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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny, končí léto, končí i
volební období 2010 – 2014.
Nastal čas bilancování činnosti celého zastupitelstva, jeho práce ve prospěch
rozvoje města a k uspokojování potřeb
občanů ve všech jeho oblastech.
Zvolení zastupitelé se před čtyřmi lety
jednoznačně přihlásili k myšlence pokračovat v čerpání dotací z evropských
a státních fondů a tím maximálně využít nabízených finančních možností v
oblastech zateplení městských objektů a
rekonstrukci místních komunikací.
S končícím volebním obdobím skončilo i první dotační období a já mohu
Vám, občanům, podat touto formou závěrečnou zprávu.
Naše město Koryčany bylo velmi
úspěšné v čerpání dotačních finančních
prostředků z evropských fondů. Celková
suma za minulé programové období činí
cca 85 mil.Kč při 10 % spoluúčasti na financování projektů.

Číslo 3/2014

Vážení občané, mezi hlavní a na první pitelstva bylo zásadní navýšení majetku
pohled zřejmé rekonstrukce a zateplení koupí:
Sportovního areálu /fotbalové a škváměstských budov nutno zmínit:
rové hřiště s přilehlým parkovištěm/.
Hasičskou zbrojnici včetně kanalizaKulturního domu včetně budovy „Záce, systému topení a okolí budovy.
mečku“ a okolních pozemků.
Domov pro seniory a jeho přístavbu s
Tímto dobře promyšleným nákupem
výtahem.
byly položeny základy pro následný rozZákladní uměleckou školu.
voj kultury a sportu v našem městě.
Základní školu na náměstí.
Ještě bych jmenoval jedno velmi důŠkolní jídelnu s družinou.
Mezi další velké a finančně náročné ležité usnesení zastupitelstva, a to přijetí
nového „Územního plánu města Koryakce patří:
rozšíření technického vybavení Tech- čany“, jež se formoval řadou veřejných
nických služeb a odpadového centra, projednávání tři roky do své konečné poopravy místních komunikací v ulicích doby. Jeho zpracování bylo financováno
Tyršova, Smetanova, Nádražní, Příční z převážné části prostřednictvím dotačnía Tovární čtvrť včetně nových chod- ho programu. Tento základní dokument
umožňuje komplexní řešení i bytové výníků,
výstavba moderního a úsporného stavby v našem městě na další období.
LED veřejného osvětlení v ul.MasaryJmenovaný velmi stručný výčet uskukova.
tečněných akcí v tomto volebním období
Velmi důležitým rozhodnutím zastu- 2010 – 2014 samozřejmě nemůže plně a

Oprava chodníků v ulici Nádražní
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objektivně vystihnout práci celého zastupitelstva. Tu si určitě
vyhodnotí sami občané města Koryčan.
Vážení spoluobčané, nutno sdělit, že odstupující zastupitelstvo řešilo rozvoj našeho města v širším rozměru, časově přesahujícím horizont jednoho volebního období, a v závislosti
na právě vypsaných dotačních výzvách. Některé investiční akce
právě probíhají, jiné jsou rozpracované nebo připravené k realizaci. Zde bych jmenoval:
Místní informační systém a protipovodňový plán /bezdrátový rozhlas/.
Výstavba místní komunikace k rodinným domům v ul.Pivodova.
Přírodní dětské hřiště v MŠ Koryčany.
Dětské hřiště v Jestřabicích / grant Moravských naft.dolů/.
Víceúčelové sportovní hřiště za kinem v Koryčanech.
Zateplení Kulturního domu.
Na závěr tohoto volebního období bych chtěl poděkovat
občanům za trpělivost a shovívavost při řešení jejich požadavků. Také děkuji členům rady a zastupitelům za maximální spolupráci při plnění všech vytyčených úkolů.
Bez vzájemné vstřícnosti a tolerance by se určitě takový kus
práce nepovedl.
Zdeněk Šmela, starosta

Oprava chodníků v ulici Příční

Rekonstrukce Domova pro seniory
Rekonstrukce Hasičské zbrojnice

Zateplení Základní umělecké školy
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Rekonstrukce vozovky v ulici Tovární
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U s n e s e n í
z 20. zasedání Zastupitelstva města Koryčany, které se konalo dne 26. 6. 2014
ve velké zasedací místnosti na Městském úřadě v Koryčanech od 19:00 hodin
Usnesení ZM 1/20/03/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání určuje hlasováním zapisovatele 19. zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou,
DiS. a ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Kočího a Ing. Miroslava
Máčela.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3
Usnesení ZM 2/20/03/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání doplnilo a schvaluje
doplněný program zasedání Zastupitelstva města Koryčany č. 20.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3

3. Zpráva o činnosti Rady města Koryčany v roce 2014
Usnesení ZM 3/20/03/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Koryčany za období od 16. května 2014 do 26. června 2014.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3

4. Zpráva o hospodaření Města Koryčany od 1. 1. 2014 do
31. 5. 2014, schválení rozpočtové změny č. 2/2014, č. 3/2014
Usnesení ZM 4A/20/03/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
zprávu o hospodaření města Koryčany za období od 1. 1. 2014
do 31. 5. 2014.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3
Usnesení ZM 4B/20/03/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje rozpočtovou změnu města Koryčany
č. 2/2014.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3
Usnesení ZM 4C/20/03/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje rozpočtovou změnu města Koryčany
č. 3/2014.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3

6. Schválení účetní závěrky Města Koryčany za rok 2013
Usnesení ZM 6/20/03/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje Účetní závěrku Města Koryčany za rok 2013.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3

7. Informace o postupu investičních akcí v roce 2014
Usnesení ZM 7/20/03/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí zprávu o postupu investičních akcí v roce 2014.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3

8. Převody majetku města
Usnesení ZM 8A/20/03/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 641 – zahrada
o výměře 347 m2 a parcelní číslo 644 – zahrada o výměře 228
m2 to vše v k.ú. Koryčany za cenu 40,--Kč/m2 manželům F. a
E. S. s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující a daň z nabytí nemovitosti bude hrazena podle zákona.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3
Usnesení ZM 8B/20/03/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje bezúplatný převod /dar/ podílu o velikosti 1/180 na nemovitostech zapsaných na LV 1919, LV 1346, LV 1764, LV 2625, LV
2644, LV 2705 to vše v k.ú. Koryčany ve vlastnictví paní L. B.
do vlastnictví Města Koryčany, Náměstí 401, Koryčany (jedná
se o tzv. Singulární pozemky).
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3

9. Informace o možnosti čerpání finančních prostředků
z IROP v období 2014 – 2020 MAS Hříběcí hory, navýšení
členského příspěvku MAS Hříběcí hory

5. Schválení závěrečného účtu Města Koryčany za rok 2013

Usnesení ZM 9A/20/03/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
zprávu o možnosti čerpání finančních prostředků z IRPO v
období 2014 – 2020 MAS Hříběcí hory.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3

Usnesení ZM 5/20/03/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje Závěrečný účet Města Koryčany za rok 2013 včetně závěrečného vyjádření auditora s výrokem bez výhrad.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3

Usnesení ZM 9B/20/03/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje mimořádné navýšení členského příspěvku MAS Hříběcí hory na
10,-Kč za občana.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3
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10. Schválení plánu práce Rady a Zastupitelstva města Koryčany na 2. pololetí 2014
Usnesení ZM 10/20/03/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje plán
práce Rady a Zastupitelstva města Koryčany na 2. pololetí
2014
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3

11. Organizační zabezpečení následujícího zasedání zastupitelstva

12. Interpelace zastupitelů
Usnesení ZM 12/19/03/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
interpelace členů zastupitelstva.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
zprávu ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Koryčany ze dne 2. 6. 2014.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3

