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Nové pohledy
Koryčan v prodeji
SLOVO Z RADNICE

Jsou Koryčany ospalé hnízdo ?
Ve středu 14.5.2003 byla ve Slováckých novinách věnována celá 15.strana Koryčanům. Kromě několika statí, věnovaných historii Koryčan, a několika fotografií obsahovala strana 15 úvahu redaktora s názvem „Ospalé hnízdo“.
Po vyjití tohoto článku se mi ozvalo několik našich občanů
bydlících na náměstí a jeho okolí, kteří s názorem, že Koryčany
jsou ospalé městečko, prudce nesouhlasili. Mají své zkušenosti
s nočním životem ve městě, a to nejen koncem zimy, kdy redaktor Koryčany navštívil, ale zvláště v období turistické sezóny.
Jak již bylo řečeno, daný redaktor, jinak píšící velice pěkně
a vstřícně o Koryčanech, navštívil Koryčany koncem zimy,
v neděli mezi 9. až 11. hodinou dopoledne. Ze zkušenosti víme,
že v této době se ve městě skutečně nic neděje. Je to, jako bychom vyhlášenou restauraci navštívili ve stejné ranní době
a na základě ranního klidu si představovali, že tato restaurace je
klidná i v odpolední a noční době, kdy je však opak pravdou.
Zkrátka. Pokud si chce člověk učinit objektivní názor na život
v dané lokalitě, musí tam nějakou dobu žít a tedy v žádném
případě na to nemůže stačit tříhodinová návštěva.
Život v Koryčanech však nespočívá jen v aktivitách hospod,
jež jsou častou příčinou návštěv a stížností našich občanů na
radnici, ale především v aktivním společenském životě našich
občanů. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že se v Koryčanech stále něco děje. Počínaje aktivitami kulturního domu, přes vydařené „Ostatky“ se dvěma medvědy v Lískovci, provoz lyžařského
vleku, trvalé aktivity Hipocentra, akce pořádané sdružením

Polypeje na Cimburku, aktivity místních škol jako byly Zlatá
rolnička - základní škola. Den matek - mateřská škola, Koryčanská stezka - SOŠ a SOU Koryčany, Chřibský košt vody
ze studánek organizovaný sdružením WOODCRAFT Chřiby,
aktivity FC Koryna na sportovním areálu a p.Orla na koupališti.
Myslivecká noc připravovaná MS Koryčansko, viditelné
aktivity ekologického kroužku a turistického oddílu dětí p. Čížkové, stále známější akce „Pohádkový les“ pořádaná ke „Dni
dětí“ U Zdravé vody, zviditelnění Koryčan koryčanskými
občany v televizních soutěžích, okresní kolo hasičské soutěže
Plamen, kterého se zúčastnilo na 350 mladých hasičů, běh
Terryho Foxe, vyhlášené stavění a kácení máje v Jestřabicích až
po slavné poutě v Koryčanech a na Klimentku a další aktivity,
ani je nelze všechny vyjmenovat.
Problémem však je poměrně malá propagace těchto pěkných
akcí, zbytečně skromné zviditelnění se organizátorů a celkem
nízká a nepředvídatelná návštěvnost koryčanskými občany.
Na mnoha akcích převládají cizí návštěvníci. Vzhledem k tomu,
že se jedná vesměs o velmi vydařené akce, bylo by i pro Vás,
koryčanské občany příjemné se tohoto dění účastnit, abyste sami
viděli, že Koryčany ospalým hnízdem rozhodně nejsou.
Ing.Miroslav Máčel - starosta
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PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
JOSEF SMÝKAL
poslanec člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Vážení spoluobčané, uplynul necelý rok od voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, od mého zvolení. Před volbami, během mého každodenního setkávání s Vámi,
jsem několikrát zdůraznil důležitost naslouchání názorům občanů, nezbytnost pravidelného setkávání se s občany, povinnost radit se a naslouchat odborníkům při návrhu a tvorbě zákonů, ale také pravidelně skládat účty ze své práce. Tento svůj slib
se snažím průběžně plnit.
Protože od Vás dostávám řadu otázek, dopisů, kde jsem dotazován jak vypadá práce poslance, co vlastně jako poslanec dělám, jak pomáhám regionu, chci Vám ve stručnosti sdělit některé své postřehy a fakta, chci Vás s prací poslance blíže seznámit.
V úvodu několik základních informací. Jsem členem Výboru
pro vědu, vzdělávám, kulturu, mládež a tělovýchovu. V zájmu
rozšíření informací, získávání zkušeností, které mohou být ku
prospěchu regionu jsem se rozhodl pracovat dále v následujících podvýborech:
• Podvýbor pro rozvoj venkova
• Podvýbor pro tělovýchovu
• Podvýbor pro dopravu a výstavbu dopravní infrastruktury
• Podvýbor pro finanční hospodaření územních samospráv
a pro využívání fondů EU
• Podvýbor pro mládež
Režim poslance probíhá v intencích šesti po sobě jdoucích
týdnů. Zpravidla dva až tři týdny probíhá jednání Sněmovny,
při kterém dochází k projednávání a schvalování jednotlivých
zákonů. Následující dva týdny jsou věnovány činnosti Výborů
a Podvýborů, které se uskutečňují obvykle v Praze s možností
výjezdu do jednotlivých regionů. Jeden týden je vyčleněn
pro samostatnou práci v okrese, kraji.

