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Táhli jsme za jeden provaz

Tak nám zase uběhlo volební období
a můžeme si říci s jakými představami jsme
do něho vstupovali a co se nám podařilo
realizovat.
Před čtyřmi roky byl před zastupitelstvo
postaven jednoznačný úkol, zajistit chybějící finanční prostředky na dokončení stavby 12 bytové jednotky nového bytového
komplexu na Masarykově ulici ze které byly
v dané době již druhý rok postaveny pouze základy a z důvodu nesplnění termínu
realizace celé stavby hrozilo vrácení části
již přidělených dotací na celou bytovou
výstavbu. Další obtížný úkol, který si vytyčilo zastupitelstvo byl, pokusit se realizovat další investice z jiných, než obecních
finančních prostředků, neboť tyto bylo
nutné používat na splácení již dříve uzavřených půjček.
S těmito problémy jsme se hned od počátku začali potýkat a částečně i k našemu
překvapení se je dařilo úspěšně řešit.
Podařilo se zajistit chybějících 13 milionů na dostavbu 12 bytové jednotky, tuto
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v roce 2002 zkolaudovat a obsadit nájemníky.
Podařilo se využít objížďky přes Koryčany opři rekonstrukci silnice č. 50 a za státní prostředky určené k uvedení objezdných
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silnic do původního stavu před rekonstrukcí, opravit v částce cca 12 mil. Kč povrchy
silnice od hranic Zlínského kraje ,,U Zlámalového“ přes Jestřabice a od Lískovce do
Střílek. Přesto, že oprava v tomto případě
nebyla provedena ideálně, je stav vozovek
stále daleko lepší, než před dobou objížďky
přes Koryčany. Současně při této objížďce
jsme zajistili za tyto finanční prostředky
stavbu lávky pro pěší na Kyjovské ulici.
Podařilo se zajistit finanční prostředky
ze Státního fondu životního prostředí ve
výši 23,5 mil. Kč na rekultivaci staré, dnešním ekologickým normám nevyhovující,
skládky v Liščí u Jestřabic. Vlastní prostředky ve výši cca 7 mil. Kč, které jme na tuto
akci museli vynaložit, jsme zajistili odprodejem zeminy potřebné na rekultivaci. Tato
zemina se odtěžila při úpravě terénu za
novými bytovými jednotkami na Masarykově ulici a dále zrušením zídky a úpravou
trénu u bytových jednotek před továrnou
KORYNA. Současně se zde postavila nová
autobusová zastávka a úpravou terénu zde
vznikla jedna z nejpěknějších lokalit v Koryčanech.
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
Podařilo se zajistit generální opravu
silnice na Stupavu kolem přehrady. Tato
akce realizovaná jako ,,Ochrana vodního
zdroje přehrada Koryčany, s celkovými
náklady cca 54 mil. Kč, byla plně hrazena
ze státních finančních prostředků. Tímto
definitivně padla stále obnovovaná snaha
o úplné uzavření silnice kolem přehrady
s možností spojení se Stupavou pouze přes
Střílky a dále po silnici č. 50.
Podařilo se v současné době zajistit finanční prostředky na dokončení kanalizačních sběračů stoka B, C a částečná rekonstrukce čistírny odpadních vod, ve výši 23
mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí. Celá investice je připravena k realizaci
v roce 2007 s celkovými náklady 30 mil. Kč.
O další dotaci na stavbu ve výši 5 mil. Kč
jsme požádali hejtmana Zlínského kraje.
Z menších investičních akcí se podařilo
po generální opravě kanalizace ve Svatoplukově ulici provést řádnou opravu vozovky,
kde na celkové opravě ve výši 236 tis. Kč se
100 tis. Kč podílel VAK Hodonín.
Do těchto investičních akcí patří rovněž
vybudování kamerového sytému v Koryčanech v částce 368 tis. Kč. Monitorováním
náměstí se přispělo ke zmírnění nočních
výtržností, v instalaci dalších kamer je však
zřejmě nutné pokračovat.
Další menší investiční akcí byl nákup
tzv. Sokolského hřiště od TJ Sokol, jejíž organizace v Koryčanech zanikla. Cena byla
70 tis. Kč. Na opravu hřiště jsme získali