Usnesení ZM 11/20/03/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva
města Koryčany.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
12
12
0
0
3

V Koryčanech dne 26. 6. 2014
Zdeněk Šmela, starosta
JUDr. Ludmila Harvilíková, místostarostka
Jaroslav Vrba, místostarosta

U s n e s e n í
z 21. zasedání Zastupitelstva města Koryčany, které se konalo dne 17. 7. 2014
ve velké zasedací místnosti na Městském úřadě v Koryčanech od 19:00 hodin
Usnesení ZM 1/21/04/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání určuje hlasováním zapisovatele 21. zasedání slečnu Ing. Evu Marečkovou a ověřovatele zápisu Zdeňka Šmelu a Jaroslava Vrbu.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2
Usnesení ZM 2/21/04/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Koryčany č. 21.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2

následující volební období
Usnesení ZM 3/21/04/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání stanoví na volební období 2014 – 2018 počet členů Zastupitelstva města Koryčany na 15.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2
V Koryčanech dne 17. 7. 2014
Zdeněk Šmela, starosta
JUDr. Ludmila Harvilíková, místostarostka
Jaroslav Vrba, místostarosta

3. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Koryčany na

PROJEKT „REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KORYČANY“
Město Koryčany fyzicky realizovalo v měsících červenci 2014 až září 2014 projekt,
jehož předmětem je revitalizace centra města Koryčany spočívající zejména v rekonstrukci chodníků podél komunikace Nádražní a Příční a v instalaci nového mobiliáře.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj, resp. Regionálního operačního programu Střední Morava.
OFICIÁLNÍ NÁZEV PROJEKTU:
PRIORITNÍ OSA:
OBLAST PODPORY:
PODOBLAST PODPORY:
PŘÍJEMCE:
ADRESA:
PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE CELKEM:
PŘEDPOKLÁDANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM:
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE ROP STŘEDNÍ MORAVA:
FYZICKÁ REALIZACE PROJEKTU:

strana 4

Koryčanský zpravodaj

Revitalizace centra města Koryčany
2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu
2.3 Rozvoj venkova
2.3.1 Fyzická revitalizace území
Město Koryčany
Náměstí 401, 768 05 Koryčany
4 336 441,88 Kč
4 302 701,03 Kč
3 657 295,87 Kč
červenec 2014 až srpen 2014

Číslo 3/2014

PROJEKT „PŘÍRODNÍ HŘIŠTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA KORYČANY“
Město Koryčany bude na podzim 2014 fyzicky realizovat projekt, jehož předmětem je
vybudování přírodního hřiště v mateřské škole Koryčany, zejména pak instalace hracích prvků v přírodním stylu, založení travnaté plochy, výsadba keřů, vytvoření stavby
z vrbového proutí, smyslového a kamenného chodníku a studánky.
Tento projekt je spolufinancován Operačním programem Životní prostředí (v rámci
Fondu regionálního rozvoje) a Státním fondem životního prostředí České republiky.
OFICIÁLNÍ NÁZEV PROJEKTU:
PŘÍJEMCE:
ADRESA:
PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE CELKEM:
PŘEDPOKLÁDANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM:
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE OPŽP:
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE SFŽP:
PŘEDPOKLÁDANÁ FYZICKÁ REALIZACE PROJEKTU:

Přírodní hřiště Mateřská škola Koryčany
Město Koryčany
Náměstí 401, 768 05 Koryčany
1 333 689,- Kč
1 333 687,- Kč
1 133 633,- Kč
66 684,- Kč
září, říjen 2014

PROJEKT „ZATEPLENÍ A VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ
V OBJEKTU KULTURNÍHO DOMU KORYČANY“
Město Koryčany bude v zimě 2015 fyzicky realizovat projekt, jehož předmětem zateplení a výměna oken v objektu kulturního domu Koryčany.
Tento projekt je spolufinancován Operačním programem Životní prostředí (v rámci
Fondu soudržnosti) a Státním fondem životního prostředí České republiky.
OFICIÁLNÍ NÁZEV PROJEKTU:
PŘÍJEMCE:
ADRESA:
PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE CELKEM:
PŘEDPOKLÁDANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM:
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE OPŽP:
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE SFŽP:
PŘEDPOKLÁDANÁ FYZICKÁ REALIZACE PROJEKTU:

Zateplení a výměna výplní otvorů v objektu kulturního
domu Koryčany
Město Koryčany
Náměstí 401, 768 05 Koryčany
7 643 357,- Kč
4 680 744,- Kč
3 978 632,- Kč
234 037,- Kč
leden až březen 2014

Informace o volbách do Zastupitelstva města Koryčany
Starosta města Koryčany dle § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznámil, že volby do Zastupitelstva města Koryčany, které se budou konat ve dnech
10. a 11. října 2014 proběhnou ve městě Koryčany v 5-ti stálých volebních okrscích:
Číslo okrsku
Okrsek č. 1
Okrsek č. 2
Okrsek č. 3
Okrsek č. 4
Okrsek č. 5

Sídlo volebního okrsku
Základní škola, Náměstí 106, Koryčany
Kulturní dům, Masarykova 104, Koryčany
Kulturní jizba, Blišice 141
Budova aktivu, Jestřabice 10
Budova aktivu, Lískovec 131

Registrační úřad Koryčany pro volby do Zastupitelstva města Koryčany zaregistroval tyto kandidátní listiny:
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
ZVUK12
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE-ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Zdeněk Šmela, starosta

Číslo 3/2014
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Realizace projektu Společně jsme na koni
Projekt Společně jsme na koni navazuje na již realizovaný projekt Po
formanských stezkách – křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami
rozšířením a navázáním na stávající síť
hipotras. Na projektu s Místní akční
skupinou Hříběcí hory spolupracují další dvě MAS a to MAS Společná cesta se
sídlem v Rostěnicích a zahraniční MAS
Malohont, která působí na východním
Slovensku.
V minulých letech to byl právě projekt Po formanskách stezkách – křížem
krážem Moštěnkou a Hříběcími horami,
který započal snahu o zatraktivnění regionu i pro skupinu zájemců o hipoturistiku a agroturistiku s úmyslem podpořit
a vylepšit zázemí pro tento typ rekreace.
Současný projekt Společně jsme na
koni na tuto myšlenku navazuje, a proto
bylo v rámci jeho realizace doznačeno
dalších 70 km hipotras, které jsou doplněny dřevěnými odpočívkami, altány,
vyhlídkou a rozhlednou. Každá z těchto
staveb je opatřena uvazištěm pro koně a
odpadkovým košem. Místa pro tyto stav-

by byla vybrána ve spolupráci se starosty
daných obcí tak, aby vyhovovala i místním občanům a stavby byly na frekventovaných vycházkových trasách a sloužily
k odpočinku a posezení široké veřejnosti.
V rámci tohoto projektu se v jarních měsících uskutečnila fotosoutěž
o nejkrásnější fotografii regionu MAS
Hříběcí hory. Do soutěže bylo zasláno
celkem 97 snímků, které byly hodnoceny. Největší ohlas měla soutěž vyhlášená
na facebookovém profilu MAS Hříběcí

hory, kde se strhla bitva v hlasování o
nejhezčí foto. Výhercem se stal František
Lízal ze Zlobic se snímkem nazvaným
Kroj Hanačky. Výstava těchto fotografií
pro veřejnost se uskutečnila od 1. – 31.
srpna v nově otevřeném školicím centru
v areálu Grunt Galatík v Těšánkách.
Společně jsme na koni je projektem
spolupráce Programu rozvoje venkova
na léta 2007-2013, iniciativy LEADER.
Lenka Dostálová
koordinátorka projektu spolupráce

