Z OBSAHU ČÍSLA:
Společ enská kr onik a str. 2
80 let jednoty Orla str. 3
Poradna pro ženy str. 7
Číslo 3; Ročník 2003
Vydává Městský úřad Koryčany

Cena 7 Kč

Městský úřad a občané v ohrožení –
úspěšný zásah hasičů KORYNA
Dne 8.7.2003, v přibližně 8 hod. 45
minut zpozorovali pracovníci MěU Koryčany hořící autogenní svařovací soupravu na pojízdné automobilní dílně vozidla
značky AVIA , patřící soukromé firmě provádějící opravu venkovního elektrického
vedení pro rozvodné závody.
Automobil stál před městským úřadem
a budovou firmy Elma-therm. Pracovníci
dané firmy v této době utekli od vozidla a
schovali se za roh budovy, aniž by nahlásili požár a upozornili kolem procházející
občany a projíždějící vozidla. Pracovníci
MěÚ ihned nahlásili požár na hasiče – linku 150, k provedení zásahu byla vyslána
jednotka hasičů KORYNA. Požár regulační řady se rychle zvětšoval a plamen

nabýval na intenzitě a délce, bylo jen otázkou času kdy dojde k výbuchu. Přes snahu pracovníků MěÚ o varování občanů
a projíždějících řidičů, nebylo možno
všechny odehnat z ohroženého prostoru,
neboF náměstí bylo plné lidí a na silnici
vrcholila špička vedené dopravy ze silnice č. 50. V krátkém čase naštěstí přijela
jednotka hasičů KORYNA ve složení Peška Miloš, Fila Jaromír, Vrba Marek, Vaněk Pavel a naprosto profesionálním zásahem požár velmi rychle uhasili, ochladili celou svářecí soupravu a uzavřeli
ventily tlakových nádob.
Tito hasiči si zaslouží poděkování, že
svým rychlým a profesionálním konáním
zabránili výbuchu tlakových lahví auto-

Kulturní a společenské akce
v Koryčanech – potřeba koordinace
V minulém čísle Koryčanského zpravodaje byla zveřejněna
úvaha na téma ,,Jsou Koryčany ospalé hnízdo ?“. V článku je
vypočítána řada kulturních a společenských akcí, pořádaných
různými společenskými a zájmovými skupinami v Koryčanech.
V průběhu roku 2003 se však opět ukázala potřeba časové koordinace pořádání jednotlivých akcí.
Příkladem může být sobota 14. června 2003, kdy se v Koryčanech uskutečnilo současně 5 společenských a sportovních akcí
( Myslivecká noc - Hipocentrum, rocková zábava - K. D. KORYNA, běh Terryho Foxe a turnaj v plážovém volejbale - koupaliště, nohejbalový turnaj - Hipocentrum). Následující sobota
21.června 2003 byla na podobné akce již zcela nevyužita.
Koryčany svým počtem obyvatel a to i včetně krátkodobě přítomných návštěvníků, turistů, chalupářů a chatařů, nejsou schopny dostatečně svou návštěvou naráz pokrýt současně několik
akcí tohoto druhu. Následkem tohoto dění pak dochází k ,,přetahování“ návštěvníků, na což potom doplácí jak pořadatel, tak
Pokračování na str. 2

genní svářecí soupravy a tím i ohrožení
životů občanů a možným materiálním škodám na budovách a automobilech stojících
na náměstí a v okolí pomníku padlých.
Znovu se ukazuje, jak je potřebná místní
funkční hasičská jednotka.
V tomto případě, kdyby se čekalo až na
příjezd profesionální jednotky z Morkovic, by doba jízdy pravděpodobně způsobila, že by hasiči přijeli až po výbuchu tlakových lahví a tedy pozdě. BuIme rádi
že v případě tohoto požáru všechno dobře
dopadlo a k žádným škodám, ani újmě na
zdraví občanů, nedošlo.
Ing.Miroslav Máčel, starosta

Pozvánka
Kulturní dům KORYNA zve občany
všech věkových kategorií
NA TRADIČNÍ

,,Pouovou zábavu“
kde vystoupí legendární i současné rockové kapely.
Je připravena atraktivní tombola
a občerstvení všeho druhu.

Akce se koná v pátek, 5. 9. 2003 od 20 hodin
v kulturním domě KORYNA
Za příznivého počasí bude otevřena zahrádka
v areálu kulturního domu.
Předprodej vstupenek:

květinářství pí. Šebečková
potraviny p. Havlíček
recepce KORYNA nábytek, a. s.
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Kulturní a společenské akce
v Koryčanech – potřeba koordinace

V Jestřabicích se uskuteční
Dokončení ze str. 1

účastník. Je všeobecně známo, že pokud je návštěva nízká, je nízká i úroveň celé akce
a z toho pak zákonitě vyplývá nespokojenost jak pořadatelů, tak samotných návštěvníků.
Tímto problémem se zabývala rada města Koryčany a rozhodla se, aby byl učiněn
pokus o zřízení kontaktního místa. Na tomto místě by se soustřeIovaly termíny plánovaných akcí podobného druhu od všech organizací a spolků působících na území
města. Tak by vznikl přehled o termínech a pokud by se měly krýt, byl by učiněn
pokus dohodnout se na rozložení akcí na jiné data konání tak, aby si v daný den
vzájemně nekonkurovaly. Za optimální v současné době považujeme vytvoření tohoto kontaktního místa na kulturním domě KORYNA, kde by funkci koordinátorky
vykonávala vedoucí kulturního domu. Tato koordinátora by současně zajišFovala reklamu pro danou akci jejím zveřejněním v městských vývěskách, Koryčanském zpravodaji a městském rozhlase.
Oslovujeme z výše uvedeného důvodu vedoucí všech organizací a spolků, pořádajících kulturní a společenské akce v Koryčanech, k navázání kontaktu s vedoucí kulturního domu KORYNA, nahlášení jí termínů pořádaných akcí a vynaložení snahy
po dohodnutí si tzv. volného termínu pro danou akci.
Ing. Miroslav Máčel - starosta
Jaroslav Vrba – zástupce starosty

Společenská kronika – II. čtvrtletí 2003
ŽIVOTNÍ JUBILEA

75 let Jung Karel, Koryčany
Vysloužilová Libuše, Lískovec
Bařinová Květoslava, Koryčany
Pokorná Marie, Lískovec
Kučerová Marie, Koryčany
Čumbová Emílie, Jestřabice
70 let Adoltová Danuše, Lískovec
Měchurová Hedvika, Blišice

DUBEN
90 let Lukovská Markéta, Koryčany
80 let Šenkyříková Maria, Koryčany
75 let Brázdová Jitka, Koryčany
Žarnovičanová Blažena, Jestřabice
70 let Nádeníček Zdeněk, Lískovec
Štěpánková Alena, Koryčany
ČERVEN
80 let Huňková Marie, Koryčany
KVĚTEN
75 let Trunkát Stanislav, Blišice
90 let Ševčík Jaroslav, Jestřabice
Posoldová Jiřina, Jestřabice
80 let Záhumenská Jiřina, Koryčany
70 let Mrkůsová Marie, Jestřabice

NAROZENÍ

ÚMRTÍ

DUBEN
Musilová Lucie, Koryčany

DUBEN
Kremzová Petra, Lískovec
Polášek Bernard, Koryčany
Tomášková Marie, Koryčany

KVĚTEN
Jurčička Matyáš, Koryčany
Sukovitý Jiří, Koryčany
ČERVEN
Vrbová Michaela, Koryčany
Vojtová Veronika, Koryčany
Vrtal Zdeněk, Koryčany
Kovář Vojtěch, Koryčany
Hajkr Jakub, Koryčany