Kromě poslanecké kanceláře v Praze, byla zřízena Regionální poslanecká kancelář v Kroměříži, kterou najdete na adrese
Kovářská 118/5, tel./fax. 573 331 629. V současnosti zařizuji
a připravuji pro otevření Regionální poslaneckou kancelář v Holešově. V případě mé nepřítomnosti, která vyplývá z mandátu
poslance, se můžete kdykoliv a s čímkoliv obrátit na pana Marka Šindlera, jakožto mého asistenta. V březnu, symbolicky
v měsíci Internetu, jsem spustil webové stránky, které by měly
dále zvýšit informovanost o dění v Parlamentu, regionu, o práci
poslance.
Jsem si zcela vědom toho, že značná část mého času je věnována projednávání a přípravě jednotlivých zákonů, řešení úkolů z činnosti Výborů a Podvýborů. Přesto za podstatnou a velmi
důležitou považuji tvorbu podmínek pro lepší informovanost,
pro větší míru otevřenosti potřebám a požadavkům občanů, obcí,
škol, institucí státních či privátních v našem regionu.
Podílím se na organizování řady akcí a besed. Chci a snažím
se o to, aby náš region postupně navštívili jednotliví představitelé vlády a ministerstev, aby tak mohli sami se přesvědčit o stavu
a potřebách našeho regionu. V listopadu region Kroměřížska
navštívila paní ministryně zdravotnictví Součková, která navštívila nemocnice našeho regionu, v únoru proběhlo setkání zástupců zemědělců s Ministrem zemědělství Jaroslavem Palasem
a setkání občanu s premiérem Vladimírem Špidlou na akcích
v Prusinovicích a v Holešově. V březnu nás navštívil Ministr
spravedlnosti Pavel Rychetský. Přeji si, aby náš kraj byl vnímán
tak, jak si zasluhuje, jak mu přísluší a náleží. Kraj který je velmi
krásný a mnohdy neprávem opomíjený.
Závěrem chci zdůraznit, že přikládám za čest zastupovat naše
občany v Poslanecké Sněmovně. Je pro mě přínosem každé setkání, názor, odborná rada a zkušenost občanů.
Josef Smýkal - Poslanec PSP ČR

VÝSLEDKY CHŘIBSKÉHO KOŠTU
V neděli 4.5. 2003 proběhla netradiční akce, kterou pořádali
členové Sdružení Woodcraft Chřiby a Sdružení Vršava CHřiby
v klubovně v Lískovci. Akce se zúčastnily desítky lidí.
Podařilo se odebrat vzorky z 21 studánek a pramenů, které
byly nejen v okolí Koryčan, ale i z kyjovské a uherskohradiš^ské části pohoří. Dva z nich pocházely z léčivých pramenů
u Smra_avky a Čeložnic.
Kvůli objektivitě byly všechny vzorky označeny čísly a občané hodnotili pětibodovou stupnicí. Součtem bodů byl určen
pramen, který byl podle degustátorů nějchutnější. Malou recesí
byl 21 vzorek - slivovice, který samozřejmě nebyl součástí bodování.
Seznam hodnocených vzorků:
1. STUDÁNKA ZA LHOTKOU
2. STUDÁNKA U PŘEHRADY
3. STUDÁNKA V LÍSKOVCI
4. PĚT ŽÍDEL
5. PANÍ STUDÁNKA
6. SMRAĎAVKA
7. RAČÍ STUDÁNKA
8. VRŠAVANKA

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

U MÍSY
GORAZDOVA STUDÁNKA
ZLACKÁ STUDÁNKA
U LVÍCH HLAV
HLADNÁ VODA
KUBITOVA STUDÁNKA
ROŠTÍNSKÁ KAPLE
DIVOKÝ
SMRAĎŮVKA U ČELOŽNIC
KOLOMAZNICA U ČELOŽNIC
ZAVADILKA
ZDRAVÁ VODA
STUDÁNKA POD STŘÍLECKÝM HRADEM
21. SLIVOVICE (BEZ BODOVÁNÍ)
Podle účastníků co bodovali, nejlahodnější voda vyvěrá z pramene:
1. ZDRAVÁ VODA
a STUDÁNKA POD STŘÍLECKÝM HRADEM
2. KUBITOVA STUDÁNKA z Bunče
3. ZLATSKÁ STUDÁNKA na Salaši
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Po delší době, na žádost občanů, jsme se znovu vrátili ke zveřejňování společenské kroniky. Příčinou zrušení
společenské kroniky bylo vydání zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů. Z toho důvodu ve společenské
kronice jsou uvedena jména pouze těch snoubenců a jubilantů, kteří souhlasili se zveřejněním.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA - I. ČTVRTLETÍ 2003
ŽIVOTNÍ JUBILEA
LEDEN 93 let
90
85
80
75
70
ÚNOR

91
80
75
70

BŘEZEN 92
85
75

Dunděrová Anežka, Koryčany
Mullerová Berta , Koryčany
Koutná Jaromíra, Koryčany
Koláčková Antonie, Koryčany
Pokorná Božena, Koryčany
Finstrlová Drahomíra, Koryčany
Hušková Anna, Koryčany
Povolný Bedřich, Koryčany
Kuchařová Josefa, Koryčany
Koláčková Jindřiška, Koryčany
Balažíková Květoslava, Koryčany
Navrátilová Sylva, Blišice
Kudlička Karel, Koryčany
Pavlíčková Jiřina, Jestřabice
Zabloudil František, Blišice
Vašinová Beatrice, Koryčany
Průšová Marie, Jestřabice
Berka Alois, Koryčany
Dolínková Adéla, Koryčany
Dihlačka Miroslav, Koryčany