Koupaliště Koryčany, ohlédnutí za letošním létem
Podle kalendáře nám podzim začne za
necelé tři týdny, bohužel počasí ke koupání nebylo přívětivé už od půlky srpna.
Je na čase se ohlédnout za letošní sezónou. Sezóna nám začala jako každý rok
už v květnu Pohádkovým lesem, kde se
letos znovu sešlo přes 70 pohádkových
bytostí. Chtěli bychom tímto ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na
organizaci. Akce to byla velmi vydařená
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a měla velmi příznivý ohlas. Uspořádali
jsme amatérský turnaj v pétanque i několik regionálních turnajů v beachvolejbale a taky jeden celorepublikový turnaj „Staropramen Cool Český pohár“.
Koupaliště bylo kompletně připraveno
koncem června. Letošní návštěvnost
bohužel klesla o polovinu oproti minulému roku, což bylo způsobené hlavně
špatným počasím. Sezona byla z tohoto
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důvodu ukončena v půlce srpna.
Sledujte náš web (www.koupalistekorycany), kde se dovíte všechno
podstatné o dění v nové sezoně na
koupališti. Závěrem bych chtěl poděkovat všem letošním návštěvníkům koupaliště. Těšíme se na Vás v
příští letní sezoně.
Za tým koupaliště Koryčany
František Trubačík
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Základní škola

Ekoškola
Základní škola v Koryčanech se od 1.9.2014 přihlásila do
mezinárodního programu EKOŠKOLA (EcoSchools) s cílem
během dvou let získat udělovaný titul.
Tento dlouhodobý mezinárodní program přináší škole metodiku praktických kroků vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí žáků v tématu environmentálního vzdělávání. Vede
žáky ke spolupráci při analýze ekologického stavu školy, plánování i konkrétních činností vedoucích k pozitivním změnám
ve škole. Program je nastaven jako systematický sled praktických činností, které žáci mohou přenášet ze školní výuky do
své rodiny a každodenního života.

Žáci kromě učení o environmentálních tématech zároveň
sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie
či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní
ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených
oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.
Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci
žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Úspěšné školy
získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola.
RNDr. Vlastimil Válka, ředitel školy

Organizace školního roku 2014/2015
Základní školu v Koryčanech navštěvuje od 1.9.2014 celkem
235 žáků (145 žáků I.stupně a 90 žáků II.stupně), kteří jsou
rozděleni do 12 tříd. Výuku zabezpečuje 16 pedagogů a 4 asistenti pedagoga.
Ve školní družině, která má od letošního roku dvě oddělení,
o žáky pečují 2 vychovatelky. Provoz školy zabezpečuje celkem
10 provozních zaměstnanců – většinou se zkráceným pracovním úvazkem.
Informace o třídních schůzkách, konzultačních hodinách, plánovaných akcích a dalším naleznete
na webu školy www.zskorycany.cz.

V tomto školním roce čekají na žáky tyto prázdniny:
podzimní 27.a 29.října,
vánoční od 22.prosince do 4.ledna,
pololetní 30.ledna,
jarní od 9. do 15. března,
velikonoční 2. a 3.dubna a
hlavní od 1. července do 31. srpna.

Informace k činnosti sportovního střediska Koryčany:
Sportovní středisko vzniklo jako přístavba základní školy, která ho od roku 2008 provozuje v rámci doplňkové činnosti. Osobou odpovědnou za správu a organizaci mimoškolní činnosti v objektu je Mgr. Miroslav Bieber, tel. 606917952, 573331421
Základní škola nabízí pronájem těchto prostor fyzickým i právnickým osobám za těchto podmínek:
Tělocvična – hala, včetně šaten a příslušenství - 1 hod 250,-Kč
Posilovna – 1 hod 50,-Kč/osoba
Sauna, včetně šatny a příslušenství – 2 hod. 90,-Kč/osoba min. však 540,-Kč
Otevírací doba – dle individuálního zájmu na základě předchozích objednávek, obvykle pondělí – sobota 15.00 – 21.00 hod.

Knihovna v Koryčanech
a její informační středisko
Vážení čtenáři, jistě jste si všimli, že již delší dobu je v knihovně
možné koupit pohlednice, mapy a různé upomínkové předměty.
Pro ty, kteří jsou tak trochu sběratelé, uvádím, že od září je nově
místem prodeje dřevěných turistických známek a to: 830 Hrad
Cimburk 1146 Zámek Koryčany
Běžně nakoupíte mapy Chřibů, jsou k prodeji i některé díly Chřiby – po hradských cestách,
Svatý Kliment u Osvětiman v zrcadle dějin, Chřiby – hledání
hrobu sv. Metoděje a od října bude Chřiby- studánky vyprávějí
příběhy 1-2.
Dovolte mi Vás ještě pozvat na některé zajímavé akce.

Číslo 3/2014
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NOVÁ DIVADELNÍ SEZÓNA ZAČÍNÁ
A OCHOTNICKÝ SPOLEK KORYČANY
SE UŽ PILNĚ PŘIPRAVUJE
Všem našim příznivcům a fandům
hned v úvodu děkujeme za přízeň. .Vy,
kteří sledujete naši činnost na našich
webových stránkách nebo na našem FB
profilu, víte, že jsme se v dubnu zúčastnili divadelního klání v Němčicích nad
Hanou. V tvrdé konkurenci bylo těžké
obstát, ale alespoň Kateřina Vacková
odjela s čestným uznáním za herecký
výkon.
Porota hned poznala, že nám chybí zkoušky na jevišti. Divadlo není jen
odříkávání textu, ale především hraní v
prostoru. Vzhledem k tomu, že my jsme
neměli možnost zkoušet na jevišti, je to

pro nás pak velmi těžké. Věříme, že letošní sezónu nám bude umožněno zkoušet na jevišti našeho kulturního domu a
opět vás pobavíme novou komedií.
Než tomu tak však bude, ještě se
představíme na festivalu v Bučovicích s
hrou Vražda sexem, hostem našeho večera bude herec a dabér Jiří Oliva.
V červnu jsme si vyzkoušeli hraní po
dlouhé době na našem hradě, v rámci divadelního a šermířského dne. Odehráli
jsme dramatizaci pověsti „O BÍLÉ PANÍ
CIMBURSKÉ“ .
S kastelánem hradu jsme se předběžně dohodli na pravidelném hostování

na hradě, už teď se těšíme na příjemné
prostředí hradu, pohostinnost a vstřícné
publikum.
Pokud nám vše půjde dobře, během
února bychom se Vám rádi představili s
novou komedií „VĚNO SLEČNY LAURY“. Držte nám palce, ať nám text jde
pěkně do hlavy.
Ještě mám pro Vás výzvu- pokud by
někdo měl zájem rozšířit naše řady, je vítán. Potřebujeme schopnou nápovědu a
mužské herce, oplátkou Vám bude sláva
na prknech, jež znamenají svět .
Ilona Vybíralová,
vedoucí souboru