ČERVEN
Kopuletá Jitka, Koryčany
Pecinová Josefa, Koryčany

SŇATKY
Pavlína Ročková , Koryčany – Pavol Vysoký, Župčany

IX. MISTROVSTVÍ ČR

V JEZERNÍM
MUŠKAŘENÍ
V roce 2002 došlo na Jestřabské
přehradě ke změně majitele
a všichni rybáři nedočkavě očekávali co jim tato změna přinese. I my
jsme do naší první rybářské sezóny vstupovali s napětím. Našim cílem je vytvořit zde dobře zarybněný revír s kvalitní rybí obsádkou
a poskytnout rybářům nevšední zážitky.
Dynamicky se rozvíjejícím způsobem rybolovu je v našich krajích
muškaření a v poslední době především muškaření na stojatých vodách. Protože Jestřabská přehrada
kvalitou vody dává dobré předpoklady k chovu lososovitých ryb –
zejména pstruha duhového, rozhodli jsme se, že kromě klasické
obsádky (kapr, amur, lín, štika) vyzkoušíme i možnost chovu pstruha v naší vodě. I v tomto případě
jsme nepodlehli pokušení vysadit
co nejvíce ryb a dovezli jsme i trofejové kusy. Důkazem toho, že
jsme zvolili správnou cestu je nejen zájem rybářů o naši vodu, ale
i skutečnost, že zde letos proběhne IX. Mistrovství ČR v jezerním
muškaření. Tuto sportovní akci
pořádá Český rybářský svaz Praha
a je určena pro padesát nejlepších
závodnic a závodníků z celé České republiky. Závod proběhne během zářijového víkendu 12. –
14.9.2003. Přičemž v pátek bude
trénink, v sobotu hlavní závod
a v neděli finále. Kromě této prestižní akce uspořádáme v podzimním období dva závody pro širokou veřejnost: 6.9. 12-ti hodinové
závody v lovu ryb libovolnou technikou 1.11. kombinované závody
muškaření a přívlač.
Na všechny závody Vás srdečně
zveme aF jako soutěžící nebo jako
diváky.
S pozdravem „Petrův zdar“

Radek Cahlík, Koryčany – Soňa Hanáková, Čeložnice
Karel Sobotka, Koryčany – Marie Janalíková, Chvalnov
Čestmír Kučera, Koryčany – Dagmar Böhmová , Nemotice

M.Š.
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Výročí 80 let jednoty ORLA v Koryčanech
Začátky orelského hnutí sahají do období kolem roku 1910,
kdy se Orel víceméně vydělil ze Sokola, z důvodu netolerance
k náboženskému cítění nábožensky orientovaných členů. Ústředí
Orla vzniklo v Brně a je v zde i nyní, paralelně vznikl i Slovenský Orol.
Ve své historii byl Orel dvakrát zakázán, poprvé na začátku 2.
světové války a po krátkém obnovení v roce 1945 znovu v roce
1948.
V roce 1990 se sešla v Brně skupina bývalých členů předválečného Orla a na Manifestačním sjezdu vydala výzvu do bývalých jednot k obnově činnosti Orla. Tato výzva se setkala s ohlasem i v Koryčanech, kde se sešlo několik bývalých členů, pokud se mohu spolehnout na paměF, byli to především manželé
František a Milada Moudří, Oldřich Kelnar a další. Přizvali
i příslušníky mladší generace, kterým objasnili ve zkratce historii a poslání Orla a projevili zájem o obnovení činnosti koryčanské jednoty. Přítomní se dohodli na krocích k získání bývalého majetku Orla – hřiště, Orlovny – Lidového domu a loutkového divadla.
Jednota Koryčany se zaregistrovala na Ústředí Orla v Brně
a přihlásili se do svazku Urbanovy župy se sídlem v Kroměříži
i když jsme v r. 1948 byli součástí Šilingrovy župy se sídlem
v Hodoníně.
Na základě restitučních zákonů bylo jednotě vráceno hřiště
u „kachníku“, které využíval Kynologický klub, který hřiště spolu s Orlem využívá dodnes. Bývalá Orlovna – Lidový dům přešla od OPBH do majetku města Koryčany a v rámci „malé privatizace“ byl zde vydražen nájem původní prodejny na dobu
8 let. V Okresním archivu Hodonín se podařilo nalézt v podstatě všechny doklady o vlastnictví jednoty Orla v Koryčanech
a na základě těchto dokladů požádala jednota zastupitelstva města o vydání objektu Orlovny a zastupitelstvo žádosti vyhovělo
a bezplatně objekt vrátilo Orlu. Na vlastní využívání budovy
musela jednota počkat až do ukončení nájmu v rámci „malé
privatizace“. Na obnovu tělocvičny v dnešní době objekt už
nevyhovuje a tak je objekt dále pronajímán jako prodejna. Část
prostředků získaných z nájmu (do 10.000 Kč ročně) slouží
k podpoře činnosti jednoty, zbytek prostředků se využívá
na opravy a údržbu objektu, V současné době se skládá finanční částka na obnovu vnější fasády.
Jiná byla situace v pátrání po bývalém loutkovém divadle.
Figurky byly velikosti 50 – 60 cm. Na představení se scházelo
až 100 dětí. Loutkové divadlo bylo předáno závodnímu klubu

UP závodů. S tímto loutkovým divadlem ještě v závodním klubu hrával pan František Moudrý s manželkou ještě několik roků.
Když jejich dcery vyrostly a manželé měli spoustu jiných povinností, tak přestali hrávat. Loutkové divadlo zůstalo v úschově v závodním klubu. Po několika letech se někdo po divadle
začal shánět, ale již nebylo nikde k nalezení a tam končí všechny stopy.
Pochopitelně jsme se snažili vypátrat archivní materiály o činnosti předválečné jednoty Orla v Koryčanech. Z ústředního archivu Orla v Brně zůstalo torzo a o jednotě Koryčany se tam
nenašlo nic. Stejně jsme pochodili v župním archivu Šilingrovy
župy, který se rovněž ztratil. Po dalším, téměř detektivním pátrání, podařilo se zbytek župního archivu vypátrat a našlo se tam
několik dokladů týkajících se jednoty Orla v Koryčanech. Tak
jsme zjistili, že ustavující schůze jednoty Orla v Koryčanech se
konala dne 5.července 1923, takže jednota letos slaví 80.výročí
svého založení. Bohužel jsme nenašli složení původního funkcionářského sboru, ale na základě ročního hlášení jednot na župu
jsme získali jména funkcionářů z roku 1926:
Starosta
Místostarosta
Jednatel
Pokladník
Vzdělavatel
Náčelník
Náčelnice
Místonáčelník
Místonáčelnice

Stračka Robert, děkan a farář
Hrazdil František, skladník
Hájek Alois, dílovedoucí
Hrazdil Ludvík, úředník
Stračka Robert, děkan a farář
Přerovský Rudolf, stolař
Hradilová Eufrozie
Debef František, zahradník
Fendrichová Terezie, tov. dělnice

Našlo se i několik dopisů ze kterých je zřejmá činnost Orla.
Dozvídáme se o pravidelném cvičení celé členské základny
a o nácviku na okrskové sjezdy. Dále se dozvídáme, že Orlové
se aktivně zúčastňovali na pouti na hoře sv. Klimenta.
Současná jednota Orla v Koryčanech čítá asi 60 členů. Jednota provozuje stolní tenis, volejbal, plážový volejbal, malou kopanou, kulturní i náboženské akce (Hostýnská pouF). Projekt
orelské a farní knihovny ztroskotal na nezájmu o tuto činnost
a tak část fondu přešla do městské knihovny. Do budoucnosti
chce jednota provést úpravu hřiště a opravu fasády objektu bývalé orlovny a pokračovat v dosavadní sportovní i kulturní činnosti.
Ing. Jaroslav Kočí

Školní rok 2003-2004
Píseň o slabikáři
Jaroslav Seifert
Zní opět staré vzpomínky,
Nikdo jim neodolá:
Jde chlapec vedle maminky
A už začíná škola.