z nadace Děti – kultura – sport Uherské
Hradiště dotaci 30 tis. Kč. V těchto dnech
se provádí generální oprava hrazení a střídačky tak, aby v zimě hřiště opět sloužilo
jako kluziště.
Vítaným ziskem bylo převedení tzv.
Makešovy vily (bývalé ředitelství zemědělského družstva) na město. Pracovníky veřejně prospěšných prací byla vila opravena
a o získané prostory vily a celou zahradu byl
rozšířen domov důchodců a pečovatelské
služby. Vyvrcholením našich investičních
aktivit v tomto volebním období je ale oprava budovy základní školy na Masarykově
ulici včetně stavby nové sportovní haly a její
přístavby. Mohu říci, že na začátku tohoto
volebního období, před čtyřmi roky , nás
naprosto nenapadlo, že bychom si mohli
takovou investici dovolit. Stručně řečeno,
začalo to nutností vyměnit okna, jejichž
křídla hrozila vypadnout na žáky při vyučování a skončilo to nejen výměnou všech
přibližně 60 oken školy i staré tělocvičny,
ale i zateplením školní budovy, novou fasádou a hlavně stavbou nové sportovní haly
pro míčové hry a jejího zázemí včetně sauny a posilovny, které budou sloužit nejen
pro školáky, ale i sportovní veřejnost.
Tato investice má hodnotu 27 mil. Kč,
z toho dotace přímo ze státního rozpočtu
činily 24,75 mil. Kč, obecní použité vlastní
prostředky byly ve výši 2,25 mil. Kč.
Součástí této investice je i vybavení posilovny v hodnotě 300 tis. Kč, kde jsme z
grantového sponzoringu Moravských naf-

tových dolů ,,Energie z přírody, obdrželi
příspěvek 140 tis. Kč.
Mimo investičních akcí se v průběhu
volebního období realizovala rovněž celá
řada neinvestičních akcí. Pro jejich zajištění
se podařilo, zřízením zodpovědného vedoucího čety, stabilizovat skupinu pracovníků veřejně prospěšných prací. Dobrou
spoluprácí s Úřadem práce v Kroměříži,
posilujeme vždy přes letní období tuto četu
o pracovníky z pořadníku nezaměstnaných
občanů, jejichž mzdu dotuje úřad práce.
Touto skupinou pracovníků se pak daří zajišťovat řada prací, které by jinak museli být
hrazeny z obecního rozpočtu.
Je samozřejmé, že Koryčany čeká ještě
veliké množství práce, aby občané mohli
být spokojeni. Je nutné opravovat místní
komunikace, chodníky, náměstí atd. Toto
všechno jsou však již úkoly pro nové zastupitelstvo.
Dnes, na závěr tohoto volebního
období již mohu zodpovědně říci, že
z velké části hlavně díky tomu, že jsme se
na zasedáních zastupitelstva nezabývali neplodným politickým hašteřením, ale skutečně jsme v zájmu Koryčany táhli za jeden
provaz stejným směrem, se nám podařilo
realizovat investiční akce o kterých se
nám na počátku tohoto volebního období mohlo, jak se říká, jenom zdát. Za
tento aktivní přístup všem členům rady
a zastupitelům, děkuji.
Ing. Miroslav Máčel
starosta