Léčivé rostliny
Vážení čtenáři, dovolte mi Vám poradit domácí léčbu
nepříjemného kožního projevu, který si většinou odneseme
se společných sprch. Blíží se zimní období a tím častější návštěvy aqua parků a bazénů, kde tato infekce číhá snad na
každém rohu. Jde o bradavice.
Na jejich léčbu budeme potřebovat česnek- rostlinu,
kterou důvěrně známe z kuchyně a většina z nás si ji pěstuje
na své zahradě.
Téměř každý z nás už se s bradavicí určitě setkal. Tyto
potvůrky se mohou vyskytovat kdekoliv na těle, nejčastěji
však na rukou a nohou. Způsobuje je virus papilloma. Rozhodně nepatří mezi atraktivní ozdobu našeho těla, a proto
se jich chceme rychle zbavit. Mezi nejznámější fintu na odstranění bradavic patří vlaštovičník. Ten je bohužel ale jen
sezonní záležitostí, proto vám přinášíme osvědčený recept,
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který můžete vyzkoušet kdykoliv po celý rok. Budeme potřebovat česnek, ocet a náplast.
Česnek má v přírodní medicíně velmi rozmanité použití,
proto není divu, že nám pomůže i s léčbou bradavic. Česnek
nakrájíme na tenké plátky, dáme do skleničky, zalijeme octem, uzavřeme a necháme 7 dní uležet. Doba uležení není
nutná, ale zvyšuje se jí účinek. Plátek česneku vykrojíme do
tvaru bradavice, přiložíme a zalepíme náplastí. Necháme
působit několik hodin. Celý proces opakujeme tak dlouho,
dokud bradavice neodpadne. Česnek je při styku s pokožkou velmi agresivní, proto dbáme na to, abychom ho přikládali hlavně na postižené místo a ne na zdravou kůži. Mohl
by ji zbytečně podráždit nebo způsobit puchýře.
Vše dobré přeje vaše „BABI KOŘENÁŘKA“
Ilona Vybíralová
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HASIČI
Vážení občané,
nadešel čas, abychom v krátkosti zhodnotili průběh oslav
140 let působení našeho sboru v Koryčanech. Tento sbor má
za sebou bohatou historii a také bohatou činnost, kterou se
vždy snažil rozdávat mezi občany, a to nejen našeho města, ale
i nejbližšímu okolí. Aby nebyly jen smutné okamžiky v našem
životě, jsou tu i oslavy, které jsme rozložili do dvou částí. První proběhla v sobotu 28. června , kdy jsme se shromáždili u
hrobu bratra Aloise Kotzmanna, abychom připomněli nejen
jeho osobu, ale také jeho velké zásluhy o probuzení našeho
sboru ale také o vybudování pevné jednoty (župy) Kyjovské.
Byl dlouhá léta v jejím čele a těšil se velké oblibě. Po této pietní vzpomínce jsme si připomněli památku našich zemřelých
bratrů, kteří nás předešli v poměrně mladém věku na věčnost.
Byli to tito bratři: Vacl Martin, Seménka Radek a Fila Jaroslav.
Při této příležitosti nás provázela dechová hudba z Koryčan,
která nám zahrála a zpříjemnila posezení při občerstvení na
hasičské zbrojnici. Ve 13.30 hodin pak následovala slavnostní
schůze, kde byla zhodnocena 140letá činnost sboru a to až do
dnešních dnů. Přesto, že to někdy zaskřípalo, lze konstatovat,
že to nebyly promarněné roky. Poté následovalo vyznamenání
členů sboru.
Druhá část těchto oslav proběhla 2. srpna a to nám bylo
umožněno ještě jednou uspořádat zábavu na nádvoří zámku.
Ráno nás přivítalo sluncem a velkým teplem. V 8.00 hod začaly farmářské trhy, které proběhly za solidního zájmu našich
občanů. V 10.00 hodin začala bohoslužba u kaple sv. Floriána.
Byli přítomni 3 kněží, hasiči a velké množství farníků takže
bohoslužba měla slavnostní ráz. Bohoslužbu provázela místní dechová kapela a na varhany nás doprovázela p. Lungová.
Hlavním celebrantem byl P. Petr Krajčovič – bývalý farař z Koryčan, který tuto kapli světil před deseti lety (po její opravě).
Koncelebrující pak byli P. Jaroslav Štancl, farář ze Střílek a P.
Vladimír Jesenský z Koryčan. Po skončení jsme se odebrali
na hasičskou zbrojnici, kde bylo připraveno občerstvení a připravili jsme se na odpolední program. Vzhledem k tomu, že
byl v tu samou dobu pohřeb našeho dlouholetého občana p.
Františka Stavěla, byl začátek odpoledního programu posunut
na pozdější dobu. Zároveň s ukázkami probíhala také výstava
staré techniky a také ve školní budově probíhala výstava výstroje a výzbroje.Ve škole také probíhala na videu prezentace
našeho sboru , kterou připravil Jiří Seménka ve spolupráci s
naší členkou Luckou Průšovou.Za tuto činnost jim patří velké
poděkování. V 15.00 hodin začaly ukázky jednotlivých sborů, které přijaly naše pozvání. I zde patří poděkování sborům,
které nám přislíbily účast a přijely. Jednalo se o tyto sbory:
SDH Brumov – ukázka + ozvučení náměstí
SDH Snovídky – výstava + ozvučení při bohoslužbě
SDH Střílky – ukázka hašení za dávných časů
SDH Šelešovice – ukázka hašení koněspřežkou
SDH Těšánky – ukázka hašení koněspřežkou
SDH Uhřice – hašení automobilovou stříkačkou
SDH Střílky – hašení automobilovou stříkačkou
SDH Koryčany – ukázka JPOII – záchrana osob z havarovaného automobilu
SDH Uherský Brod – výstava parní stříkačky
SDH Nemotice – výstava automobilové stříkačky
Mouchnice – výstava automobilové stříkačky
SDH Chvalnov Lísky – výstava automobilové stříkačky
SDH Lískovec - výstava automobilové stříkačky
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Tímto chceme také poděkovat všem členům sborů, kteří
přijali naše pozvání a účastnili se těchto oslav, i když nebyli
pověřeni žádnou ukázkou. Přijeli, aby v té slavnostní chvíli nás
povzbudili a byli platnou složkou v rodině hasičů. Po skončení
této části jsme se přesunuli na nádvoří zámku, kde se uskutečnila taneční zábava.Můžeme konstatovat, že až na drobné
potyčky mezi účastníky, ve které hrál hlavní roli alkohol, proběhlo vše v pohodě. K tanci a poslechu nám hrála kapela VONIČKA V-BAND, která se svého úkolu zhostila velmi dobře a
na četná přání návštěvníků je zamluvena i pro příští rok.
Co dodat na závěr? Snad se nám podařilo pobavit návštěvníky těchto akcí a za nějaké nedostatky se omlouváme.
Ještě jednou děkujeme za účast a přízeň, kterou jste nám projevili a příště – 7. února 2015 na HASIČSKÉM PLESE – NA
SHLEDANOU.
Starosta SDH – Josef Ketler
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další foto najdete na straně 21
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Fotbalové léto v Koryčanech
Čtvrt roku uteklo jako voda a nová sezóna již dávno začala. Nastává tedy čas hodnocení uplynulých měsíců. Letní
přestávka byla velmi krátká a na začátku července mužstva
všech věkových kategorií zahájila letní přípravu. Smutná
zpráva je, že přípravka bohužel do tohoto ročníku nenastoupí. Naši nejmenší si ovšem budou moci zahrát fotbal za
družstvo mladších žáků. Starší a mladší žáci se opět, jako
minulý rok, budou utkávat se svými soupeři v rámci Krajské soutěže skupiny B. Aby nic nenechali náhodě a mohli
útočit na přední místa, uspořádalo se pro ně několikadenní
soustředění v areálu fotbalového stadionu. Dorostenci budou vyjíždět za soupeři také v rámci Krajské soutěže dorostu
skupiny B. Po pěti odehraných kolech se drží v těsném závěsu za vedoucím týmem a pokud budou pokračovat ve výkonech, které předvedli v prvních kolech, mohou uvažovat
i o příčce nejvyšší. A-tým zažívá nejhořší start do sezóny za
poslední čtyři roky. Doufejme, že se situace obrátí a z domácího hřiště se opět stane nedobytná tvrz.

MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zlechov
Vlčnov
Staré Město
Morkovice B
Kunovice
Nedakonice
Koryčany
Ořechov
V. Otrokovice B
Prakšice
Buchlovice
Jalubí
Sušice
Havřice
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DOROST
Body
13
12
11
10
9
9
8
8
6
6
6
3
2
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Za fotbalový oddíl FC Koryčany bych chtěl popřát hráčům
spoustu vyhraných zápasů, fanouškům kotel nádherných golů
a vedení a funkcionářům pevné nervy. Doufám, že se spolu
uvidíme na stadionu. Fotbalu zdar!
Za fotbalový oddíl Stanislav Koval

STARŠÍ ŽÁCI

Body
Staré Město 12
Koryčany
12
Louky
12
Bojkovice
11
Břest
10
Zdounky
9
Strání
9
Kvasice
9
Napajedla
6
Boršice
6
Kněžpole
6
Morkovice 3
Uh. Ostroh 0
Nedachlebice 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Body
Hluk
9
Koryčany
6
Staré Město
6
FA Zlechov
6
Kvasice
5
Nedakonice
5
Strání
4
Dolní Němčí
4
Napajedla
3
Morkovice
3
1.FC Slovácko – dívky 0
Boršice
0
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MLADŠÍ ŽÁCI
Body
1. Hluk
2. Koryčany
3. Strání
4. FA Zlechov
5. Boršice
6. Staré Město
7. 1. FC Slovácko – dívky
8. Dolní Němčí
9. Napajedla
10. Morkovice
11. Kvasice
12. Nedakonice

9
7
6
6
6
5
3
3
3
3
0
0
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Jen koně už nestačí
Hipocentrum Koryčany je 20 let spojováno s koňmi. Více než 20 let pořádáme
jezdecké kurzy a letní tábory a víkendové
programy s výukou jízdy na koni. V letošním roce jsme dětem nabídli více než 20
různých programů.
Děti si odnášejí nejen zážitky ze sedel
koní, ale i voltiže a odcházejí vyzbrojeny
nezbytnou teorii o koních. Těší nás, když
pak doma předávají informace svým rodičům a hledají si nové a nové poznatky
v knihách i na internetu. A ještě více nás
těší, když se během roku do Hipocentra
vrátí nejen samy, ale i se svými rodiči.
Každoročně přidáváme něco nového.
Jednou je to jezdecký kurz pro malé jezdce
– REMONTA, kde se děti ve věku
8-11 let učí základy jízdy na koni, vodění
koní, čištění, rovnováhu zvládají skvěle na
madlech, ale chodí také do přírody, takže
REMONTA je hybrid – něco mezi jezdeckým kurzem a klasickým táborem. Pro
velký zájem jsme
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před 5 lety přidali kurz westernového ježdění pro všechny, kteří už zvládli
základy v anglických sedlech. Oblíbená je
keramika i malování na hedvábí. Zajímavou volbou je nový pobyt Dobrodružství
v přírodě- tábor nejen pro mladé biology nebo úplně nový adrenalinový pobyt
SURVIVAL s týdenním bivakováním na
naší ekologické základně AKU-AKU.
Osvědčil se i Příměstský tábor.
Málokdo asi ale ví, že Hipocentrum
více jak osm let nabízí spojení zážitků v
sedle a jazykové výuky. Asi nikdo nepochybuje, že jazyková výbava dětí i dospělých je v dnešním globálním světě naprosto nutná, a podle zájmu rodičů soudíme,
že mnozí se nespokojí jen s tím, co se děti
naučí ve školních lavicích.
Původně byl jazyk jen doplňkem jezdeckého a relaxačního programu, ale od
roku 2012 věnujeme angličtině více hodin. Nikdo však nemusí mít strach, že
stráví prázdniny bezduchým biflováním.
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Angličtina v Hipocentru je angličtina zážitkem, učíme se v přírodě, filmem, hudbou…
Spojení koní, zážitků v sedle a přírody
s výukou jazyků se nám zdá velmi výhodné. Prožít, získat zkušenost ve spojení s
jazykem, přináší trvalé vědomosti a praktické osvojení cizího jazyka, poznatky a
zkušenosti, které ve školních lavicích nelze získat. Oblíbená je anglická jezdecká a
výtvarná školička, kde se děti ve věku 6-8
let učí nenásilnou formou nová slovíčka,
tvoří věty, hrají hry, zpívají...
Prázdniny 2014 jsou nenávratně pryč,
ale v Hipocentru to stále žije. Školy v přírodě
se střídají s víkendovými akcemi,
přijíždějí děti zdravé i děti se zdravotním
znevýhodněním. Vždyť Hipocentrum je
už od roku 2003 nestátním zdravotním
zařízením se specializací na hiporehabilitaci handicapovaných dětí.
PaedDr. Stela Dolínková
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Houkání sirén
V poslední době se stále více lidí dotazuje, proč houkají sirény. Na tuto otázku je velmi jednoduchá odpověď. Sirény
se rozezvučí ve chvíli, kdy se někdo ocitne ve svízelné situaci a je třeba mu poskytnout účelnou a rychlou pomoc nebo
je zapotřebí upozornit občany na vzniklou mimořádnou událost. Toto varování
na svém území podle zákona 239/2000
Sb. o Integrovaném záchranném systému zajišťuje starosta obce. Zabezpečeno
je sítí koncových prvků varování, kterými jsou sirény a místní informační systémy, nebo improvizovaně pomocí ručních megafonů nebo jiných prostředků.
Podle vyhlášky 247/2001 o Organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, je jeden ze způsobů vyhlášení poplachu pro jednotku určenou k zásahu
požárním poplachovým plánem kraje
pomocí koncových prvků varování, tedy
sirénou. To znamená, že při každé mimořádné události, ke které bude jednotka vyslána operačním střediskem, může
zaznít siréna, aby informovala členy
jednotky o vzniklé mimořádné události. Zde si můžeme položit otázku, proč
houká siréna ve dvě hodiny ráno, když
se posléze občané dozvídají, že se jednalo např. o drobnou dopravní nehodu, u
které nedošlo ke zranění. Věc se má tak.
Na začátku nemůže nikdo vědět, jak to
na místě události vypadá. Navíc se každá událost může časem nějak vyvíjet, je
tedy nutné na místo co nejrychleji vyslat
jednotky, které poskytnou adekvátní pomoc. Je pravda, že o každé události, ke
které jsou členové těchto jednotek informováni z operačního střediska pomocí SMS zprávy, ale co se stane, až bude
výpadek sítě, nebo se SMS zpozdí nebo

člen jednotky nebude mít zrovna telefon
po ruce atd. Kdo bude vysvětlovat postiženým osobám, že jednotka nepřijela k
místu mimořádné události včas, protože
nepřišla SMS a siréna nehoukala proto,
že to občany v noci budí.! Proto je nutné
v odůvodněných případech využít všech
dostupných možnosti ke svolání členů
jednotek požární ochrany, a to i za pomoci sirén, ať je to ráno nebo v nočních
hodinách.
Co to tedy siréna je.
Je to tedy koncový prvek vyrozumění
a varování, který vydává tón nebo mluvené slovo, to znamená, že po tónu muže
následovat nějaké důležitá informace.
Tyto koncové prvky rozdělujeme na:
1. Rotační (pouze vydává tóny)
2. Elektronické
3. Místní informační systémy
(rozhlas)
Tyto koncové prvky vydávají podle
zadání tóny:
Všeobecná výstraha
Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a může
být vyhlašován třikrát za sebou v asi
tříminutových intervalech. Po akustickém tónu všeobecné výstrahy následuje
tísňová informace (z „mluvících“ sirén,
ze sdělovacích prostředků, z vozidel IZS
apod.) pro vyrozumění obyvatelstva, o
jakou mimořádnou událost se jedná a
jak postupovat.