Neskáče pes už přes oves
jak tenkrát v písničce skromné,
větříček sice foukal dnes,
neshodil hruštičku pro mne.

Slabikář vidím v duchu zas
s obrázky Alšovými.
Bože, bylo tam tolik krás,
jež dávno zapadly mi.

Tak jenom napadlo dneska mi,
jak jsem si v knížce té čítal.
Čas letěl nad těmi deskami,
já roky nepočítal.
Jaro sbohem
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Zprávy z Městského úřadu v Koryčanech
Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva Města Koryčany, konaného
dne 11. 12. 2002 v Koryčanech
Mimořádné zasedání Zastupitelstva
Města Koryčany konané ve velké zasedací místnosti na MěÚ Koryčany zahájil starosta ing. Miroslav Máčel v 18.00 hodin.
Zasedání se zúčastnilo 15 členů. Ověřovateli zápisu byli jmenováni poslanci Ing.
Vladimír Plaček, Michal Huška a Josef
Tvrdý. Návrhová komise byla schválena
ve složení pan Ladislav Konečný, paní
Dagmar Mertová a Drahomíra Čížková.
Průběh zasedání zapsal Václav Paseka.
1. - 2. Zahájení, doplnění a schválení
programu
Starosta přivítal všechny přítomné poslance. Z občanů města se zasedání zastupitelstva zúčastnili pouze 4 občané. Dále
vyzval poslance, aby se vyjádřili k navrženému programu jednání. Navržený program byl schválen všemi 15-ti hlasy přítomných poslanců.
3. Interpelace členů zastupitelstva
Do interpelace členů zastupitelstva se
přihlásil pan Michal Huška, který vznesl
dotaz k využití finančního daru ve výši
30.000,-Kč od firmy ELMA –THERM.
Tato firma poskytla finanční dar na výstavbu dětského hřiště v Močílkách v prostoru za bytovým domem 18 bj. Na jeho
interpelaci bude písemně odpovězeno,
popřípadě dokladováno jak bylo peněz
využito.
4. Schválení členů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje všemi 15-ti hlasy přítomných poslanců předložený návrh členů výborů zastupitelstva:
Kontrolní výbor:
Chmelařová Ivana
předseda
Huška Michal
člen
Ing. Tomášek Jaromír
člen
Věžníková Marie
člen
Čížková Drahomíra
člen
Finanční výbor:
Šmela Zdeněk
předseda
Ing. Plaček Vladimír
člen
Konečný Ladislav
člen
Ing. Horáčková Marie
člen
Tvrdý Josef
člen
5. Schválení rozpočtového provizoria
Zastupitelstvo Města Koryčany schválilo všemi 15-ti hlasy přítomných poslanců rozpočtové provizorium pro hospodaření města Koryčany od 1. 1. 2003 do doby
schválení řádného rozpočtu pro rok 2003,
tj. do 27. 2. 2003.

6. Schválení plánu práce Zastupitelstva a Rady města Koryčany
Zastupitelstvo Města Koryčany schválilo všemi 15-ti hlasy přítomných poslanců plán práce rady a zastupitelstva na
I. pololetí roku 2003. Plán práce je přiložen k zápisu a je jeho součástí.
7. Schválení ceny za prodej bytů
v bytových domech čp. 878, 868 a 837.
Zastupitelstvo Města Koryčany schválilo všemi 15-ti hlasy přítomných poslanců ceny za prodej bytů bytových jednotek
čp. 878, 868, 837 v Koryčanech. Cena
za jednotlivé byty stanovené dle Zásad
prodeje bytů schválených v roce 1995 se
zvyšuje o 13,5% a o cenu opravy střech
jednotlivých bytovek.
8. Schválení půjčky na úhradu odvodu z vynětí z půdního lesního fondu pozemku p.č. 2100/3.
Zastupitelstvo Města Koryčany schválilo 14-ti hlasy přítomných poslanců, jeden poslanec se zdržel hlasování, smlouvu o půjčce, kterou pan Oldřich Pavlíček,
bytem Kroměříž, půjčuje Městu Koryčany částku 500.000,- Kč na úhradu odvodu z vynětí z půdního lesního fondu pozemku p. č. 2100/3 k.ú. Koryčany. Zastupitelstvo požaduje, aby v případě, že
kupující nevybuduje do dvou let od uzavření kupní smlouvy rekreační areál s tábořištěm na pozemku p. č. 2100/3 v k. ú.
Koryčany je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč.
9. Schválení zástavy na zajištění půjčky ve výši 500.000,-Kč
Zastupitelstvo Města Koryčany schválilo 15-ti hlasy přítomných poslanců zástavní smlouvu na zajištění půjčky ve výši
500.000,- Kč na pozemek p. č. 2100/3 k.ú.
Koryčany, ve prospěch pana Oldřicha Pavlíčka do doby splacení půjčky ve výši
500.000,- Kč
10. Diskuse
Starosta otevřel diskusi, ve které odpovídal na dotazy.
11. Schválení usnesení
Člen návrhové komise Dagmar Mertová přečetla návrh usnesení, které zastupitelstvo jednomyslně schválilo.
12. Závěr
Starosta pan ing. Miroslav Máčel poděkoval všem za účast na dnešním zasedání
a jednání ve 19.30 hodin ukončil.
Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva Města Koryčany, konaného dne
27. 2. 2003 v Koryčanech
2. zasedání zastupitelstva Města Koryčany konané ve velké zasedací místnosti