NAROZENÍ
LEDEN Mikulec Jakub, Jestřabice
Tiefenbacher Ladislav, Jestřabice
Kostelníková Lucie, Koryčany
ÚNOR Klimánek Otakar, Koryčany
Majerich Miroslav, Koryčany
BŘEZEN Liška Patrik, Koryčany
Daňková Elena, Koryčany
Sedláková Ema, Koryčany
ÚMRTÍ
LEDEN Popelková Božena 1924, Koryčany
Machálek Ludvík, 1913, Blišice
Hanáková Melanie, 1925, Koryčany
Kuncl Vlastimil, 1924, Koryčany
Bartková Marie, 1926, Koryčany
ÚNOR Hunková Emílie, 1921,Koryčany
Kremzová Marie, 1926, Jestřabice
BŘEZEN Blablová Marie, 1913, Koryčany
Gabriel Josef, 1931 Lískovec
Koudelová Emílie, 1920, Koryčany
Beneš Antonín, 1918, Koryčany
SŇATKY
BŘEZEN Radka Mocháková, Koryčany + Roman Balabán, Tišnov

Jubileum s rekordem
Rok 2002 byl pro členy mysliveckého
sdružení Koryčansko rokem 50. výročí
založení. Zároveň je čekalo velmi náročné období realizace nových zákonů a provádějících vyhlášek , které vymezují činnost na úseku myslivosti, ochrany přírody a životního prostředí.
Před schválením nového zákona o myslivosti probíhala vyhrocená mediální kampaň zaměřená zejména proti samotným
myslivcům. Hladina emocí se na obou
stranách uklidnila po přijetí zákonů a vydání vyhlášek i když na obou stranách doprovázená výhradami. Na straně jedné byl
návrh zákona , který více splňoval představy myslivců na straně druhé návrh skupiny hájící zájmy vlastníků půdy. Nakonec vznikl zákon, který byl záhy novelizován a jeho prováděcí vyhlášky připravily velké problémy zejména při utváření
nebo uznání současných honiteb. Zejména díky opětovnému přístupu vlastníků
půdy z řad myslivců se podařilo v zákonem stanovených lhůtách svolat valnou
hromadu honebního společenstva, zvolit
jeho představenstvo a přijat stanovy. Poděkování patří těm vlastníků pozemků,
kteří myslivcům důvěřují a vložili své
pozemky do honebního společenstva.
Umožnili tím vytvoření honitby, která za-

ručuje možnost řádného mysliveckého
hospodaření . Zárukou, že tomu tak bude
je půl století činnosti koryčanských myslivců.
Nastávající období bude zaměřeno na
praktickou realizaci zákona. Bude to období pro myslivce pracovně i finančně náročné. Honitba sousedící s lesními komplexy Chřibů a Ždánického lesa , dříve na
rozhraní 4 okresů, nyní dvou krajů doplácí na svoji polohu. Abnormální nárůst stavů zvěře jelení jako i divočáků v okolních
lesích a následná koncentrace v období
dozrávání polních kultur, na kterých tato
zvěř působí obrovské škody. Uváděné
počty spárkaté zvěře se zdají neuvěřitelné. Jeden příklad z letošního předjaří, kdy
na lány ozimé pšenice bylo opakovaně
napočítáno 108 kusů zvěře jelení. Stejná ,
ne-li ještě horší je situace u zvěře černé.
V roce 1956 byl na Koryčansku střelen
první divočák. V dalších letech vždy několik kusů. Počty ulovených divočáků
pomalu narůstali, až v posledních letech
dosahovali několika desítek. Že stavy divočáků stále narůstají ukazuje počet ulovených divočáků členy a hosty mysliveckého sdružení v roce 2002, kdy bylo při
individuálních lovech i společných naháňkách uloveno rekordních 98 kusů.

Řešení neúnosných početních stavů
u zvěře jelení a divočáků je věcí nejen
myslivců, ale zejména na orgánech pověřených řízením myslivosti , aby svým rozhodnutím o celkovém snížení početních
stavů zvěře vysoké v celé oblasti došlo
ke snížení škod v zemědělství.
Ing. Daňhel Zdeněk, předseda MS Koryčansko

POZVÁNKA
Myslivecké sdružení KORYČANSKO
pořádá v rámci akce červen – měsíc
myslivosti a ochrany přírody dne

14. 6. 2003 v 18.00 hod.

společenské
odpoledne
v prostorách Hipocentra Koryčany.
Bohatá tombola, zvěřinové
speciality a moravská vína,
k tanci i poslechu hraje Vinařinka.
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HORA SV. KLIMENTA U OSVĚTIMAN
Autor: JUDr. Irena Belovičová, rozená Křivánková
Každý, kdo navštívil HORU SV. KLIMENTA mně dá určitě za pravdu, že toto
místo má zvláštní kouzlo. Uprostřed chřibských lesů, daleko od civilizace, na nás
dýchá doba Metodějova. Také já jsem se
nechala ovlivnit touto atmosférou a chtěla jsem poznat blíže toto krásné místo, jeho
dějiny i současnost. Nedělám si nárok na

žádné vědecké pojednání. Mým cílem národní historie. Chtěla bych tímto poděbylo pootevřít každému z nás bránu kovat všem, kteří mně se sestavením této
do časů velkomoravských a vzbudit úctu práce pomáhali:
k prastarým kamenům, avšak současně vapanu R. Kaláčovi
rovat před jejich úplnou likvidací, ke ktepanu ing. M. Hrodkovi
ré přispíváme tak trochu všichni svou nepanu faráři A. Brázdovi
činností a lhostejností k devastaci toho
nejcennějšího, co každý národ má, totiž

