vděčná. Byli to: Ladislav Stračka, nar. 1906, zemědělec, Koryčany 81, Václav Zelinka, nar.
1898, polesný, Koryčany 175, Alois Orel, nar.
1913, zemědělec, Koryčany – Blišice 40.

Nejprve jsem si musela položit otázku, proč
se zeměpisné názvy zapisují. Sběr pomístních jmen má význam jednak po stránce historické (často při rozboru nalézáme jazykové
a historické souvislosti, které by nám jinak
zůstaly utajeny), jednak přispívá k jejich zachování do budoucna, protože pomístní jména zanikají jednak důsledkem reorganizací
v zemědělství a lesnictví, pak i tím, že staří
občané umírají a nové generace mohou jména zachovat, zapomenou, či dát jména nová.
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Pomístní jména jsou samozřejmě porovnávána s historickými prameny, jak a kde už byla
v minulosti zapsána. Nejlépe tomu posloužily
Tereziánský a Josefinský katastr z 18. století,
které byly Marií Terezií a Josefem II. založeny
jako soupis půdy a jejích vlastníků pro daňové účely. A do úvodu o pomístních jménech
je třeba ještě dodat, že ne všechna jména je

možno přesně historicky a jazykově vyložit,
protože ve vědě platí, co je psáno, to je dáno.
Ale pokud není dohledán záznam, nastupuje
tzv. lidová etymologie - lidový výklad.
Nejjednodušší vysvětlení mají názvy částí
obce. Střed obce je nazván Dědina (v Blišicích), podle polohy Horní a Dolní konec (v Blišicích), podle činnosti obyvatel Cihelny (v Koryčanech, vyráběly se zde cihly), Husí rynk
(v Koryčanech, chov drůbeže kolem Kachníku), Dvorek (v Blišicích, osamělé stavení
stojící severně od obce), Dvorky (v Koryčanech, část obce podle druhu obydlí), Lhotka (v Koryčanech, zdrobnělé slovo od Lhota
- osada založená na lesní nebo močálovité
půdě, její obyvatelé byli do jisté lhůty - zpravidla na 10-18 let, osvobozeni od placení feudálních dávek a od ostatních poddanských
povinností, aby se stačili zabydlit a prosperovat), Za Fabrikú (v Koryčanech, jméno podle
toho, že leží vzhledem ke středu obce za továrnou- tehdy UP, výroba nábytku), Pohoršov
(v Koryčanech, bydleli zde dříve dělníci z továrny na nábytek a dle lidového výkladu je
název podle toho, že se mezi sebou hádali),
Mezírka (v Blišicích, úzká ulička, zdrobnělina
od mezera), Petrželka (v Koryčanech, zde je
motivace pojmenování nejasná), Suchý řádek
(v Koryčanech, jméno podle souvislé řady
domů a charakteru půdy), V Potokách (v Koryčanech, podle toho, že zde protéká potok
Stříbrník).
A věřili byste, že na území Koryčan zanikly
osady a jejich jména se zachovala v pomístních názvech? Ale o tom až v příštím čísle
Koryčanského zpravodaje.
Vlasta Berková.

40. výročí zrušení osobní přepravy
Nemotice - Koryčany
V železničním jízdním řádu ČSD pro cestující byla trať Nemotice – Koryčany naposledy
označena číslem 345. Vlak číslo 24156 byl
31. května 1980 posledním, který přivezl
cestující z Nemotic na koryčanské nádraží.
Uplynulo již čtyřicet let ode dne, kdy osobní přeprava na trati Nemotice – Koryčany
byla v rámci úsporných opatření zrušena.
Za zmínku též stojí, že ve středu 31. května
1967 jela na trati naposledy parní lokomotiva
zvaná Helenka. Ta přesně v šest hodin dvacet
minut vyjela z Koryčan do Nemotic a zpět už
byl vlak tažen motorovým vozem. Trať zcela
zrušena nebyla, jak tomu bylo v případě mnoha jiných lokálek, koleje na pražcích zůstaly
a je udržována v provozuschopném stavu.

Hlavní roli při vzniku trati sehrála Thonetova
továrna. Potřebovala ji pro lepší zajištění svého provozu. Přípravné práce byly započaty
v roce 1905, koncese byla udělena 21. dubna 1906, do provozu byla uvedena 1. června
roku 1908. Trať byla postavena za podpory
tehdejšího majitele panství Ludvíka Wittgensteina. Původně byla trať zbudována jen pro
nákladní přepravu. Od roku 1920 byla využívána s několika přerušeními i pro osobní
přepravu.
Zajímavostí byly tzv. smíšené vlaky, nákladní
s přepravou cestujících, což bylo praktikováno až do ukončení přepravy osob. Parní provoz končily elegantní a spolehlivé brněnské

stroje řady 433.0 zvané „Skaličáky“, podle
jejich převážného působení ve Skalici nad
Svitavou. Ty byly vystřídány motorovými vozy
M 240.0, které sloužily do roku 1979, poté
nastoupily vůbec první motorové lokomotivy
řady T 444.0 a 1. A právě jedna z nich, veselská T 444.1050, odvezla dne 31. května
1980 poslední osobní vlak 24156. Osobní vlaky se na trati objevují jen při mimořádných
a historických jízdách a to v parní i motorové
trakci. Hezkou tradicí bylo několikaleté zajíždění zvláštních vlaků do Koryčan, které byly
vypravovány pro kyjovské sdružení Omega,
pro děti ze škol a ústavů. Tyto jízdy se konaly
na přelomu století i tisíciletí.
Zdeněk Horenský