Požární poplach
Dalším signálem v České republice
je „Požární poplach“. Slouží ke svolání
jednotek požární ochrany (nejedná se o
varovný signál!). Vyhlašován je po dobu
jedné minuty přerušovaným tónem (u
elektronických napodobuje tón troubení
trubkou „ HÓ-ŘÍ „).

Zkouška sirén
Probíhá jednotně na území celé České republiky, a to zpravidla každou první středu v měsíci v 12:00 hodin. Signál
je spouštěn za účelem kontroly provozuschopnosti jednotlivých koncových
prvků i celého systému JSVV. „Zkouška
sirén“ je trvalý tón po dobu 140 sekund.
U elektronických sirén a místních informačních systémů je tón doplněn verbální informací, že proběhne či proběhla
zkouška sirén.

Co dodat na závěr? Snad jen, že pokud uslyšíte sirénu s tónem požární poplach, zkuste být tolerantní, vy se po té
jedné minutě otočíte a pokračujete v započaté činnosti, ale člověk, který se stal
účastníkem mimořádné události, musí
na pomoc čekat a siréna je tím prvním,
která mu sdělí, že se začíná něco dít a pomoc je již na cestě.
Josef Ketler
JPO II. Koryčany

O Katharině
K h
ze Stříbrnic
S b
Ve Stříb
V
Stříbrnicích
i í h na pasekách
ká h v zalesl
něných místech žil sedlák a ten měl dva
syny a dceru Katharinu.
Oba dva synové pořád hledali práci
jinde než u jejich dědiny, vozili koňmi
různé věci
po jiných dědinách a nejčastěji dřevo.
Oběma se podařila nečekaná náhoda, že se oba měli svoje děvčata z Koryčan, ale osud jejich sestry jim změnil
nastávající osud a také manželky.
A Katarinu -od malička ji doma mile
chovali, až to přeháněli, proto také dce-
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ra sii postupně
t
ě jjen vymýšlela
ýšl l a taky
t k měla
ěl
nová a nová přání.
Nesměla vědět, co je to nepohoda,
nemohla si hrát s chudými dětmi, protože poblíž nikdo nebyl.
Nesměla znát, co je to chudoba.
Otec jí vždycky s úsměvem říkal:
„Najdeme ti manžela, nějakého bohatého pána, který bude třeba z Buchlova.“
A byla domácí zábava - ukážeš se
tady místním, aby věděli, že budeš bohatou paní ze Stříbrnic.
Často kolem jejich pozemků jezdili
na koních strážci, vojáci, různí hosté a
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ttaké
ké páni
á i z Buchlova.
B hl
A jednou se stalo překvapení.
K jejich domu přijel kočár, z něho
vystoupil mladý pán, jako šlechtic a požádal otce, aby mu svou krásnou dceru
svěřil a že by si ji rád vzal za ženu.
Otec byl tak překvapený tímto přáním, že cítil velké štěstí a okamžitě souhlasil, protože toho mladíka na hradě
vidíval.
Zato Kateřina se polekala „ Jak můžu
hned odjet? Vždyť mi nikdo neřekl,
že dnes se dovím že budu nevěsta. Jak
můžu dneska odjet, jak můžu být brzy
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nevěsta – takové přání jsem zatím vůbec
nikdy neměla.“
Cítila v sobě podivný strach, a protože se zrovna přišli bratři, vzala je za ruce
a tiše jim řekla:
„Bratříčci moji, tatínkovi se tato událost líbí a já nevím, co se může stát. Jestli
mne uslyšíte volat o pomoc, ať budete
kdekoliv, přijeďte si pro mne“.
Bratři ji objali, políbili, rozloučili se:
„Měj se pěkně ,sestřičko, jestli uslyšíme
tvoje volání, přijedeme si pro tebe, neboj
se.“
A tak Kateřina odjela a začal pro ni
nový život.
Nebyl to šlechtic, jak to překvapení
začalo, ale byl to mladý velitel stráží na
hradě – velmi oblíbený svým pánem.
Pro dívku bylo všechno překrásné,
vznešené a plno krásných zážitků bylo
víc, než jejich přání.
Protože manžel často musel plnit povinnosti, a tak Kateřina některé jeho věci
hlídala, aby byly v pořádku.
A tak se stalo, že měla i klíče od prostor, kde bývali vězni a lidi po mučení,
ale i ti, co již byli po smrti.
To byly pro ni zakázané komnaty.
Ale přesto již po první náhodné návštěvě
těchto prostor zažila šok.
Když otevřela ze zvědavosti jedny
dveře a nakoukla , co tam je – jako by
vystříkla na ni krev. Strašlivě se polekala,
zabouchla dveře, vyletěly jí klíče z rukou,
zamotaly se jí nohy a byla
na zemi. Ruce od krve, klíče od krve
a měla pocit, že vedle ní leží samé mrtvé
ženy.
Honem se zvedla a utíkala se umýt a
umýt vše, hlavně klíče.

ještě dnes zemřeš.“
Zoufalá Kateřina klesla na kolena a
poprosila: „Dovol mi před smrtí se pomodlit v mé komnatě, kde mám věci
mých blízkých.“
„Dobrá, pospěš si, nebudu dlouho
čekat, náš osud je již pryč.“
Zděšená běžela do své komnaty, otevřela okno a vzala lesní roh, který používala se svými bratry, a zatroubila jejich
pomocné znamení.
Bylo to daleko – nevěřila, že ji bratři
uslyší a tak klečela u okna a modlila se
celá zoufalá.
Přesto ji bratři uslyšeli, poznali to
znamení pomoci, sedli na koně a letěli
jako vítr v lesích.
Již se blížil večer, bylo šero a znovu přišel za ní manžel s mečem. „Pojď,
půjdeme ven z hradu, ať vše vykonáme
mimo panská místa a jejich domov – já
určitě pak získám odpuštění.“
Zoufalá Kateřina jak vyšli před hrad,
tak vší silou hlasu zavolala: „Bratři moji,
kde jste, bratři moji, já už vás nikdy neuvidím.“
A jako zázrak se před nimi objevili
její bratři.
Kateřina již byla na kolenou – jako

by mávnutím teď se změnilo vše, co
prožila. Ale bratři, rychlejší než ptáci,
v rychlosti koní ukončili život jejímu
manželu.
To, že byl již večer, je přivedl k tomu,
co udělají, aby změnili osud svojí sestry.
Po několika dnech přijeli k jejich
rodnému domu strážci z Buchlova a ptali se, kde jsou Kateřina a velitel strážců.
Všichni se navzájem ptali, kde jsounikdo nevěděl odpověď. Strážci je prý
hledali dlouho, ale museli si zajistit nového, protože jako zázrakem oba zmizeli.
A Kateřina – bratři ji odvezli tajně do
východní části země, prý až za Nitransko
– kde kdysi bydleli jejich prarodiče a její
osud se prý již nikdo nedověděl.

Toto je jedna z pověstí zapsaná v
rodině Šustalíků, které jsem podědil od
svého tatínka, a on říkal: „Toto, co vám
povídám, je od stařečků ze Stříbrnic“.