Z historie Hradiska
První písemné zprávy o hradisku sv.
Klimenta, které se nachází na hoře o nadmořské výšce 461 m v prostoru mezi obcemi Koryčany, Vřesovice a Osvětimany,
ležící při prastaré kupecké cestě, tvořící
vlastně nejkratší a nejschůdnější spojnici
přes Chřiby z Pomoraví na Brněnsko, pocházejí teprve ze 14. století.
1. Je jím darovací listina moravského
markraběte Jana Jindřicha z roku 1358 (bratra Karla IV.), kteroužto daruje tuto lokalitu konventu řádu sv. Augustina v Brně.
2. Je dochována listina olomouckého
biskupa Jana Očka z Vlašimi z téhož roku,
kterou toto darování schvaluje. V tomto
listu je mimo jiné uvedeno: „Pan markrabí ze zbožné úcty svěřil a daroval k užíváni
- kapli blaženého Klimenta papeže, ležící
v lesní pustině blízko svého hradu zvaného Nový Cimburk, sice v pradávných dobách zbudovanou z úcty k tomuto světci,
nyní již po dlouhý čas opuštěnou a zpustlou, bez jakékoliv bohoslužby, to jest bez
jakýchkoli posvátných obřadů. Je daleko
vzdálen od sousedních farních chrámů
a nepatří do hranic žádného z nich a spolu
s ní daroval obytný prostor přilehlý k této
kapli, obehnaný kolem dokola okruhem
příkopů a valů ...... a aby v této kapli mohli
obětovat nejsvětější obě^ a oprávněně hlásat Boží slovo věřícím, kteří tam ve zbožnosti přijdou. „Tato Schvalovací listina
byla vystavena na základě dalšího písemného záznamu, který se dochoval jako„
Potvrzení generálního vikáře probošta
Mikuláše“.Tento brněnský probošt byl
pověřen biskupem Janem Očkem v témže
roce 1358, aby ověřil všechno související
s darováním na místě samém. Ze zjištění
výše jmenovaného generálního vikáře
vyplývá, že vše uvedené na darovací listině markraběte Jana Jindřicha se zakládá
na pravdě a dále tak jak bylo jeho úkolem
zjistil, že tento opevněný náboženský okrsek nepatří k žádné z okolních farností
a nikdo z širokého okolí si na něj nečiní
žádných nároků. Brněnský augustiniánský
konvent po darování přestavěl původní

zděnou kapli na kostel. V první fázi byla
k původní kapli přestavěné na kněžiště
(apsida), dostavěna kostelní lo_. V druhé
fázi byla ke kostelní lodi přistavěna předsíň (nartex). Markrabě Jan Jindřich nezůstal jen u darování této lokality, ale roku
1370 daroval augustiniánskému konventu ještě vesnici Vřesovice a dvě třetiny
vesnice Hořenčic (Ramsperka). Navíc ještě nabádal okolní „majetné“, aby též tomuto konventu věnovali dle svých možností nějaký majetek. Dobrý úmysl markraběte Jana Jindřicha hlásat slovo Boží
z tohoto místa však trval jen do léta roku
1421. V tomto roce, po neúspěšném dobýváni města Kyjova, napadli svatoklimentské augustiniány husité od Strážnice
pod vedením Jana ze Strážnice. Klášter
i kostel byl vydrancován a vypálen. Po
tomto útoku pokračovali husité směrem
na Velehrad, kde přesně totéž učinili s klášterem cisterciánským. Po této pohromě už
se nikomu nepodařilo duchovní život na
hoře sv. Klimenta obnovit, i když určitá
snaha zde byla, poněvadž roku 1691 byl
v zasypané klášterní studni nalezen zvon
odlitý roku 1521 - přesně 100 let po zničení kostela husity. Za zmínku snad stojí,
že kolem roku 1500 zde jako poustevník
žil rytíř Smetana z Osvětiman. V dnešní
době se tady nachází základy augustiniánského kostela zrekonstruovaného dle
archeologického průzkumu a dále dřevěná kaple postavená některými koryčanskými občany pod vedením pátera Stanislava Straňáka, místo původní kaple z roku
1880, kterou nechal postavit farář Studený z Boršic, a která stála původně v kněžišti základů kostela. Pak je zde zvonice
sv. Gorazda, kterou v roce 1985 postavili
členové Společenství sv. Gorazda a druhů
- Živé dědictví z Brna. Titíž také v témže
roce pojmenovali studánku jihovýchodně
pod úpatím hory jménem sv. Gorazda.
Z archeologických výzkumů je doloženo, že na této hoře v době velkomoravské
(9. století) stála zděná kaple. O obytném
prostoru z 9. století přináležejícím ke kapli