na MěÚ Koryčany zahájil starosta ing. Miroslav Máčel v 18.00 hodin. Zasedání se
zúčastnilo 13 členů. Dva poslanci se omluvili. Ověřovateli zápisu byli jmenováni
poslanci ing. Marie Horáčková a ing. Vladimír Plaček. Návrhová komise byla
schválena ve složení poslanců MVDr.
Zdeněk Kučera, Zdeněk Šmela a Ladislav
Konečný. Průběh zasedání zapsal Václav
Paseka.
1. - 2. Zahájení, doplnění a schválení
programu
Starosta přivítal všechny přítomné poslance. Zasedání se zúčastnilo 13 členů.
Dva poslanci se omluvili. Z občanů města
se zasedání zastupitelstva zúčastnilo sedm
občanů. Dále vyzval poslance, aby se vyjádřili k navrženému programu jednání.
Navržený program byl doplněn o dva
body, a to o zprávu o činnosti rady
a smlouva o dílo- Územní příprava
pro průmyslovou zónu. Takto doplněný
program byl schválen všemi 13-ti hlasy
přítomných poslanců.
3. Zpráva o činnosti rady
Tajemník úřadu ing. Petr Celý předložil
zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. Zpráva je přiložena
k zápisu a je jeho součástí.
4. Schválení rozpočtu MěÚ Koryčany na rok 2003
Pro rok 2003 byl sestaven vyrovnaný
rozpočet ve výši 45.972.200,-Kč. Návrh
rozpočtu pro rok 2003 byl členům zastupitelstva předložen v předstihu tak , aby
se k němu mohli vyjádřit, popřípadě navrhnout změny. Rozpočet byl zveřejněn
na úřední tabuli po dobu jak tomu ukládá
zákon o obcích a občané města se mohli
k tomu rozpočtu vyjádřit. Návrh rozpočtu, včetně jeho úprav je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Zastupitelstvo města Koryčany schválilo 13- ti hlasy přítomných poslanců rozpočet na rok 2003.
5. Zpráva o hospodaření MěÚ Koryčany za rok 2002, schválení rozpočtových změn.
Rozpočet MěÚ Koryčany byl projednán
a schválen na zasedání Zastupitelstva města Koryčany dne 28. února 2002. Rozpočet pro rok 2002 byl původně sestaven na
částku 46.028.200,-Kč. Po všech úpravách
rozpočet činil 53.947.486,-Kč. Příjmy rozpočtu byly plněny na částku 48.968.655,89
Kč což představuje 90% a výdaje jsou čerpány na částku 48.726.762,76 Kč, tj. 90%.
Celková zadluženost obce činila k 31. 12.
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2002 částku ve výši 23.919.267,34 Kč.
Zpráva o hospodaření MěÚ Koryčany
k 31. 12. 2002, včetně návrhu rozpočtových změn byl členům zastupitelstva předložen současně s návrhem rozpočtu na rok
2002 a taktéž byl zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední tabuli. Hospodaření MěÚ Koryčany za rok 2002 bude předloženo
ke schválení až po provedeném auditu
na dalším zasedání zastupitelstva, které se
má konat dne 29. května 2003. Zastupitelstvo Města Koryčany vzalo na vědomí
předloženou zprávu o hospodaření MěÚ
za rok 2002 a schválilo 13-ti hlasy přítomných poslanců přesuny v rozpočtu
za rok 2002 na úrovni skutečných příjmů
a čerpání skutečných výdajů rozpočtu, dle
přehledu hospodaření k 31. 12. 2002.
6. Schválení plánu investičních akcí
a VPP na rok 2002
Starosta ing. Miroslav Máčel předložil
členům Zastupitelstva Města Koryčany
návrh investičních a veřejně prospěšných
prací na rok 2003 a o zařazení uvedených
akcí bylo hlasováno.
Pro letošní rok byly zařazeny tyto investiční akce:
1) Dokončení výstavby bytového domu
o 12 bj. – Koryčany , Močílky
2) Sanace skládky v Líščí
3) Projektová dokumentace výstavby kanalizačních sběračů k ČOV, trasa „C “,
trasa „B“ a místní části Lískovec a Blišice
Zastupitelstvo města Koryčany schválilo 13- ti hlasy přítomných poslanců návrh investičních akcí na rok 2003.
Pro letošní rok byly zařazeny tyto
veřejně prospěšné práce :
1) Úprava terénu okolo bytové výstavby
v Koryčanech - Močílky
2) Běžná oprava chodníků, údržba zeleně
na veřejném prostranství
3) Oprava světel na náměstí
4) Oprava čekárny u Koryny v Koryčanech
Zastupitelstvo města Koryčany schválilo 13- ti hlasy přítomných poslanců návrh veřejně prospěšných prací na rok
2003.
7. Informace o průběhu Bytové výstavby Koryčany-Močílky a rekultivaci skládky
Zastupitelstvo Města Koryčany bere na
vědomí informaci starosty o bytové výstavbě města Koryčany- Močílky a připravované rekultivaci skládky v Koryčanech
v lokalitě Líščí.
8. Schválení smlouvy o dílo – Územní
příprava pro průmyslovou zónu
Zastupitelstvo města Koryčany schválilo 13- ti hlasy přítomných poslanců
Smlouvu o dílo č. 1/2003. Předmětem této

Strana 5
smlouvy je územní příprava pro území
průmyslové zóny v Koryčanech. Předmětem studie bude lokalita Dolní louky. Cena
za dílo bude činit 25.000,-Kč.
9. Schválení půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Koryčany pro rok 2002
Rada vyhodnotila jednotlivé žádosti
o poskytnutí půjčky na zvelebení obytných budov a staveb na území města dle
vyhlášky města Koryčany vlastníků bytových a rodinných domů a bytů z Fondu
rozvoje bydlení města Koryčany pro rok
2003. Podmínky pro schválení půjčky splnili všichni žadatelé o půjčku. Pro letošní
rok z toho fondu bude uvolněna částka ve
výši 215.000,-Kč. Výsledek výběrového
řízení je přiložen v materiálech pro jednání zastupitelstva a je také přílohou tohoto
zápisu.
Zastupitelstvo města Koryčany schválilo 13- ti hlasy přítomných poslanců výsledek výběrového řízení na poskytnutí
půjček z „Fondu rozvoje bydlení města
pro rok 2003.
10. Schválení návrhu vyhlášky Města
Koryčany č. 1/2003, kterou se vydává
příloha č. 1 vyhlášce k vyhlášce města
Koryčany č. 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažSování
KO
Předmětem této vyhlášky je stanovení
sazby poplatku za provoz systému shromažIování, sběru přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu. Sazba poplatku dle této vyhlášky činní 400,-Kč a je tvořena :
a) z částky 250,-Kč za fyzickou osobu
a kalendářní rok.
b) z částky 150,-Kč za kalendářní rok.
Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Zastupitelstvo města Koryčany schválilo 13- ti hlasy přítomných poslanců vyhlášku Města Koryčany č. 1/2003, kterou
se vydává příloha č. 1 k vyhlášce města
Koryčany č. 5/2001 o místním poplatku
za provoz systému shromažIování KO.
11. Schválení aktuálního znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ
Koryčany
Zastupitelstvo města Koryčany schválilo 13- ti hlasy přítomných poslanců aktuální znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Koryčany. Zřizovací listina je přiložena k tomuto zápisu a tvoří
jeho přílohu.
12. Převody majetku obce
1) Zastupitelstvo Město Koryčany schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2100/
1 lesní pozemek o výměře 22625 m2
v k. ú. Koryčany společnosti OLKA,

s. r. o. , se sídlem Kovářská 127, Kroměříž za sjednanou kupní cenu ve výši
230.000,-Kč za účelem vybudování rekreačního zařízení a tábořiště.
2) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje prodej pozemku p. č. 345/1 ostatní plocha o výměře 496 m2 pro Hipocentrum Koryčany za úřední cenu.
3) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje odprodej obecních pozemků p. č.
235/1 ost. pl. o výměře 22 m2, p. č. 235/
5 zast. pl. o výměře 6 m2, p. č. 235/2
ost. pl. o výměře 144m2, p. č. 235/4 zast.
pl. o výměře 15m2, p. č. 235/3 zast. pl.
o výměře 13m2 v k. ú. Blišice pro Miroslava Biebera, bytem Koryčany, Petrželka č. p. 120, Bieberovou Otilii,
bytem Koryčany, Blišice č. p. 12, Ševečkovou Jitku, bytem Svatobořice,
Hliník 7 za úřední cenu, za účelem dořešení vlastnických vztahů k pozemkům a ke stavbě rodinného domu čp.
12 a zemědělské stavby.
13. Organizační zabezpečení následujícího jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Koryčany schválilo 13- ti hlasy přítomných poslanců organizační zabezpečení květnového zasedání, které se bude konat dne 29. května
2003 v 19 hodin.
14. Diskuse
Starosta otevřel diskusi, ve které odpovídal na dotazy členů zastupitelstva
Do diskuse se mimo jiné přihlásil člen
zastupitelstva pan Ladislav Konečný, který
ve svém příspěvku poukázal na špatný stav
Smuteční síně v Koryčanech. Zastupitelstvo pověřilo Radu města Koryčany, aby
provedla její kontrolu a navrhla řešení na
zlepšení její stavu.
O činnosti klubu FC –Koryna informoval přítomné pan Karel Havránek.
15. Schválení usnesení
Člen návrhové komise pan Zdeněk Šmela přečetl návrh usnesení, které zastupitelstvo jednomyslně schválilo.
16. Závěr
Starosta pan ing. Miroslav Máčel poděkoval všem za účast na dnešním zasedání
a jednání ve 20.00 hodin ukončil.
Zápis ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva Města Koryčany, konaného
dne 12. 6. 2003 v Koryčanech
3. zasedání zastupitelstva Města Koryčany konané ve velké zasedací místnosti
na MěÚ Koryčany zahájil starosta ing. Miroslav Máčel v 19.00 hodin. Zasedání se
zúčastnilo 11 členů. Čtyři poslanci se
omluvili. Ověřovateli zápisu byli jmenováni poslanci Drahomíra Čížková a pan
Josef Tvrdý. Návrhová komise byla schválena ve složení poslanců Ing. Vladimír
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Plaček, Zdeněk Šmela a Marie Věžníková
Průběh zasedání zapsal Václav Paseka.
1. Zahájení - add 2. Doplnění a schválení programu
Starosta přivítal všechny přítomné.
Z občanů města se zasedání zastupitelstva
zúčastnili pouze dva občané. Dále vyzval
poslance, aby se vyjádřili k navrženému
programu jednání. U navrženého programu bylo pozměněno pouze pořadí projednávání a to bod 3- 4 bod 9-10. Takto upravený program byl schválen všemi 11-ti
hlasy přítomných poslanců.
3. Informace Mgr. Jiřího Severína,
člena Rady Zlínského Kraje k problematice Cimburku a stanovisko zastupitelstva k vlastnictví Cimburku
Na dnešní jednání zastupitelstva přijal
pozvání člen rady Zlínského kraje (oblast
kultury) pan Mgr. Jiří Severín, aby tlumočil své stanovisko k problematice zříceniny hradu Cimburk. S převodem hradu na
město vidí minimální riziko pro obec. Jako
příklad uvedl obce Lukov a Brumov. Jako
klad vidí v tom, že hrad Cimburk bude
nadále těžištěm zázemí cestovního ruchu.
Bude lepší možnost získávat dotace jak
z ministerstva kultury tak i z kraje. Na jeho
vystoupení navázal starosta, ten konstatoval, že Lesy ČR, jako současný vlastník
hradu nemají zájem o jeho dalším provozování občanským sdružením Polypeje
a k 30. 9. 2003 s ním ukončuje smlouvu
o pronájmu. Lesy ČR souhlasí s převodem
hradu na město Koryčany. Bylo dohodnuto, že předloží návrh smlouvy. Rada
města Koryčany na svém posledním jednání doporučila záměr převodu hradu na
město za předpokladu, že i nadále bude
nájemcem občanské sdružení Polypeje.
Starosta vyzval poslance, aby se svým hlasováním vyjádřili k záměru města k převodu zříceniny hradu Cimburk na město
Koryčany.
Zastupitelstvo města Koryčany schválilo 11- ti hlasy přítomných poslanců záměr převodu hradu Cimburk na město Koryčany.
4. Zpráva o činnosti rady
Tajemník úřadu ing. Petr Celý předložil
zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. Zpráva je přiložena
k zápisu a je jeho součástí.
5. Schválení hospodaření Města Koryčany za rok 2002
Hospodaření města za rok 2002 Zastupitelstvo města Koryčany projednalo
na předešlém řádném zasedání zastupitelstva dne 27. 2. 2003 s tím, že jeho schvalování proběhne až na dnešním zasedání
zastupitelstva kdy bude znám výsledek
přezkoumání hospodaření města Koryča-