Zapsal a ilustrací doplnil Mojmír
Stupňánek

Přišel den, kdy se vrátil manžel a
první, co viděl, byla krev na klíčích.
„Proboha, kde jsi byla, vždyť jsem ti
říkal, o co se máš starat a kde jsou pro
tebe tajné komnaty. Proč jsi překročila
můj zákaz?! Ohrožuješ mne před mými
pány a já můžu skončit tam, kde jsem ti
zakázal jít.“
Ten, co ji miloval, jako by dostal příkaz od ďábla- to už nebyl on, ale naráz
cizí voják.
„Řekni mi, moje ženo, kdo ti dal příkaz měnit soudcovské právo a s jakými
úmysly chodíš
za odsouzenými?“
„Teď jsem já již odsouzený za to, že
jsem ti dovolil tam chodit a já proto podle pánů zemřu“
„Dobrá – nyní se připrav na smrt,
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WelLness
Vážené čtenářky a čtenáři,
které jsou bohaté na vitamíny C a A.
jsme už na sklonku léta, kdy jsme Víte, jaké jsou hlavní posilovače lesku
byli vystaveni zvýšenému slunečnímu vlasů? Jsou to mandle, jogurt a mořské
záření, vyšším teplotám, častěji jsme plody. Hodně lidí má také vlasy plné
se koupali, ať už to bylo v chlorované lupů. Lupy se ještě zhorší, když buvodě, ve slané mořské vodě nebo v dete vlasy stahovat do culíku. Může je
přírodních rybnících a nádržích. Pů- mít na svědomí nedostatek vitamínů
sobí na nás také smog a prach a toto a minerálů. Pijte dostatek vody, abyste
všechno jsou okolnosti, které negativ- vlasové pokožce pomohli před vysušeně působí na kvalitu našich vlasů. Pro- ním. Obecně pro zdravé vlasy je velice
to dnes zařazuji do poradny povídání o důležitá vlhkost a dostatek vody. Vlasy
vlasech. Víte, jak může ovlivnit kvalitu vysychají v přetápěných místnostech,
našich vlasů to co, jíme, a že si vlasy při častém fénování, návštěvách solárií
mnohdy vědomě sami ničíme? Zmí- nebo delším pobytu na přímém slunním se o tom, co našim vlasům škodí ci. Naopak mastné vlasy jsou zapříčia co naopak pomáhá.
něny zvýšenou produkcí mazových
Vlasy a účes dávají každému člově- žláz, která může být dána geneticky.
ku jeho jedinečný a nenapodobitelný K výraznějšímu maštění dochází při
výraz. Krásné a zdravé vlasy jsou oz- pobytu v prašném nebo zakouřeném
dobou každé ženy. Ale i muži touží po prostředí a při nedostatku spánku.
pěkných vlasech. I když oni pak hlavně Jemné vlasy jsou většinou dány genepo tom, aby jim nevypadávaly. Z těchto tikou, ale ke ztenčení vlasů může dojít
důvodů si jistě zaslouží naše vlasy pod- při nedostatku některých vitamínů a
statně větší péči než jenom mytí a stří- stopových prvků. Roztřepené vlasy se
hání. Mnoha lidem se vlasy velmi mas- špatně rozčesávají a mají sklon k lámatí. To je signál těla, že naše výživa není vosti. Příčinami roztřepených vlasů je
v pořádku, ačkoli to třeba tak nevní- jejich přílišné mechanické namáhání,
máme. Na tom, kolik mazu produkují nešetrné česání nekvalitními hřebeny,
naše mazové žlázy, se totiž podílí stav stříhání tupými nůžkami a tupírování.
hormonální hladiny a míra stresu, kte- Také neodborné barvení a trvalá onrou skutečně prožíváme. Dnes máme dulace může být příčinou poškození
dost JÍDLA, ale ne kvalitní stravy. A to vlasů. Stále je mnoho žen, které touží
se projevuje všude na našem těle – tedy po loknách. Klasické natáčky zkoui na vlasech, nehtech, na kůži… To, co šel asi každý, ale jejich efekt je značně
skutečně potřebujeme, je mít každý krátkodobý. Další možností je použít
den dostatečnou výživu, čili dostatek kulmu nebo žehličku na vlasy, ale nejevitamínů, minerálů a stopových prvků. fektivnějším způsobem v tomto směru
Máte-li vlasy suché a příliš křehké, za- zůstává trvalá. Věděli jste, že kolébkou
řaďte do svého jídelníčku jídlo bohaté nejen civilizace, ale také trvalé ondulana železo, zinek a vitamíny B a C. Tedy ce je Egypt? Je to tak. Už ženy ve stabrambory, citrusové plody, mořské rověkém Egyptě si uměle vytvářely kuplody, čerstvý tuňák, makrela i sardin- drnaté vlasy. Jednoduše na ně nanesly
ky – to jsou nenahraditelné přírodní bahno, natočily na dřívko a nechaly na
zdroje omega 3 mastných kyselin, kte- slunci uschnout. Moderní trvalá onré vyloženě prospívají zejména vlni- dulace vznikla ve 30. letech minulého
tým a kudrnatým vlasům. Jestli jsou století a její techniky se neustále zdovaše vlasy mastné, pokuste se omezit konalují. I když se kvalita trvalých nejídla bohatá na saturované tuky, jako ustále vylepšuje, přesto naše vlasy stále
jsou červené maso a plnotučné mléčné poškozuje.
výrobky. Na mastné vlasy platí stejná
pravidla jako při nadváze, tzn. žádné
A co vlasům prospívá?
tuky a hodně vitamínů! A co změ- •
Vyvážená strava plná vitamínů
nit v jídelníčku při vlasech jemných a •
Konzumace potravinových doplňzplihlých? I v tomto případě je důležiků, které dodají vlasům potřebné
tá vyvážená strava. Zaměřte se na pominerály
meranče, broskve, jahody a ostružiny, •
Důležitý je i pobyt na čerstvém
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•
•

vzduchu
Vhodná vlasová kosmetika
Dobré zacházení – tím mám na
mysli správné mytí, vysoušení ale
také šetrné česání

No a co vlasům naopak škodí?
•
Když začnu od výživy, tak jsou to
špatné stravovací návyky, různé
dlouhodobé diety, ale také vegetariánství, které váš organismus šidí
o důležité živiny.
•
Stres – vlasy mohou nadměrně padat
•
Neustálé kartáčování tvrdými kartáči
•
Nekvalitní vlasová kosmetika
•
Drastické zacházení - neodborné
provádění různých kadeřnických
úprav, což může být třeba barvení
nebo podomácku dělaná trvalá, ale
i silné spínání vlasů, horká kulma
nebo třeba spaní v natáčkách.
•
Je to taky přemíra slunce - na prudkém slunci totiž vlasy řídnou a chomáčkovatí.
•
Dalším negativním vlivem je špatné životní prostředí, ve kterém žijeme
Ještě bych na Vás chtěla apelovat,
vyhýbejte se šamponům 2v1. Hned
vysvětlím proč. Vlas se totiž při mytí
šamponem otevře a kondicionér vlas
uzavře. Takže pokud šampony 2v1 obsahují šampon i kondicionér, tak logicky nemůže být vlas dostatečně otevřený a umytý, ale také ani zavřený a
chráněný. Tyto šampony obsahují taky
velké množství silikonů, které můžou
zatížit vlasy, a může dojít ke ztrátě
objemu, ke špatnému chytání barev a
trvalé. Používejte vždy zvlášť šampon,
zvlášť kondicionér a alespoň jednou za
měsíc dopřejte vlasům intenzivní výživnou kůru.
Léto pomalu odchází, za dveřmi je
podzim. Přeji Vám hodně úsměvů, pohody a prima podzimní dny s procházkami v přírodě.
Váš wellness poradce
Ing. Hana Jamborová
kontaktní email: zdravystyl@email.cz
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Společenská kronika 1. pololetí 2014
NAROZENÍ
Leden
Čonka Tomáš, Koryčany
Barták David, Koryčany
Bajková Laura, Koryčany
Březen
Marek Hynek, Koryčany
Duben
Kočířová Adéla, Koryčany
Zouhar Daniel, Koryčany
Kvitová Elen, Koryčany
Květen
Ovečková Eliška, Jestřabice
Žampachová Leona, Koryčany
Řihák David, Koryčany
Červen
Tvrdá Monika, Koryčany
Hanáček David, Jestřabice
Wölfel David , Koryčany
Bernatová Sofie Anna, Koryčany
Šenkyříková Kateřina, Koryčany