Projekt Centrum podpory Zlín

Projekt Centrum podpory, který
je zaměřen zejména na nezaměstnané občany se zdravotním postižením,je
spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.Realizaci tohoto projektu zabezpečuje Centrum služeb postiženým Zlín,
o.p.s. .
Rozumět handicapu a adekvátně se
k němu chovat, to se musí člověk učit.
Jedná se o významnou součást sociálního učení. Pro integraci handicapovaných
osob musí být vytvořeny podmínky ekonomické, psychosociální i právní. Integrace je současně možností pro handicapovaného nenechat se vmanipulovat do
role nemohoucího, bezmocného-umožňuje mu co nejširší zapojení do normál-
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ního života, rozvoj potenciálu, který i
přes své znevýhodnění má. A právě o to
se snaží i projekt Centrum podpory.
Aktivity Centra podpory se plně rozběhly od dubna 2006, v současné době
jeho služeb využívá více než 60 klientů,
z tohoto počtu se již 15 lidem úspěšně
podařilo nalézt zaměstnání. Ukazuje se
tedy, že projekt je životaschopný.
Do projektu se mohou zapojit občané
s částečným či plným invalidním důchodem, dále osoby zdravotně znevýhodněné či jakkoliv zdravotně oslabené. Tedy
všichni, kteří díky svému dlouhodobě
nepříznivému zdravotnímu stavu obtížně shánějí zaměstnání. Mohou se však
přihlásit i lidé, kteří sice ještě nejsou
evidováni na ÚP, ale u kterých jejich
zdravotní problémy představují velké
riziko ztráty dosavadního zaměstnání.
Projekt je určen převážně pro občany ze
Zlínska a Kroměřížska, dle zájmu je však
možná i spolupráce s klienty z jiných
oblastí. Známý australský prozaik Alan
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Marshall, který se proslavil zejména autobiografickým románem Už zase skáču
přes kaluže, se celý život potýkal s následky dětské mozkové obrny, nevzdal se
však, bojoval, plně se realizoval v literární práci. Důležité je, aby si každý klient
uvědomil, že i přes své postižení (ať už
organického či funkčního původu) musí
bojovat, částečně jim v tom může pomoci i již zmíněný projekt.
Centrum podpory sídlí na adrese:
Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s.,
Zlín-Malenovice, Tečovská 1052, pošt.
přihr.135, PSČ 760 01. V rámci projektu existuje bezplatná poradna právního
a sociálního poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané občany se zdravotním
postižením.
Na manažera projektu ing. Vladimíra
Bartoška se občané mohou obracet osobně vždy v pondělí a ve středu (9-15 hod.)
na výše uvedené adrese společnosti (tel.
577 101 351 nebo 777 721 145 ),
pokračování na str. 3
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pokračování ze str. 2
Ve čtvrtek pak mohou využít poradenských služeb i v Kroměříži (13-17
hod.), zde také mohou konzultovat své
záležitosti s právničkou (adresa: Klub
UNESCO, Riegrovo náměstí č.149).
Dle zájmu klientů je též možno zajistit
pomoc od psychologa či speciálního pedagoga. Od září Centrum podpory rozšíří pomoc pro problémové mikroregiony jako jsou nyní např. oblasti Koryčan
a Morkovic, kde je velká nezaměstnanost.
V Koryčanech mohou občané využívat
služeb nízkoprahového poradenského
centra vždy každé druhé úterý v měsíci,
a to v době od 8 do 13 hodin. Pracoviště
je umístěno v budově MÚ (vlevo v přízemí , bezbariérový vstup), v Morkovicích
mohou občané konzultovat své problémy
vždy každé první úterý v měsíci, taktéž
v době od 8 do 13 hodin.Toto pracoviště je umístěno v Domě s pečovatelskou
službou (bezbariérový vstup). Občanům
je nabízena pomoc při hledání zaměstnání, možnost orientace na trhu
práce… Centrum podpory také zajišťuje
motivační kurzy a kurzy obsluhy osobního počítače.Např. motivační kurzy, které proběhnou v Kroměříži, se uskuteční
v průběhu září.

Kromě specifické poradenské činnosti
připravuje Centrum podpory i další aktivity-např. zřízení centrálního dispečinku
nabídky a poptávky po výrobcích chráněných dílen. Od října bude uvedena do
provozu také vzorková prodejna v Otrokovicích, kde se začnou prodávat výrobky
chráněných dílen-např. dekorativní keramika, svíčky. Zaměstnány jako prodavačky tam budou právě klientky Centra
podpory. Jednou z nich je paní Zdeňka
Tomalová z Otrokovic, která říká: „Byla
jsem dlouho bez práce,mám zkušenosti
i jako prodavačka, jsem ráda, že za prací
nemusím dojíždět.“ V průběhu září zahájí svou činnost také chráněná dílna Ergo
Kroměříž.Již od 1. září tam začínají pracovat ergoterapeutka a její asistentka, obě
jsou klientkami projektu.Činnost této dílny, která bude zaměřena na ruční výrobu
toaletních mýdel, je inspirována holandskou technologií. K ergoterapeutům se
během následujích zářijových dnů přidají
i další zaměstnanci. V této dílně naleznou
pracovní uplatnění jako pomocní dělníci zejména klienti s mentálním postižením. Zaměstnán tam bude také např. pan
František Melichárek z Kroměříže, který
říká: „Jsem rád, že budu pracovat, radost
mají i mí rodiče.“