Koryčanský zpravodaj
ny za rok 2002 (audit).Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Koryčany za rok 2002 obdrželi všichni poslanci
v materiálech k jednání v zastupitelstvu.
Starosta informoval přítomné o jeho výsledku. Audit provedli pracovníci kontrolního oddělení kanceláře ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje. Cílem přezkoumání hospodaření obce je informovat
obecní zastupitelstvo a jeho prostřednictvím občany obce o úrovni hospodaření
s obecním majetkem, plnění rozpočtu
a o finanční situaci obce.V rámci provedené prověrky hospodaření města Koryčany byly zjištěny některé nedostatky, které se týkaly zejména evidence a inventarizace majetku a závazků města. Nebylo
však zjištěno porušení rozpočtové kázně,
ani nesprávnost vedení účetnictví.
Zastupitelstvo města Koryčany schválilo 11- ti hlasy přítomných poslanců hospodaření Města Koryčany za rok 2002
a schválilo zprávu (audit) o výsledku přezkoumání hospodaření města Koryčany
za rok 2002.
6. Informace o hospodaření města k
31. 5. 2003 a schválení rozpočtových
opatření
Zprávu o hospodaření města Koryčany
k 31. 5. 2003 obdrželi členové zastupitelstva v materiálech k jednání zastupitelstva.
Starosta informoval členy zastupitelstva
o změnách v rozpočtu, které je nutné
schválit. Důvodem je, že ke schválenému
rozpočetu kraje na přímé vzdělávací výdaje na rok 2003 ve výši 9.322.000,-Kč
schválila Rada ZK rozpočtové opatření.
Jedná se o první úpravu schváleného rozpočtu k 31. 3. 2003, a to takto:
strana příjmů: v kapitole přijaté dotace na neinvestiční přijaté dotace na provoz příspěvkových organizací ve výši
9.322.000,-Kč se povyšuje o částku
735.000,-Kč.
strana výdajů: V kapitole školství
- příspěvek kraje na Mateřskou školu
Koryčany - 152.000,-Kč
- příspěvek kraje na Základní školu Koryčany - 583.000,-Kč
Zastupitelstvo Města Koryčany bere na
vědomí zprávu o hospodaření města k 31.
5. 2003 schválilo 11- ti hlasy přítomných
poslanců předložený návrh rozpočtových
změn.
7. Schválení plánu práce rady a zastupitelstva města pro druhé pololetí
roku 2003.
Zastupitelstvo města Koryčany schválilo 11- ti hlasy přítomných poslanců plán
práce Rady a Zastupitelstva na II. pol. roku
2003.

8. Informace o postupu VPP a investičních akcí města
Starosta informoval přítomné o postupu VPP a investičních akcí města.
Z veřejně prospěšných prací bylo provedena oprava světel na Náměstí a běžná
údržba veřejného prostranství a zeleně.
Z investičních akcí je dokončován bytový dům o 12 bj. a byly zahájeny přípravné práce na rekultivaci skládky Koryčany.Zahájení rekultivace skládky je závislé na obdržení státních dotací z SFŽP ČR.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o postupu VPP a investičních akcí města.
9. Schválení výběrového řízení na veřejnou zakázku „ Rekultivace skládky
Koryčany“
Starosta informoval přítomné o průběhu výběrového řízení na veřejnou zakázku – stavební dodávka „ Rekultivace
skládky Koryčany“. Bylo osloveno pět firem, které předložily své nabídky, a to :
1. ManIák a. s., 1. máje 532,
767 01 Kroměříž
2. Vodohospodářské stavby s. r. o.
Bystřice pod Hostýnem
3. Rovina a. s., Kroměřížská 134,
768 24 Hulín
4. SMO a. s. Otrokovice, Zlínská 172,
765 02 Otrokovice
5 Dekont Umwelttechnik spol. s. r. o.,
Letná 2086, 760 01 Zlín
Po otevření obálek komise posoudila
všechny nabídky z hlediska obsahového
slnění podmínek soutěže a neshledala důvod k vyřazení některé nabídky. Na základě sumarizace bodového hodnocení
bylo komisí určeno pořadí uchazečů na
prvních třech místech:
1. Rovina a. s., Kroměřížská 134,
768 24 Hulín
2. Dekont Umwelttechnik spol. s. r. o.,
Letná 2086, 760 01 Zlín
3. ManIák, a. s. 1. máje 532,
767 01 Kroměříž
Zastupitelstvo Města Koryčany vzalo
na vědomí informaci starosty o průběhu
a výsledku výběrového řízení a 11-ti hlasy přítomných poslanců schválilo za dodavatele stavby firmu v pořadí č. 1 Rovina a. s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín.
10. Schválení změny půjček z Fondu
rozvoje bydlení města Koryčany pro
rok 2003
1. Zastupitelstvu Města Koryčany schvaluje 11- ti hlasy přítomných poslanců
navýšení již schválené půjčky ve výši
80.000,-Kč z FRB o částku 40.000,-Kč
pro bytový dům č. p. 658 v Koryčanech, ul. Zámecká. Důvodem žádosti
je, že požadovaná částka na opravu střechy převyšuje původně předpokládaný
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rozpočet. Společenství vlastníků nemá
na svém fondu oprav částku na pokrytí
všech nákladů na opravu střechy.
2. Zastupitelstvu Města Koryčany schvaluje 11- ti hlasy přítomných poslanců
schválení půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 100.000,-Kč pro pana ing.
V. Plačka na řešení havarijní opravy
střechy a hydroizolace domu.
3. Poskytnutí uvedených půjček je umožněné navýšením Fondu rozvoje bydlení řádným splácením předchozích půjček.
11. Schválení prodeje akcií VAK Kroměříž ve vlastnictví města
Rada Města Koryčany doporučila k projednání v Zastupitelstvu Města Koryčany
nabídky na odprodej 316 akcií společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
v majetku města Koryčany a to:
a) Město Kroměříž nabízí za jednu akcii
160,-Kč za podmínek uvedených
ve smlouvě ( viz příloha) – v případě,
že se hodnota akcií zvýší a město Kroměříž tyto akcie prodá, zvýšený zisk
převede na město Koryčany. Platí po
dobu 20 let.
b) ČS, a. s. nabízí za jednu akcii 190,-Kč
za podmínek uvedených ve smlouvě
(viz příloha)
Rada preferuje nabídku města Kroměříž, ale konečné rozhodnutí nechává na
zastupitelstvu.

Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje 11- ti hlasy přítomných poslanců prodej 316 akcií společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. v majetku města
Koryčany městu Kroměříž za cenu 160,Kč za jednu akcii.
12. Převody majetku města
1) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje 11- ti hlasy přítomných poslanců
prodej pozemku p. č. 562/3 o ost. plocha o výměře 1219 m2 a p. č. 562/4 trvalý travní porost o výměře 4521 m2
v k. ú. Jestřabice za úřední cenu
pro pana MUDr. Zdeňka Neničku.
2) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje 11- ti hlasy přítomných poslanců
prodej části pozemku PK p. č. 78/1
o výměře 69 m 2 v k. ú. Jestřabice
za úřední cenu pro pana Viléma Janouška za účelem dořešení vlast. vztahů
k pozemku a ke stavbě přístavby rodinného domu č. p. 106 v k. ú. Jestřabice.
3) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje 11- ti hlasy přítomných poslanců
prodej části pozemku PK p. č. 1376/1
o výměře 18 m 2 v k. ú. Jestřabice
za úřední cenu pro pana Josefa Havlíčka.
4) Zastupitelstvu města Koryčany schvaluje11- ti hlasy přítomných poslanců
prodej pozemku p. č. 2063 ost. pl.
o výměře 575 m2 a 2064/2 ostatní plocha o výměře 2351 m2 ( staré koupališ-

tě) v k. ú. Koryčany za úřední cenu pro
pana Karla Trnku.
5) Zastupitelstvu města Koryčany schvaluje 11- ti hlasy přítomných poslanců
záměr prodeje Smuteční síně v Koryčanech včetně pozemků p. č. 747, 748
a 750/2 v k. ú. Koryčany za smluvní
cenu 900.000,-Kč.
6) Zastupitelstvu města Koryčany schvaluje 11- ti hlasy přítomných poslanců
prodej nebytového prostoru ( provozní
plocha P4) o výměře 78 m2 v nové bytové zástavbě Koryčany - Močílky
v domě o 14 bj. č. p. 262 za úřední cenu
pro pana ing. Ladislava Konečného.
13. Organizační zabezpečení následujícího jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Koryčany schválilo 11- ti hlasy přítomných poslanců organizační zabezpečení zářijového zasedání, které se bude konat dne 25. září 2003
v 18 hodin.
14. Diskuse
Starosta otevřel diskusi, ve které odpovídal na dotazy členů zastupitelstva.
15. Schválení usnesení
Člen návrhové komise pan Zdeněk
Šmela přečetl návrh usnesení, které zastupitelstvo jednomyslně schválilo.
16. Závěr
Starosta pan ing. Miroslav Máčel poděkoval všem za účast na dnešním zasedání
a jednání ve 21.30 hodin ukončil.

Poradna pro ženy
Sdružení Ochrana nenarozeného života
Divadelní 6, 760 01 Zlín, tel. 577 222 626 mob.603 213 838, e-mail: poradnaprozeny@quick.cz
Občanské Sdružení Ochrana nenarozeného života /ONŽ/
vzniklo v březnu 1990 jako nezisková organizace, která zajiš,uje činnost celkem 14-ti poraden po celé České republice.
Ve zlínském kraji funguje Poradna pro ženy ve Zlíne
a v Rožnově. Chceme rozšířit naši působnost v rámci celého kraje
a nabídnout tak služby všem, kteří by je mohli potřebovat.
NABÍZENÉ SLUŽBY:
Poradenská činnost:
• Provedení gravitestu – z přinesené ranní moci lze provést již
2. den po vynechání menstruace
• Pomoc při hledání řešení obtížných životních situací vzniklých neplánovaným těhotenstvím
• Poradenství v oblasti vztahu, partnerství
• Informace o otázkách vývoje dítěte před narozením, prožívání těhotenství a porodu
• Informace o možnostech plánování rodičovství
• Výuka metod přirozeného plánování rodičovství
• Sociálně-právní poradenství
• Informace o umístění v azylových domech, možné adopci
• Kontakt na další odborníky
• Zapůjčení literatury či možnost shlédnutí videa k tématu
Materiální pomoc:
• Poskytnutí základní výbavičky pro novorozence sociálně
potřebným maminkám.

Přednášková činnost:
• Besedy pro mladší děti s cílem nalezení vlastní identity, orientace dítěte ve složitých rodinných vztazích, základní informace o vývoji dítěte před narozením, úcta k životu, informace o sexuálním zneužívání
• Besedy a přednášky pro starší děti a mládež s cílem pochopení vlastní osobnosti, známost, zodpovědný přístup k rodičovství a lidské sexualitě, rizika střídání sex. partneru, prevence AIDS, nechtěné těhotenství
• Besedy s rodiči na téma: dospívání a sexuální výchova v rodině
• Exkurze v Poradně
• Přednášky pro veřejnost
Všechny naše služby, včetně gravitestu, poskytujeme ZDARMA!
Činnost Poradny pro ženy a dívky probíhá za podpory
Ministerstva zdravotnictví České republiky
Krajského úřadu Zlín
Magistrátu města Zlína
Arcibiskupství Olomouc
Za každou podporu ochotných dárců dekujeme.
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H O R A S V. K L I M E N TA u O s v ě t i m a n - p o k r a č o v á n í