se zmiňuje pouze Jindřich Wunkl z Vlasteneckého muzejního spolku z Olomouce, který vedl výzkumy hradiska v letech
1885 - 1888, a který prý objevil základy
samotného kláštera z doby cyrilometodějské, ale nijak blíže je nespecifikoval. Jelikož žádný z dalších archeologických výzkumů se až do této doby nezmiňuje o takovém nálezu, musíme tento údaj brát
s velkou rezervou. V roce 1903 - 1905 zde
prováděl výzkumy brněnský poštovní oficiál R. Čechmánek, který taktéž uvádí
v této souvislosti s obytnými prostory, že
mimo neúplných částí kláštera augustiniánského, nenalezl ničeho. Čechmánek
však objevil v kostelní lodi společný hrob
sedmi jedinců a v kněžišti za oltářem hrob
jednoho jedince, jehož kosterní pozůstatky byly místními a okolními nadšenci vydávány za kostru Metodějovu. Tyto ostatky byly uloženy do dřevěné bedýnky, zapečetěny a uschovány na kruchtě kostela
v Osvětimanech. Kosterní pozůstatky ze
společného hrobu výše uvedených sedmi
jedinců lze s největší pravděpodobností
považovat za oběti husitského útoku v roce
1421, nebo^ dvěma kostrám v hrobě chyběla lebka, což ukazuje na násilnou smrt
těchto lidí. Co se týká kosterních pozůstatků , uložených v osvětimanském kostele, bylo velkým překvapením pro muže,
kteří se na uložení těchto ostatků podíleli
a nyní se vrátili po skončení první světové války domů, že při kontrole obsahu této
schránky zjistili, že je rozpečetěná a k původním pozůstatkům uvedeného jedince
přibylo další množství kostí až tří jedinců
a dokonce i kosti zvířecí. Kdo se podílel
na této věci nebylo zjištěno. Nicméně roku
1950 na žádost dr. Karla Svobody, předsedy Matice svatoklimentské, přijel
do Osvětiman dr. J. Chochol, který si
schránku se všemi ostatky odvezl do Archeologického ústavu ČSAV v Praze k antropologické expertize. Vyčlenil kosterní
pozůstatky původního jedince od ostatního kosterního materiálu a datoval stáří tohoto jedince do třináctého až patnáctého
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století. Tím mýtus Metodějova pohřbu
na hradisku sv. Klimenta definitivně padl.
Z dalších zajímavých nálezů na této lokalitě je objevení zlatého solidu byzantského císaře Theofila (829 - 842) koryčanským občanem Vítězslavem Glozou roku
1922. Je však ke škodě věci, že V. Gloza
nikomu neoznačil místo, kde solidus přesně nalezl. Kdyby byl solidus hrobním milodarem (v té době součást běžného pohřebního ritu), pak by se jednalo o jedince vyšší společenské vrstvy a také by se
tím mohlo lokalizoval místo, které zde
někde zákonitě musí být, ale které zatím
nikdo neobjevil. Toto tvrzení je podepřeno především archeologickými výzkumy,
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které dokazují, že největší osídlení tohoto
hradiska bylo právě v době velkomoravské (9.století). Tyto archeologické výzkumy zde především v 50. letech prováděl
ve velkém měřítku profesor Vilém Hrubý
a své poznatky shrnul v publikaci „ Velkomoravské hradisko sv. Klimenta
u Osvětiman „. V roce 1962 to byl pak dr.
Vladimír Ondruš který své výsledky bohužel nepublikoval, ale ve velmi stručné
formě jsou vyvěšeny vedle vchodu do
kaple na hoře sv. Klimenta. Poslední archeologický výzkum prováděný v roce
1989 pod vedením dr. Lu_ka Galušky přinesl několik nových poznatků. Především
v nálezu úlomků keramiky z přelomu 8.

a 9. století, což znamená, že toto hradisko
existovalo již dlouhou dobu před příchodem byzantské misie . Dále v odkrytí destrukce kovolitecké pece na barevné kovy,
což znamená přítomnost vyšší společenské vrstvy na této hoře. Blíže však určit
tuto společenskou vrstvu nelze (jediná šance by spočívala v objevení výše vzpomínaného pohřebiště, kde případné přídavky v hrobech by mohly ledacos objasnit).
Také funkci hradiska lze pouze předpokládat (nejspíše jako hradisko strážící tuto
důležitou cestu z Pomoraví na Brněnsko).
POKRAČOVÁNÍ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

Základní umělecká škola Koryčany
První zmínky o pedagogickém hudebním životě v Koryčanech se objevují v roce 1982,kdy vznikla detašovaná třída Lidové školy umění v Kroměříži. Po 2 letech činnosti začali učitelé a 26 žáků pracovat pod záštitou Lidové školy umění
ve Zdounkách.Své stálé místo zde zaujal pan učitel Zdeněk Halašta. Je absolventem Kroměřížské konzervatoře ve hře na kytaru,současně studoval i hru na klavír a zobcovou flétnu Za dobu
své činnosti škola poskytla základy mnoha žákům,kterým se
stala hudba nepostradatelnou součástí života.
Od roku 1996 je ZUŠ ve Zdounkách právním subjektem, zřizovatelem je Krajský úřad Zlínského kraje a její součástí je
detašovaná třída v Koryčanech. Celková kapacita školy je 160
žáků, 8 pedagogických pracovníků a 3 provozní zaměstnanci.
Pedagogická činnosti ZUŠ spočívá v poskytování základního vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. V tomto školním
roce navštěvuje koryčanskou hudební třídu 13 žáků, vyučuje
se hře na kytaru,klavír, zobcovou flétnu . Ve výtvarném oboru
je 11 žáků pod pedagogickým vedením p.uč. Svobodové.
Rádi bychom přivítali zájemce o hru na jiné dechové nástroje
/ trubku, tubu,klarinet, baskřídlovku/. Přijímací zkoušky do hudebního i výtvarného oboru pro příští školní rok se konají
v pondělí 2.6. od 15-16 hod. v budově školy .