Nositel Nobelovy ceny za literaturu
a známý americký spisovatel Ernest Hemingway ve své novele Stařec a moře vyslovil důležitou myšlenku, že člověka je
možno porazit, nikoliv však zničit, musí
bojovat.I klienti Centra podpory musí
bojovat, trh je neúprosný a zdravotní
stav leckdy ovlivnit nelze. Projekt Centra podpory lze chápat v souladu s integračními snahami jako jeden z ukazatelů
humanity společnosti.
Ing. Vladimír Bartošek
manažer Centra podpory Zlín

Adresa:
Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s.,
Tečovská 1052, Zlín 760 01, P.O.BOX 135;
Tel.čísl.: tel.: 577 101 351 ,777721145
E-mail norek@cspzlin.cz

Nová hlava mafie…
Don Vito Corleone zemřel…Tato tragická zpráva zdrtila všechny členy koryčanské mafie. Bylo nutné okamžitě jednat. Na Češky se v termínu 31. 7. – 9. 8.
2006 sjely členové klanů Corleone, Marka
a Sirakůza, aby rozhodli, kdo se stane jeho
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nástupcem. Celých devět dní spolu klany bojovaly všemi dostupnými zbraněmi.
Nový nástupce měl být zvolen z toho klanu, kterému se za onu dobu podaří vydělat
nejvíce peněz.
Sirakůza zdárně zvítězila a tak nemusí-
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me mít obavy. Mafiánská tradice v Koryčanech zůstane i nadále zachována.
Turistický oddíl dětí děkuje paní Stanislavě Markové i ostatním rodičům za
sponzorské dary.
Za TOD Kateřina Čížková
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Koryčanský fotbal stále žije

V uplynulém soutěžním ročníku
2005/2006 začalo v koryčanské kopané nové údobí, když po několika letech
činnosti ukončila společnost KORYNA
nábytek, a.s. činnost fotbalového klubu FC KORYNA Koryčany s.r.o. Místo
profesionálního pracovníka nastoupilo do vedení klubu několik odvážlivců
z řad bývalých fotbalistů i úplných fotbalových laiků, kteří si byli vědomi, že zánikem fotbalu v Koryčanech by hlavně
mládež přišla o jednu z mála příležitostí
sportovního vyžití, které se v blízkém
okolí nabízí. Po několika kolech jednání
s vedením společnosti KORYNA nábytek
byly sjednány přijatelné podmínky týkající se pronájmu krásného sportovního
areálu a některých otázek financování
zejména energetických nákladů klubu.
Pro chod nového občanského sdružení
FC KORYNA a finanční zajištění soutěžního ročníku bylo nutné zajistit podporu také u jiných subjektů. Asi největším
problémem se ale ukázaly být otázky
personálního obsazení, a to jak na pozici správce areálu,tak u vedoucích mužstev a hlavně u kvalifikovaných trenerů.
Většinu činností se všichni učili v podstatě až „za pochodu“ v průběhu soutěže. Dnes už uplynulý ročník můžeme
zhodnotit jako relativně úspěšný. Mužstvo mužů po počátečním tápání našlo
i díky zkušenému trenerovi MVDr. Miroslavu Bednaříkovi ze Zlechova svůj
herní projev a zlepšenými výsledky si
v konečné tabulce OP vydobilo 4. příčku.
Dorostenci využili pod vedením bývalého dlouholetého koryčanského hráče

Karla Kovala nabídku na účast v krajské
soutěži a překvapivě se umístili v silné
konkurenci na 3.pozici, když o několik
cenných bodů a možnost ještě o stupínek
lepšího umístění přišli až v závěru poté,
co jejich hráči museli několikrát vzhledem k velké marodce vypomoct v „A“
týmu. Žáci po zcela famózní podzimní
části na jaře i díky odchodu dvou hráčů
na hostování do Hanácké Slavie Kroměříž mírně stagnovali a svou konečnou
4. pozicí si nakonec (z důvodu nezájmu
výše umístěných mužstev) řekli o možnost přihlášení do krajské žákovské soutěže.
Jak už je to ve fotbale obvyklé, letní
přestávka je časem změn a ani v našem
klubu tomu nebylo jinak.
Neočekávaně náš klub opustili trenér mužů pan Bednařík, ale také trenér
žáků p. Karel Věžník, oba z důvodů přijetí nabídek z vyšších soutěží.A zatímco
u mužů se podařilo tuto situaci vyřešit
téměř okamžitě angažováním p. Břetislava Marka, pro žáky odpovídající náhradu vedení klubu přes veškerou snahu
dosud nemá. I v hráčských kádrech došlo k několika důležitým změnám, které
jak doufáme, budou pro koryčanský fotbal přínosem.
Start do nového ročníku se tentokrát
nejlépe povedl mužstvu mužů, kteří již
po 8 kol neokusili porážku a s jediným
obdrženým gólem jsou na 2.místě okresní soutěže (k 2.10.2006). Cíl pro tento
rok je jednoznačný – hrát atraktivní fotbal, na který se budou chodit diváci bavit a pokud možno následovat mládežnická mužstva do krajských soutěží. Těm
se začátek sezony tak dobře nevyvedl.
V žákovské kategorii se tento stav dal
předpokládat, protože po postupu do krajské soutěže došlo k rozdělení na mužstva
mladších a starších žáků (v obou patří
naši hráči mezi nejmladší) a konkurovat
výběrům Uh.Hradiště, Uh. Brodu či Bojkovic je zatím nad jejich síly. Už při zvažo-