A vztah byzantské misie k tomuto hradisku ?
Nevíme jaké osídleni bylo na hradisku před jejím příchodem.
Žili zde ještě pohané nebo již křesFané ? Víme, že křesFanství na
Velkou Moravu šířil už před příchodem Konstantina a Metoděje především francký klérus ( 6. století - zmínka - překročil Dunaj
mnich Amant, aby šířil křesFanství mezi Slovany ). Za jeho působení tady kaple zcela určitě postavena nebyla, s největší pravděpodobností byla kaple postavena až po příchodu byzantské
misie, poněvadž její zasvěceni sv. Klimentu by bylo vyloučeno
od franckých misionářů nebo kněží. Jelikož kult sv. Klimenta
u nás nebyl až do příchodu byzantské misie vůbec znám.
Sv. Kliment, čtvrtý římský papež, pocházel z města Filip poblíž Soluně, odkud k nám vlastně byzantská misie přišla. Roku
89 po smrti papeže Kleta dosedl na stolec sv. Petra. Za Trajánova pronásledováni byl Kliment vypovězen jako trestanec do mramorových dolů na Krymu. Neúnavně tam kázal evangelium tisícům dělníků. Za to byl císařem odsouzen a s kotvou na krku
hozen do vln Černého moře (asi roku 101). Když Rostislav roku
861 požádal římského papeže Mikuláše, aby mu poslal učitele,
kteří by vychovali z řad Moravanů kněze, kteří by pak kázali
slovo Boží ve slovanském jazyce, čímž se chtěl zbavit jakéhokoliv působení franckého kléru na území Moravy. Papež jeho
žádosti nevyhověl. Bylo to hlavně z toho důvodu, že v tehdejší
době byl papež podstatně závislý na světské moci a nechtěl se
v tomto případě dostat do problémů s franckým panovníkem
Ludvíkem Němcem. Po tomto neúspěchu se Rostislav roku 862
obraci s poselstvím na byzantského císaře Michala III.. Ten na
rozdíl od papeže Rostislavovi ochotně vyhověl. Rozhodl se, že
nejlepšími učiteli pro Slovany na Moravě bude Konstantin, jinak zvaný Filosof ( narozen 827 ) a jeho starší bratr právník
Metoděj ( narozen 815 ).0ba bratři se v té době nacházeli v Cherzonu na Krymu, kaní byl Konstantin vyslán roku 860 patriarchou Foliem na disputace k Chazarským Židům v otázce chápání náboženské nauky. Konstantin si, při svém pobytu na tomto místě, vzpomněl na smrt sv. Klimenta papeže a započal
s hledáním Klimentova hrobu, což se mu také podařilo a domnělé ostatky sv. Klimenta skutečně objevil.Existují dvě varianty jejich cesty:
1. Oba donesli světcovy ostatky do Byzance, kde byli velkolepě uvítáni byzantským císařem Michalem III.. a zanedlouho
se vydali na Moravu.
Na zpáteční cestě s vzácnou relikvií je zastihlo poselství Michala III. o Rostislavově žádosti s tím, že se mají odebrat přímo
na Moravu.
Konstantin a Metoděj dorazili na Moravu i s doprovodem pravděpodobné ve druhé polovině roku 863. Rostislav je přivítal
s velkou slávou a svěřil do jejich rukou výchovu žáků, tak jak
bylo dohodnuto. Konstantin už předem zhotovil pro Moravany
písmo tzv. hlaholici. Do staroslověnštiny (církevní slovanštiny)
bylo přeloženo evangelium a všechny potřebné obřadní knihy
pro bohoslužby. Konstantin připojil i vlastní poetickou skladbu
PROGLAS. Co se týká hory sv. Klimenta - solunští bratři zde
našli to, co ke své práci potřebovali, totiž náhradu za klášter
Polychron na hoře Olympu. Bylo to místo v ústraní, (občas využívané k meditacím) mimo hlavní sídlo v rušném Veligradu
(Staré město u Uherského Hradiště) poblíž kterého (dnešní Sady
u Uherského Hradiště) stál velký chrám moravský, klášter a kněžské učiliště. V tomto chrámu, tak jak hovoří panonská legenda

byl 6. 4. 885 Metoděj pohřben. Tuto skutečnost obhájil v roce
1994 ve své kandidátské práci dr Luděk Galuška ze Zemského
muzea v Brně. Závažná zmínka o jejich pobytu na hoře sv. Klimenta se může vztahovat k roku 864, kdy Ludvík Němec s velkým vojskem obklíčil Rostislava na pevnosti Dovina (pravděpodobně dnešní Děvín u Bratislavy). Jelikož nebylo známo, jak
se tato situace dále vyvine, zda Frankové neobsadí celou Moravu, je velmi pravděpodobné, že se oba bratři s vzácnou relikvií
uchýlili do úkrytu právě na tuto opevněnou horu. Nakonec všechno ale dobře dopadlo. Rostislav uzavřel s Ludvíkem Němcem
mír za cenu určitých ústupků. Už tato epizoda mohla mít mimo
jiné za následek, že zde byla vystavěna zděná kaple se zasvěcením sv. Klimentu. Z panonské legendy, která je dílem jednoho
z Metodějovy žáků Klimenta, je také známa pasáž, kde se říká,
že „ v určitém čase se Metoděj se dvěma rychlopisci odebral na
tiché a odloučené místo, kde v rychlém čase přeložil Písmo svaté kromě Makabejských „. Toto také indikuje na horu sv. Klimenta. Roku 867 se Konstantin a Metoděj odebrali z Velké
Moravy do Říma, aby dali vysvětit své žáky a přeložené knihy.
Během cesty Konstantin na půdě Gradského patriarchátu v Benátkách obhajoval používáni slovanského jazyka v liturgii. Právě v této době se papež Mikuláš I. dozvěděl, že na cestě do
Říma je Konstantin a Metoděj i s ostatky sv. Klimenta. Poslal
jim osobní pozvání do svého sídla. Bůh však už papeži Mikuláši I. nedopřál, aby mohl tuto misii v Římě uvítat. Než Konstantin a Metoděj s doprovodem dorazili do Říma, Mikuláš I. umírá. Celé poselstvo přijal s veškerou slávou už nový papež Hadrian II. Následujícího roku 868 se uznává příslušnost Velké
Moravy do správy papežské kurie. Papež Hadrian II. posvětil
slovanské knihy a vysvětil žáky Konstantina a Metoděje na kněze. Nyní již nemocný a unavený Konstantin vstoupil v Římě do
kláštera a přijal řeholní jméno Cyril. Konstantin Filosof 14. února
869 zemřel a byl pochován v kostele sv. Klimenta v Římě. Jeho
bratr Metoděj byl vysvěcen na arcibiskupa panonského a velkomoravského a vydal se na cestu zpět na Velkou Moravu (konec roku 869). V roce 870 kníže Svatopluk, Rostislavův synovec, působící na údělném knížectví v Nitře se dal pod ochranu
syna Ludvika Němce Karlomana. Z tohoto důvodu se chtěl
Rostislav Svatopluka zbavit. Jeho záměr byl však prozrazen
a sám Rostislav padl Svatoplukovi do léčky. Svatopluk ho jako
zajatce vydal Karlomanovi, který ho dopravil do Regensburgu
(Řezno ), kde byl odsouzen na smrt. Rozsudek se později změnil a odsouzenému byly vypáleny oči a byl uvržen do doživotního vězeni.Předpokládá se, že dožil svůj život v některém ze
švábských klášterů. V té samé době byl na zpáteční cestě z Říma
zajat řezenskými biskupy i Metoděj- moravskopanonský arcibiskup a papežský legát. V Regensburgu se konala synoda bavorských biskupů, kde v přítomnosti Ludvika Němce odsoudili
Metoděje a uvrhli do vězení ve Švábsku,ve kterém byl držen
dva a půl roku. V roce 872 Moravané v čele se Svatoplukem
žádají papeže o Metodějův návrat a ten se v roce 873 na Moravu z vězení opravdu vrací. Zde působí až do roku 885, kdy
na shromážděni velkomoravského duchovenstva určuje za nástupce Gorazda , (svého žáka), pocházejícího z Velké Moravy.
6. dubna 885 na květnou neděli panonský a velkomoravský arcibiskup Metoděj umírá. Pohřební slavnosti se sloužily ve třech
liturgiích - latinsky, řecky a slovansky. Dle svého přání byl po-
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hřben ve velkém chrámu moravském do zdi na levé straně
za oltářem, tak jak už bylo výše uvedeno. Ještě v témže roce
(885) papež zakázal slovanskou liturgii a zbavil klatby nitranského biskupa Vichinga, kterou na něho Metoděj uvalil a vrátil
mu biskupský stolec (uvedená rozhodnutí přinášela bula Idustriae tuae) navíc vyslal na velkou Moravu své legáty Dominika, Jana a Štěpána, kteří zakázali Gorazdovi vykonávat církevní úřad, pokud se nepředstaví v Římě). Roku 887 byli Metodějovi žáci vyhnáni z Velké Moravy. R. 894 zemřel velkomoravský
kníže Svatopluk. Na panovnický stolec nastoupil jeho syn Moj-

mír n. a jako údělný kníže v Nitře začal působit druhý syn Svatopluk u. V roce 895 se česká knížata poddala Arnulfovi (Frank),
a tak Čechy odpadly od Velké Moravy. Jelikož mezi bratry Mojmírem n. a Svatoplukem n. vznikly nesmiřitelné rozpory,
do kterých dokonce zasáhlo i bavorské vojsko, začíná tím soumrak Velkomoravské říše. Roku 900 Bavoři a Češi napadli Velkou Moravu a plenili ji tři týdny. Rok 907 (906) můžeme považovat za zánik státoprávního území Velké Moravy, poněvadž
v tomto roce v bitvě u Bratislavy mezi MaIary a Bavory už
organizované velkomoravské vojsko nebojovalo.