Kromě pedagogické činnosti je škola nedílnou součástí kulturního života v Koryčanech. Škola připravuje několikrát za
rok ve svém malém hudebním sále besídky žáků,vánoční koncert, výchovné koncerty ZŠ a Mtš v Koryčanech.Součástí celoroční práce pedagogů i žáků je porovnávání dosažených výsledků při soutěžích ZUŠ. V loňském školním roce byla vyhlášena v oboru hry klavír,housle,kytaru. V okresním kole
reprezentovaly ZUŠ Koryčany 3 žákyně, které obdržely jedno
II.místo a dvě III.místa ve hře na klavír a kytaru.
Na škole byl založen malý rockový soubor z řad pokročilejších žákyň, který měl několik úspěšných vystoupení ve Zdounkách a Střílkách.
Žáci výtvarného oboru každoročně připravují vánoční a velikonoční výstavku svých prací. V loňském i letošním roce se
zúčastnili četných soutěží / výtvarná soutěž Hudba v zámcích
a zahradách Kroměřížska,cena Italie a Přání přírodě 3. tisíciletí,
ve které získali jedno I. a dvě II.místa/.
Nemalou zásluhu na plynulém chodu školy má i Městský úřad
v Koryčanech, který poskytuje pro výuku prostory. V loňském
roce zajistil plynofikaci budovy.
Jana Žabenská ředitelka ZUŠ

Jiné formy výuky, aneb kdo si hraje nezlobí
Každý z nás chodil do školy, někdo dlouho a někdo jen tu
dobu, která je pro všechny povinná, ale všem nám zůstaly nějaké vzpomínky. Jistě si s úsměvem vzpomeneme na zkoušení
v lavici, či před tabulí a na známku, kterou pan učitel nebo paní
učitelka ohodnotili náš výkon. Byli jsme spokojení nebo dodnes cítíme, že tehdy jsme měli rozhodně navíc?
Možná by bylo lepší si své znalosti vyzkoušet jinak, místo
známky být odměněn sladkostí, či hezkým obrázkem. S tímto
nápadem přišli žáci 4.A naší základní školy.Moc se jim líbí televizní soutěž „Chcete být milionářem.“ Proč to tedy nezkusit?
Jako zvláštní domácí úkol si dva chlapci Martin Dvouletý
a Lukáš Žalčík připravili otázky do soutěže. S tímto úkolem jim
ochotně pomohli i jejich rodiče.
Dne 12.2.2003 se třída 4.A ve dvou posledních hodinách
změnila na televizní studio. Vybráno bylo 8 soutěžících a zbylí

žáci tvořili publikum.Jako hosté se byli pozváni žáci zvláštní
třídy s paní uč. Evou Charvátovou.
Paní učitelka Jana Marková se stala „ přítelem na telefonu“.
Nechyběla ani znělka a rozstřel v podání populárních moderátorů a hlavních organizátorů soutěže Martina a Lukáše.
Atmosféra byla výborná. Nejenom si žáci vyzkoušeli své znalosti jinou formou, ale také se naučili přijímat i prohry
s úsměvem. Největší úspěch měl Patrik Daníček, který se dostal
až ke 160 000. Další otázka však byla již nad jeho síly a tak mu
zůstalo krásných, i když jen papírových 80 000. Hra je zkrátka
jenom hra.Milionářem se nestal nikdo, každý si však odnesl
malou pozornost, nějakou dobrotu a k tomu velmi pěkný zážitek z napínavé soutěže.
Mgr. Jana Marková, třídní učitelka 4.A

Strana 6

Koryčanský zpravodaj

Zlatá rolnička
Letos v dubnu stejně jako každý rok jsme
se rozhodli uspořádat hudebně recitační
soutěž pro naše děti Zlatou rolničku.
Hlavní organizátorka byla paní učitelka Jana Marková a soutěž se konala opět
v Kulturním domě Koryny. Po dobrých
zkušenostech z minulého roku jsme připravili pro rodiče a jejich děti znovu prodejní jarmark, tentokrát s velikonoční tématikou.
Děti ze všech tříd 1.stupně se svými třídními učitelkami a panem učitelem vyráběly výrobky z různých zdánlivě nepotřebných věcí. K našemu překvapení vznikaly krásné vázy ze starých sklenic, moc
pěkně vybarvené svíce z obyčejných bílých nevýrazných svíček, hezké keramické předměty, korálky, náramky, záložky,
krásná žlutá kuřátka, obrázky z ubrousků
a další moc pěkné výrobky.
O přestávce mezi soutěžemi si rodiče
mohli některé z těchto výrobků zakoupit
a zároveň si prohlédnout výstavku
„Ze života naší školy“, kde jsme chtěli
ukázat,co všechno se v naší škole děje.
Vlastní soutěž měla letos tři kategorie.
Děti 1. – 2.ročníků, děti 3. – 5. ročníků
a nová kategorie rodiče a děti.
Celkem se zúčastnilo 32 soutěžících.
Porota, která byla tříčlenná, vůbec neměla lehkou práci, protože musela vybrat
ty nejlepší.
Nakonec vše dobře dopadlo. Pan místostarosta Jaroslav Vrba, který byl současně předsedou, a další dva členové poroty
pan Roman Svoboda – vítěz Doremi, pan
Petr Černý – vedoucí skupiny Exploze,
zvládli svůj úkol na jedničku a vítězové
se právem radovali ze svého úspěchu.
Výsledky soutěže:
Recitace -

1. místo: Martina Mičíková
2. místo: Daniel Domanský
3. místo: Šárka Sukopová

1.B
2.tř.
2.tř.