Zvláštní vlak září 2008 – ilustrační foto Zdeněk Horenský
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Důvěrně známá…
Známe ji snad všichni. U babiček jsme na ni
možná stokrát posedávali. Říká se jí tonetka
a málokdo ví, že se jedná o jeden z nejúspěšnějších kusů nábytku, jaké kdy byly vyrobeny.
Málokdo také ví, že místem, kde to všechno
začalo, je naše malebné městečko, Koryčany. V roce 1856 tady truhlářský mistr založil
svou továrnu na ohýbaný nábytek, se kterým
doslova ohromil a zaplavil svět. Ten truhlář se
jmenoval Michael Thonet – král ohýbaného
nábytku. (1796 - 1871). Poprvé jej představil
veřejnosti roku 1841 na průmyslové výstavě v Koblenci. V následujícím roce přesídlil
do Vídně, kde si založil firmu na výrobu nábytku. Za několik let se ukázalo, že výroba již
rostoucí poptávce nestačí a jsou potíže s dovozem bukového dřeva. V roce 1856 se proto
rozhodl založit továrnu na ohýbaný nábytek

na Moravě a zvolil k tomu právě Koryčany,
v jejichž okolí se rozkládaly ohromné bukové lesy. Do Koryčan se následně sám na čas
i přestěhoval. Výroba se zde rozběhla roku
1857. Později, v roce 1861 se rozšířila i o závod v Bystřici pod Hostýnem. Ten exportuje
své výrobky do celého světa dodnes.
Tou nejslavnější Thonetovou židlí je židle
číslo 14, nazvaná podle pořadí ve firemním
katalogu. Na první pohled obyčejná židle byla
velmi elegantní a ideální k jídelnímu stolu.
Původně byla určená pro vídeňské kavárny,
ale nakonec skončila i v pracovně prezidenta v Bílém domě. Ve srovnání s tehdejší konkurencí byla židle neuvěřitelně lehká, vážila
okolo tří kilogramů. Byla levná, dobře se na ní
sedělo, a navíc se časem osvědčila jako téměř nezničitelná. Na důkaz těchto vlastnos-

tí, ohebnosti a kvality, byla demonstrativně
házena z Eifellovy věže na Světové výstavě
v Paříži, kde získal Thonet také zlatou medaili. Začala se vyrábět roku 1859. Okamžitě
se stala světovým hitem a do roku 1930 se jí
prodalo neuvěřitelných 50 milionů kusů.
Koryčanská továrna byla první svého druhu v Evropě. Ve své době znamenala doslova
revoluci – v metodě a technologii. Ale i proto, že se v českých zemích zrodil nábytkářský průmysl. Nábytek se do té doby vyráběl
spíše na zakázku v malých dílničkách, ale
nikoliv průmyslově. Židle z Koryčan tvořilo
pouze šest dílů a deset vrutů. Byly jako první na světě dodávány k zákazníkovi ve velkých bednách jako jednotlivé komponenty
ke smontování na místě dodání. Do kontejneru o objemu 1 m3 se tak vešlo 36 těchto židlí.

Tonetka: židle č. 14

v rozloženém stavu

přepravní kontejner se židlemi

Michael Thonet dodnes patří mezi designéry,
kteří stále inspirují studenty, mladé i etablované designéry, stejně jako úspěšné nábytkové firmy. Rukopis tonetky najdete i v současných, moderních interiérech v mnoha
židlích.

Společenská kronika
24. ledna 2020 by oslavil své 80. narozeniny
náš taťka pan Jindřich Svoboda.
Všichni stále vzpomínáme
a nikdy nezapomeneme.
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Inzerce
KOBODAS INDUSTRY s.r.o.

NÁDRAŽNÍ 272, 768 05 KORYČANY, CZECH REPUBLIC

IČO:29352347, DIČ:CZ29352347, www.kobodasindustry.cz , telefon +420 573 332 801

PRODEJNA STAVEBNIN
PŮJČOVNA
(technický areál v ulici Nádražní, za hřbitovem)
ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
1.3.2020 – 1.11.2020

PO : 7:00 – 17:00
ÚT : 7:00 – 17:00
ST : 7:00 – 17:00
ČT : 7:00 – 17:00
PÁ : 7:00 – 17:00
SO : 8:00 – 11:00
NE : ZAVŘENO

Stručný přehled sortimentu prodejny.
 zdicí materiály: cihelné, pórobetonové a betonové tvárnice a příčkovky;
 betonové prvky: dlažby - zámkové, tradiční, vymývané; obrubníky - chodníkové, zahradní, silniční;
překlady; tvárnice – zatravňovací, bednicí; plotové tvárnice včetně krycích stříšek;
 suché směsi – malty zdicí, omítky jádrové a štukové, vnitřní i vnější, vápno, cement, tmely;
 izolační materiály: polystyrény podlahové, fasádní, soklové; minerální vaty; hydroizolační pásy,
izolace proti radonu; folie pojistné a difusní, nopové folie;
 sádrokartony s příslušenstvím; montážní pěny; silikony; akryly; desky OSB; komínové systémy;
 hutní materiál; nově velký sortiment nářadí a spojovacího materiálu;
 kanalizační materiál – trubky a tvarovky PVC, KG, lapače střešních splavenin, žlaby
 sortiment písků, štěrků a drtí; - žlutý kopaný (Bzenec), drť 4/8, okrasné oblázky 16/22, stěrk 0/32
a potěr 0/4 (Hulín), kamenivo 8/16 – 16/32 – 32/63, bratčický písek
 doprava materiálu vlastní a smluvní.
 Nabídka OSB desek, střešních latí a stavebního řeziva
 Půjčovna stavebního nářadí, lešení

Kontakt : Ondřej Daníček, +420 724 828 352 , prodejna : 573 332 801
E – mail: stavebniny@kobodasindustry.cz , danicek.o@kobodasidustry.cz ,
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