vání postupu však vedení klubu dalo přednost možnosti aktivního zapojení více dětí
v kvalitnější soutěži než předním příčkám
v okresním přeboru. A protože v současné době je v našem klubu registrováno
již na padesát kluků, ale i děvčat a stále častěji chodí také děti v předškolním
věku, pevně věříme, že se tento krok
ukáže jako správný. U dorostenců je současná 10. příčka po loňských výkonech
trochu zklamáním, budiž jim však omluvou, že snad až na jednu výjimku sehráli
se všemi soupeři velmi vyrovnaná utkání a pouze neproměňování vyložených
příležitostí je připravilo o větší bodový
zisk. V této kategorii je také velmi obtížně řešitelný problém skloubit trénování
s přípravou na budoucí povolání, protože většina kádru se domů sjíždí až
v pátek odpoledne.
Jedním z dalších úkolů nového vedení klubu, který se podařilo splnit, bylo
obnovení tradice utkání bývalých hráčů a tyto „legendy“ koryčanské kopané
opět aktivně zapojit do sportovního dění.
A i když v těchto utkáních není dosažený výsledek tím nejpodstatnějším, jsou
jistě zajímavým zpestřením fotbalového
života Koryčan, stejně jako například
Silvestrovské utkání „svobodní-ženatí“,
které se v loni po dlouhé době přes velmi
nepříznivé počasí také uskutečnilo.
A co říct závěrem? Samozřejmě popřát všem hráčům, aby pro ně sport byl
zábavou, aby se jim vyhýbala zranění
a aby svými výsledky lákali na tribuny
více diváků. Fanouškům přejeme, aby se
jim předváděná hra líbila a mohli být na
výsledky našich mužstev hrdí a aby na
své fotbalisty nezanevřeli ani v případě
prohry. V neposlední řadě přejeme malým i velkým sponzorům, aby nikdy nemuseli litovat své vynaložené investice
do bezedné jámy zvané FOTBAL a mohli mít radost z toho, že se na výsledcích
klubu nemalou měrou také podílí.

Hlavní sponzoři:
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Fotogalerie:

Žáci 2005/2006

Přípravka

Muži 2005/2006

Bývalí hráči

Naši nejmenší
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Základní škola
Kouzelnické vystoupení
V každém školním roce pro děti základní školy organizujeme několik divadelních, hudebních a nebo filmových
představení.
Letošní školní rok jsme začali tak trochu netradičně, první společné představení bylo vystoupení mladých kouzelníků ze
Zlína. Dva chlapci Jirka a Adam předvedli
dětem na 1.stupni v téměř hodinovém
show neuvěřitelné kousky z oblasti kouzlení a magie.
Celé vystoupení doprovázela velmi
podmanivá hudba, kterou chlapcům zajiš-