1. místo: Kateřina Kneiflová
2. místo: Magdaléna Klemmová
3. místo: Adéla Šušlíková

3.B
4.A
4.B

Hra na hud.nástroj - 1. místo: Petra Bernická
2.místo: Andrea Šamanová
3.místo:
-

1.A
1.B

1.místo: Denisa Domanská
2.místo: Veronika Pohanělová
3.místo: Jakub Bernický

5.A
5.A
3.B

Zpěv -

2.tř.
1.B
1.B
5.B

1.místo: Trio
Hana Kukáková
Sabina Kuchařová

5.B
5.B

2.místo: Trio
Jakub Bernický
Sabina Zabloudilová
Kateřina Kneiflová
3.místo: Jiří Urbánek

3.B
3.B
3.B
5.B

Rodiče a děti:

1. místo: Anita Kudličková
2.místo: Dominika Nedomová
3.místo: Kateřina Hanáková
Zuzana Daníčková

1.místo: paní Pavla Domanská s dcerou Denisou
paní Zdena Žižlavská s dcerou Kateřinou
Marie Horáčková, ředitelka školy
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Výsledky:
Richard Stavěl –

Kinderiáda
Letos poprvé jsme dostali pozvánku na oblastní kolo atletické soutěže pro žáky 1.stupně ZŠ.
Soutěž se konala 20.5.2003 v Uherském Hradišti. Sjelo se tam
velké množství žáků, kteří zde reprezentovali víc jak 28 základních škol Zlínského kraje. Celou akci pořádala AC Slovácká
Slávia.
Konkurence byla opravdu velká. Horkými favority na medaile byly základní školy se sportovním zaměřením z Uherského
Hradiště a Zlína. Naše děti se však ani v tak náročném
prostředí neztratily. Bojovaly jako lvi a za velké podpory paní
učitelky Ivany Dvouleté a Olgy Selucké získaly hned několik
zlatých, stříbrných a bronzových medailí.
Členové družstva ZŠ Koryčany:
2. ročník – Daniel Domanský, Evelína Mařáková
3. ročník - Radek Šnajdr, Kateřina Kneiflová
4. ročník - Martin Dvouletý, Eva Rybníkářová
5. ročník - Richard Stavěl, Denisa Domanská

Daniel Domanský –
Martin Dvouletý –

1.místo – skok daleký z rozběhem
1.místo – běh na 60 m
2.místo – skok daleký z místa
3.místo – běh na 60 m
3.místo – běh na 60m

Štafeta 4x 60m - běžela se ve složení:
Martin Dvouletý, Daniel Domanský, Radek Šnajdr,
Richard Stavěl – 2. místo - vynikající umístění
konkurenci 28 štafet.
Celkové umístění družstva ZŠ Koryčany – 13.místo
Celá akce je jen ukázkou toho, že i na škole z malého města
mohou vyrůstat sportovní talenty, kteří dokážou svými výsledky konkurovat žákům se speciálně zaměřených škol ve velkých
městech.
Všem dětem i oběma paním učitelkám patří velký dík za vynikající reprezentaci naší základní školy.
Marie Horáčková, ředitelka školy

Nemám snad právo někoho kritizovat. Ale přesto napíšu pár řádků.
Dnes už nepatřím do tohoto života, protože už jsem stará a snad
mě to jinak myslí, ale to mě nutí napsat pár řádků o mezilidských vztazích, které jsou dnes už snad žádné. Ale přece. Nastoupila jsem na mateřskou školu jako pěstounka v roce 19521953. Co se všechno odehrávalo po dobu let 1967-1968 bylo
napsáno v malé brožurce vydané u příležitosti 100 let mateřské
školy. A^ jsme byli umístění kdekoliv, všude se zaměstnanci
i s učitelkami moc napracovali. Všechno se dělalo s láskou
k naším nejmenším, k našim dětem. Přes všechny starosti a práci
na všechno vzpomínáme rádi a nejvíce nás potěší, když si o naší
práci pohovoříme s bývalými žáky (už tátové a maminky), kteří
rádi vzpomínají na svou mateřskou školu.
Když mně to zdraví dovoluje, ráda se podívám do svého bývalého pracoviště - mateřské školy. Musím se přiznat, jakou mám
radost, že se v mateřské škole stále něco zlepšuje a jsou všichni,
jak učitelky v čele s ředitelkou tak zaměstnanci, starostliví o své
svěřence a práci, která je všude vidět. Radost mám když uvidím
něco nového pro rozvoj dětí.

Jak pěkně všechno řekla ředitelka Hana Šimčíková v brožuře
vydané ke stému výročí mateřské školy - mezi mateřskou školou a rodinou musí vzniknout maximální důvěra podpořená
upřímnou snahou obou stran o vytvoření co nejlepšího zázemí
a podmínek pro rozvoj dítěte
Celý kolektiv zaměstnanců mateřské školy má svou práci rád
pro svoje nejmenší svěřence. Nejlepší vizitkou pro všechny zaměstnance mateřské školy jsou také mezilidské vztahy, které
jsou v naší společnosti tak přehlíženy.
Přiblíží se 28. březen a všem bývalým zaměstnancům přijde
milá pozvánka na učitelský den v mateřské škole. Jak rádi tam
všichni jdeme. Prohlídneme si školu, ale hlavně se sejdeme a na
všechno vzpomínáme. V družné zábavě o všem co se týče mateřské školy nám uběhne tato návštěva. A máme milou vzpomínku na naše roky v mateřské školy, v zaměstnání.
Můžete si představit jak je to pěkné a potěšující, jak mladí lidé
mají zájem, aby učitelský den dopadl radostně, což se jim vždy
podaří. Proto všem zaměstnancům mateřské školy děkují bývalí
zaměstnanci za chvíle strávené v jejich mladém kolektivu.
Zdenka Koš?álová