¨
Hledání Metodějova hrobu
Ze záznamů o hledám Metodějova hrobu je určitě nejznámější případ stupavské domkářky Klementiny Maštalířové, která
na základě zjevení hledala hrob Metodějův v roce 1932. Tato
záležitost se dokonce vepsala i do dějin archeologie jako „ největší podvod v dějinách československé archeologie.“
Na základě trojnásobného zjeveni se samotného Metoděje Klementině Maštalířové v krátkých „časových intervalech se jmenovaná vydala směrem, který ji údajně rukou ukázal Metoděj
(požádal ji, aby ho z hrobu vyzvedla). Cestou se zastavila na
jednom místě, kde poklekla a obrátila se s prosbou na Boha,
aby ji v této situaci pomohl. V tomto rozjímáni najednou uviděla, jak se objevila bílá holubice, která třikrát zakroužila nad
místem nedaleko ní. Za malou chviličku se jí na tomtéž místě
zjevilo děvčátko v růžových šatech. Toto považovala K. Maštalířová za dostatečný důkaz, že toto je právě místo, kde se nachází hrob Metodějův. Označila si toto místo holi zatlačenou do
země a začala přípravy k budoucím pracím, v samotném zahájeni a dalším průběhu výkopu se na tomto podíleli lidé z Osvětiman, Vřesovic a Stupavy. Když práce pokročily asi do hloubky pěti metrů, narazili dělnici na kámen, na němž bylo při jeho
vyzvednuti zpozorováno nějaké písmo. Kámen byl očištěn a bylo
zjištěno, že na jedné straně byla biskupská mitra a hlaholikou
vytesáno místo narození a místo úmrtí sv. Metoděje. Na druhé
straně je nápis hlaholicí „ Svatý Metoději pros za nás u Boha“.
Kopání pokračovalo až do hloubky 14 metrů , kde se narazilo
na spodní vodu a nastaly problémy s jejím odčerpáváním a sesouváním stěn výkopu, což samozřejmě znamenalo, že zde už
o nějakém hrobu nelze uvažovat. Během těchto prací od pěti
do čtrnácti metrů se našlo ještě několik úlomků, popsaných ka-

menů, které byly také uváděny do souvislosti s hrobem Metodějovým. Po odborné expertize bylo zjištěno.že jde o naprosto
jasný podvrh a jako předlohy pro nápisy na „ náhrobním“ kameni bylo použito Dolanského knihy Dějiny národa československého . Toto hledám hrobu Metodějova přerostlo až na mezinárodni atrakci, protože se zde sešlo až třicet tisíc lidi, jak
od nás , tak ze zahraničí. Do dnešní doby není známo, kdo byl
autorem tohoto podvrhu. Jisté však je, že domkářka K. Maštaliřová jím v žádném případě být nemohla. Tento „Metodějův náhrobní kámen“ se pravděpodobně do dneška nachází v depozitáři zemského muzea v Brně. Tímto však v okolí Stupavy pátráni po Metodějově hrobu neustalo. Byli to především potomci
K. Maštalířové, kteří pokračovali v neúspěšném hledáni zejména v dnešní lokalitě „ Na hrobech“. Těmito pracemi bylo vlastně hledáni Metodějova hrobu v okolí Stupavy skončeno.
V současné době se hledáním Metodějova hrobu zabývá senzibil páter Pavel Zibal (kněz v důchodu ), který však ještě nyní
působí jako farář v obci Hluk na UherskohradišFsku, a který
určil uložení Metodějových ostatků v části Uh. Hradiště - Sady.
Tato akce, která byla podpořena jak arcibiskupstvím olomouckým, tak i Cyrilometodějskou fakultou v témže městě a sledovala ji průběžně Česká televize, skončila opět neúspěšně.
V nedávné době proběhly na stránkách tisku zprávy o tom, že
v kryptě kostela sv. Petra a Pavla v Kunovicích by mohl být
druhotný hrob sv. Metoděje.
Vedoucí archeologického oddělení SM PhDr.Jiří Pavelčík,
CSc. tvrdí: „Pokud byly ostatky sv. Metoděje vyzvednuty, mohly
být přeneseny pouze do Olomouce“.
Zda a kde se hrob sv. Metoděje najde , ukáže teprve čas.
JUDr. Irena Belovičová, roz. Křivánková
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POHÁDKOVÝ LES u Zdravé vody v Koryčanech 31.5.2003
Už se stává pomalu tradicí v Koryčanech,že s blížícím se Dnem dětí,probíhají intenzivní přípravy na pro všechny koryčaňáky a široké okolí oblíbený Pohádkový les.
Letošní již IV.ročník se od ostatních příliš nelišil. Přípravy začínají každoročně na
základní škole kde se přihlásí žáci a ti už ví co je čeká ,stát se na celé sobotní dopoledne pohádkovou bytostí, kostým buI mají samy nebo zajistíme zapůjčením od pani
Zbrankové nebo od Ochotnického souboru v Nemoticích. Mateřská škola nám již už
tradičně vypomůže se Sněhurkou a sedmi trpaslíky.
V letošním roce se řady pohádkových bytostí rozrostly o spoustu nových a co je
příjemné, že i o dospěláky, kteří nezůstali lhostejní našim prosbám. TeI už zbývalo
jen asi tisíc maličkostí, aby všechno klaplo! Návštěvníci aby byli spokojení a účastníci netrpěli ani žízní a ni hladem.

Jako každým rokem na konci putování si mohl každý malý i velký zasoutěžit
a v úplném cíli dostal diplom za statečné absolvování putováním Pohádkovým lesem. Pro všechny bez rozdílu věku bylo připraveno posezení a občerstvení. V závěru
bych chtěla všem poděkovat za spolupráci a to zejména :Základní a Mateřské škole za
spolupráci, paní Zbrankové za pečlivou přípravu kostýmu na míru každé masce včetně doplňků, taktéž Ochotnickému spolku z Nemotic, panu L.Orlovi za zapůjčení posezení, pani Čížkové za přípravu soutěží, Koryně Koryčany za sponzorování sladkých odměn do soutěží, Pivnici u Thonetů za zajištění občerstvení a v neposlední
řadě Městskému úřadu za velmi úzkou spolupráci při zabezpečování technického zázemí celé akce ale i finančním příspěvkem. Ještě jednou děkuji všem, příští rok doufám bude tradice zachována, protože Pohádkový les byl mou poslední akcí ve funkci
vedoucí kulturního domu. Tímto se s vámi loučím a přeji své nástupkyni hodně síly
a tvůrčího nadšení v této nelehké funkci.
Vaše již bývalá vedoucí kulturního domu Ilona Vybíralová, asistentka
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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!

dům, peníze ...
Poradenství a vyřízení
HYPOTÉČNÍCH ÚVĚRŮ
rma

zda
Kontakt na t. č. 777 09 22 58 neb 518 355 701

Poradenství a vyřízení
HOTOVOSTNÍCH ÚVĚRŮ
rm
zda

a

Kontakt na t. č. 777 09 22 58 neb 518 355 701

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.
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www.korycany.cz. Šéfredaktor ing. Jaroslav Kočí. Povoleno OÚ Kroměříž pod č. MK ČR E 12062. Tisk: Tiskárna Šiki Kyjov. Náklad: 450 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 26. srpna 2003.