Internetové
stránky školy
www.zs-korycany.cz
V únoru letošního roku jsme zřídili internetové stránky pro naši základní
školu. Chceme tak zveřejňovat co nejvíce
informací o životě školy pro všechny, kteří se o nás zajímají.
Jsou zde nejen informace o akcích,
které pořádáme pro děti, ale i velmi důležité zprávy o provozu školy a o organizaci
školního roku.
Na stránkách máme zveřejněnou mailovou adresu, na kterou nám může každý napsat své dotazy, nápady nebo připomínky.
Aktualizaci a veškerý provoz zajišťuje
paní učitelka Jana Župková a dělá to velmi dobře, protože postupně stránky stále
rozšiřujeme o nové informace.
Budeme moc rádi, když budete pravidelně navštěvovat naše webové stránky,
a pokud budete mít potřebu nám něco
sdělit, moc nás to potěší.
Marie Horáčková
řed.školy
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ťoval jejich vedoucí pan Milan Rábek.
O organizaci celé akce se starala paní
učitelka Ivana Dvouletá. Všechno probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a naše
děti byly nadšené, mnoho z nich určitě
přemýšlelo, že také budou kouzelníkem.
Myslím,že se představení líbilo nejen
dětem, ale i jejich učitelům a pokud to
bude možné, určitě „kouzelnické učně“
v budoucnosti na škole zase rádi uvidíme.
Marie Horáčková
řed.školy

Školní rok 2006/2007
Letošní školní rok jsme začali velkými
změnami na obou stupních základní školy.
Na 2.stupni na ulici Masarykova 161 byla
dokončena kompletní výměna oken, nová
fasáda včetně zateplení obou štítů. Vedle

Koryčanský zpravodaj

školy byla postavena velmi pěkná sportovní hala a naše děti se konečně dočkaly, že
mohou cvičit v krásné prostorné tělocvičně.
pokračování na str. 7
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pokračování ze str. 6
Za toto všechno patří dík našemu zřizovateli Městu Koryčany, které s tím mělo
nemalé starosti.
Velké změny se dočkaly i děti na 1.stupni, kde se přes prázdniny hodně malovalo
a natíralo. Pan učitel Roman Hofr věnoval
tomu nápadu mnoho námahy a volného
času a výsledek stojí za to. Z původních
celkem nevýrazných chodeb se vylouply
prostory k nepoznání. Pan učitel různými
barvami dokázal vytvořit velmi příjemné
prostředí, kde se naši nejmenší budou cítit jako doma a to nám jistě pomůže splnit hlavní cíl, aby se dětem ve škole líbilo
a byly spokojené.
Marie Horáčková
řed.školy

Pověst o rytířích a princeznách
Byl jednou jeden zámek, který se
jmenoval Skautská základna Horní Mlýn
a tady se jako každý rok pořádalo v termínu 13. – 20. 8. 2006 velké setkání rytířů
a princezen.
Stala se však pohroma. Zlá čarodějnice
unesla krásnou princeznu Čejku a uvěznila ji. To ostatní princezny a rytíři nemohli
nechat jen tak…
Celý týden bojovali o to, kdo z nich bude
mít tu čest a půjde princeznu zachránit.
Všichni statečně bojovali, přesto může
být vítěz jen jeden.

Číslo 3/2006

Vítězné družstvo princeznu vysvobodilo a ještě získalo poklad, který zlá
čarodějnice ve své skrýši ukryla. Radost
z vysvobození ale měli všichni, a proto si
závěrečnou diskotéku pořádně užili.
Turistický oddíl dětí děkuje sponzorům
Stanislavě Markové, Aleně Kubáčkové,
manželům Zezulovým, Martině Kůřilové
a všem ostatním rodičům za sponzorské
dary.
Za TOD Mgr. Drahomíra Čížková
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následujících podmínek:
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Nové objevy na Cimburku
Letošní práce na obnově hradu měly
za úkol především zajištění hradby, která spojuje hradní jádro se strážnou věží
a konzervaci torza hradní kaple. Během
stavebních prací se však podařilo zjistit
mnoho novinek o stavebním vývoji hradu
– některá zjištění byla očekávaná, jiná zase
velmi překvapivá.
Tajemství hradního sklepení
Prostor pod šíjovou hradbou tradičně
označovaný jako „jeskyně“ byl původně
středověkým sklepem. Už první monografie věnovaná Cimburku z roku 1940 popisuje prostor „jehož vchod měl až do roku
1915 gotický vstupní portálek hrubého provedení, který však později vzal za své“.
Sanace šíjové hradby byla nutná, neboť
po zvětrání skalního podloží se část této zdi
v prostoru nad vstupem do sklepa ocitla
ve vzduchu. Provizorně ji v současné době
drží pohromadě železobetonová vzklenutá
skořepina, která však nemůže být trvalým
statickým řešením. Původní projekt proto
počítal s odhalením sklepa v jeho historické
podobě, nalezení jeho skalního dna a založením nové nosné zdi v ose staré hradby.
Během odkrývání se však ukázalo, že přirozená dutina, již sklep využíval, je mnohem
hlubší, než všichni čekali.