Pošta není jenom pošta
Viděli jsme v televizi, že pošta nabízí
jistotu za 300 korun. Zeptali jsme se proto s manželem paní poštmistrové, co to
vlastně znamená.
„Již za 300 korun měsíčně na naší poště nabízíme životní pojištění České pojiš^ovny s daňovými úlevami. Lidem, kteří chtějí výhodně zhodnotit své peníze na
kratší dobu, bych nabídla jednorázovou
životní pojistku. V obou případech je
možné navíc sjednat i úrazové připojištění,“ říká.
Proč bychom měli uzavírat pojištění
právě na poště?
„Na tuto otázku lze odpovědět jednoduše - protože pošta je dostupná všude
nejen při sjednávání pojistky, ale i v prů-

běhu pojištění a její uzavření právě zde,
přináší zajímavé výhody.“
A jaké výhody myslíte?
„To je dobrá otázka. Jejich mnoho
a jedná se především o tyto:
• Nadprůměrné úrokové sazby
• Česká pojiš^ovna, jako jediná, nabízí
možnost výběru peněz již v průběhu
pojištění, a to prostřednictvím ČP Kreditní karty
• Klient může každý rok získat zpět část
vložených peněz formou daňových
úlev
• Na pojistku může přispívat i jeho zaměstnavatel a tím ušetřit na daních
• Pojistkou lze ručit za hypoteční nebo
jiný úvěr“

Ještě by nás zajímalo, zda se jedná
o produkty i se spořením a jak se úročí?
„Spoření je nedílnou součástí pojištění. Toto pojištění klientovi umožní získat
prostředky na období aktivního stáří.
Po celou dobu pojištěni je navíc garantován pevný úrok, výrazně převyšující
zhodnocení peněz uložených na běžných
bankovních produktech. A mimo to, každý chce mít zajištěnou svoji rodinu. Jistota za 300 Kč se vyplatí.“
Pro životní pojištění České pojiš^ovny
si nyní můžete zajít i na nejbližší poštu!
Chráníme Vaše sny
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Opravy chladniček,
mrazniček
a chladících zařízení
pro obchodní činnost
PRODEJ A OPRAVY
V ZÁRUCE I PO ZÁRUCE

SEDLÁŘ RICHARD
Karla Čapka 2296
697 01 Kyjov
tel. 518 614 593

Mrazničky plné zboží
opravíme do 24 hodin!
HOTOVOSTNÍ PŮJČKY
OD 15.TISÍC BEZ RUČITELE, DO 24 HODIN.
PRO ZAMĚSTNANÉ, OSVČ I DŮCHODCE.

ÚVĚRY NA BYDLENÍ, HYPOTÉKY
KANCELÁŘ:
KROMÉŘÍŽ, VEJVANOVSKÉHO 384
(BUDOVA RK ZVONEK)
2.PATRO, DVEŘE ČÍSLO 208
DERKOVÁ IVA

Telefon: 604 419 164

Firma ZBOŘIL
tel. 518 612 043
PROVÁDÍME: záruční i pozáruční servis vý−
robků zakoupených u všech
prodejců
NABÍZÍME:
prodej a montáž klimatizace
do bytů a kanceláří, možnost
doplnění chladiva do autokli−
matizace.
Mrazničky se zbožím opravíme do 24 hodin

Firma ZBOŘIL
697 01 Kyjov, Boršovská 3125

VODOINSTALATÉRSTVÍ
TOPENÁŘSTVÍ
Miroslav Sedlačík, Blišice 100, 768 05 Koryčany
provádí:
ROZVODY
- VODY
- ODPADOVÉHO POTRUBÍ
- ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Z MATERIÁLŮ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA
MONTÁŽE
- OHŘÍVAČŮ TUV
- ČERPADEL A VODÁREN
- ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- KOTLŮ A OTOPNÝCH TĚLES

Inzerát Reklama
informuje
prodává
Koryčanský zpravodaj na rok 2003 od čísla 2 bude zveřejňovat inzeráty a reklamy za nových podmínek:
- formát 26 x 18 cm (celá strana)
1000 Kč
- formát 13 x 18 cm (půl strany)
600 Kč
- formát 13 x 9 cm (čtvrtina strany)
360 Kč
- formát 6,5 x 9 (osmina stran)
180 Kč
- inzeráty v řádcích – tučný tex
60 Kč
- normální text
36 Kč
- fotografie v inzerátu nebo kresba
180 Kč
Na požádání redakce provede zdarma grafickou úpravu inzerátu, pokud podnikatel nepředloží vlastní návrh.
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ - vydavatel a redakce Městský úřad Koryčany, tel.: 573 376 306, 573 376 311, fax: 573 376 321, e-mail: mesto@korycanycz,
www.korycany.cz. Šéfredaktor ing. Jaroslav Kočí. Povoleno OÚ Kroměříž pod č. MK ČR E 12062. Tisk: Tiskárna Šiki Kyjov. Náklad: 400 ks. Cena
jednoho výtisku 7 Kč. Vychází 1x za dva měsíce. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Nevyžádané rukopisy redakce
nevrací. Uzávěrka tohoto čísla byla 28. května 2003.