zaměření hradní kaple z parkánu (R. Vrla)
Archeologický průzkum prokázal využívání sklepa s podlahou v úrovni přibližně čtyři metry pod naplaveninami
z nádvoří. Tady bylo nalezeno torzo vstupního portálu, který popisuje Dr. Svoboda
ve zmíněné monografii. Překvapením však
bylo, že dno sklepa není tvořeno skálou.
To zavdává příčinu dalším očekáváním,
například toho, že sklep pokračuje dalšími
patry, nebo, že byl vybaven studnou či ledovnou.

Protože kopání dalších několika metrů
do hloubky by místo sanace mohlo přinést
vážné problémy, byli k objasnění problému
povolání geofyzikové z brněnské společnosti Sihaya. Ti provedli měření metodou
mělké refrakční seizmiky a georadarové
měření. První průzkum posunul očekávání
skalního podloží nejméně o šest metrů do
hloubky, georadarové měření zase zjistilo
řadu drobných anomálií v prostorách zásypu. Při jejich vyhodnocování však nebylo
možné stanovit jednoznačnou interpretaci.
Z výsledků bylo jasné, že projekt v jeho
původní podobě nebude možné realizovat.
Nové řešení počítá s vybudováním nosného
klenbového systému, založeného na nalezených historických zdech. Ty dokládají složitý
stavební vývoj této části hradu a jsou důkazem četných přestaveb či dokonce havárií, ke
kterým v cimburském sklepení docházelo.
Abychom mohli sklep a prostor před
ním poznat ještě lépe, bude archeologický
průzkum v následujících letech pokračovat.
Ověříme si tak, co je pravdy na starých pověstech o sedmi patrech v podzemí, strašlivé příšeře dštící oheň a polykající zlaťáky
nebo o tajných chodbách. Nejprve se však
musíme zabývat havarijním stavem zděných konstrukcí.
pokračování na str. 10

zaměření hradní kaple se dvěma vchody a nikou uprostřed z interiéru hradního paláce (P. Svoboda)
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Jedinečná hradní kaple
Hradní kaple byla na Cimburku vybudována v první polovině 15. století
a neměla zřejmě dlouhého trvání. Nejpozději za česko-uherských válek, kdy hrad
dobyl uherský král Matyáš Korvín, zanikla a byla zazděna. Přesto je její torzo tím
nejcennějším, co lze na Cimburku spatřit.
Filigránsky opracované kamenné články
i unikátní konstrukce jsou dokladem, že
na hradě pracovala královská kamenická
huť císaře Zikmunda Lucemburského.
Kaplička na Cimburku byla malá.
Byla vestavěna do obvodové zdi hradního

paláce kde zaujímala prostor o délce dvou
metrů. Presbytář kaple pak vycházel na
arkýř nad hradním parkánem. Originální
je však kaple především tím, že byla trojlodní. Minimálně hlavní loď přitom byla
zaklenuta křížovou žebrovou klenbou.
Tyto skutečnosti byly známy už dříve,
teprve stavba lešení však dovolila tvar kaple, nacházející se ve třetím podlaží, přesněji zaměřit. Byla také provedena malá
sonda do interiéru kaple, kde byl odhalen
sloupek s náběhy klenebních žeber. Tento
nález prokázal další neobvyklou věc – že
totiž kaple o délce dvou metrů měla výš-

dobrovolníci osazují původní portál vstupu do sklepa

torzo arkýře nad hradním parkánem (před konzervací)

ku okolo metrů čtyř. Dovnitř se vcházelo
různými vchody ze dvou místností, v síle
zdi mezi nimi byl vybudován zdobný výklenek. Na arkýř se pak vstupovalo pod
hrotitým portálem s výškou 3,3 m.
K profilaci ostění portálů kaple najdeme analogie na hradech Točníku, na
Vlašském dvoře v Kutné Hoře či na hradech v Bratislavě a Budapešti. Souvisí
tak s lucemburskou stavitelskou činností
a jsou vzácným dokladem lucemburského hradního stavitelství na Moravě.
Petr Svoboda
kastelán hradu Cimburk

výběh klenebního žebra na arkýř

šíjová hradba se vstupem do sklepa (před archeologickým
průzkumem)
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