JUBILEA
Duben
Řiháková Františka, Koryčany
80 let
Holásková Ludmila, Koryčany
Šebečková Božena, Blišice
85 let Bařinová Ludmila, Koryčany
85 let
Formánková Marie, Koryčany
90 let
Únor
Květen
85 let Kučerová Věra, Koryčany
80 let
Suchá Terezie, Jestřabice
85 let
91 let Balažíková Květoslava, Koryčany 90 let
92 let Stupňánková Marie, Koryčany
91 let
Březen
93 let
80 let Kouřilová Božena, Koryčany
95 let
Pištěláková Miluše, Koryčany
Červen
Doležal Jaroslav, Koryčany
80 let
85 let Zálesáková Kamila, Koryčany
Burgetová Olga, Koryčany
91 let
95 let
Leden
80 let

ÚMRTÍ
Leden Juráskova Marie, 1929, Jestřabice
Šlampová Ivanka, 1953, Koryčany
Únor Svobodová Jarmila, 1935, Koryčany
Bařinová Jiřina, 1942, Koryčany
Veselá Alžběta, 1921, Lískovec
Budíková Věra, 1929, Koryčany
Březen Křemenská Božena, 1927, Koryčany
Navrátilová Sylva, 1928, Blišice

Zábranská Milada, Koryčany
Vrba Vojtěch, Koryčany
Řezníček Miloš, Lískovec
Svoboda Alois, Koryčany
Holásek Jaroslav, Koryčany
Tiefenbacherová Anna, Koryčany
Šimečková Růžena, Koryčany
Sušilová Blažena, Koryčany
Benýšková Jiřina, Koryčany
Vojtová Miroslava, Koryčany
Hunka Ladislav, Koryčany
Bartošíková Jarmila, Koryčany
Nádeníčková Marie, Lískovec
Svoboda Karel, Koryčany
Huňková Marie, Koryčany
Berková Vlasta, Blišice

Duben Orlová Margita, 1945, Blišice
Červíková Ludmila, 1944, Koryčany
Navrátilová Marie, 1940, Lískovec
Květen Juryca Jiří, 1943, Koryčany
Belantová Alena, 1956, Jestřabice
Červen Nejedlý Zdeněk, 1939, Koryčany
Jurčičková Marie, 1919, Koryčany

Použité baterie nepatří do koše! Škodí životnímu prostředí i lidem.
Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem,
mohou vážně ohrozit životní prostředí.
Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky,
zejména těžké kovy, které mohou znečistit
půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví. Z jedné tuny baterií lze přitom recyklací znovu
získat 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg
manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi.
Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci. Čím více vybitých
baterií se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno
vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se prostřednictvím recyklace podaří
zachytit.
Podle průzkumu neziskové společnosti ECOBAT zajišťující zpětný odběr baterií, lidé odhadují, že mají doma v průměru
12,7 baterií. Průzkumy v západní Evropě
však ukazují, že ve skutečnosti se v domácnosti nachází přes 100 kusů baterií a
akumulátorů. Vysloužilý monitor či rtuťo-
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vý teploměr bychom do směsného odpadu
nikdy nevyhodili. Jedna či dvě malé baterie se však v koši snadno ztratí.
Třídit baterie je snadné. Ve své domácnosti k tomu můžete využít krabičku
ECOCHEESE, která se hodí do každého
interiéru. Na výběr je hned několik barevných variant. Lze ji objednat zdarma
na www.ecocheese.cz nebo na www.facebook.com/ecocheese . .
Chraňte své děti a baterie ukládejte
doma na bezpečné místo!
Pokud mají vaše malé děti hračku na
knoflíkovou baterii, kterou nyní nemůžete
nikde najít, zpozorněte. Dětská zvědavost
a vzdálená podobnost baterií s bonbóny se
může proměnit v zlý sen rodičů. Statistiky
za celou ČR neexistují, ale pouze v pražské
nemocnici v Motole ročně přijmou několik batolat a dětí předškolního věku, které
spolkly baterii, upozorňuje doc. MUDr.
Jiří Bronský, Ph.D., lékař a pedagog na 2.
Lékařské fakultě UK.
Knoflíkové baterie se používají v domácnostech v mnoha zařízeních – ovladačích, hodinkách i hračkách. „Často si toho,
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že část vypadlých baterií z hraček chybí,
rodiče všimnou až s časovým odstupem,“
říká Jiří Bronský. „Zpočátku přitom dítě
nemusí mít žádné příznaky. Pokud si však
dítě stěžuje na bolesti bříška či na hrudi,
může jít o pozdní příznak svědčící i o perforaci žaludku či jícnu,“ dodává s tím, že
toto se může projevit i několik hodin od
požití baterie.
Pokud rodiče pojmou podezření na
spolknutí baterie, měli by se ihned dostavit do nejbližšího zdravotnického zařízení.
„Žádná první pomoc, například vyvolání
zvracení, se nedoporučuje,“ varuje Bronský. „Dítě by však mělo zůstat na lačno a
nepít, aby bylo v případě nutnosti možné
provést endoskopický výkon v celkové anestezii, dodává Bronský.“
S krabičkou Ecocheese budou baterie
z dosahu dětí
Rodiče však mohou těmto rizikům
předejít. V České republice se každoročně
prodá téměř 120 milionů baterií. Společnost ECOBAT nabízí možnost objednat
si zdarma na stránkách www.ecocheese.cz
praktickou a designovou krabičku ECO-
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CHEESE. Do ní mohou lidé odkládat použité baterie, aby se nepovalovaly na poličkách v dosahu dětí a nekončily v koších,
kam kvůli těžkým kovům nepatří. Obsah
krabičky lze pak jednou za čas odnést na
sběrné místo.
Použité baterie lze pak bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, které v rámci
svého sortimentu prodávají přenosné baterie. Prodejci jsou povinni od vás baterie
převzít bez ohledu na jejich značku, velikost, množství či místo nákupu. Baterie lze
odevzdávat také ve sběrných dvorech, na
školách, úřadech a v některých firmách.
Město Koryčany má sběrnou nádobu Eco-

-cheese umístěnou v přízemí Městského
úřadu, knihovně, na Sběrném dvoře. Sběrný dvůr, který se v Koryčanech nachází v
Nádražní ulici, je otevřený pro veřejnost
v pondělí, středu od 10.00 -16.30 hod, v

pátek a v sobotu od 8.00-14.00 hod. Malé
papírové krabičky Eco-cheese na vybité
tužkové baterie mají k dispozici ve svých
třídách i žáci Základní školy v Koryčanech.
Aktuální seznam všech sběrných míst
a další informace naleznete na www.ecobat.cz.
ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České
republice. V roce 2013 zpětně odebrala 1
031 tun baterií, což představuje 32 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje
více než 18 000 míst zpětného odběru.
Převzato z materiálu ECOBAT, s.r.o.

Jsme Vám blíž!
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR v měsíci říjnu 2013 otevřela
v Koryčanech mobilní úřadovnu.
K dispozici jsme vždy 1. a 3.
pondělí v měsíci od 13:00 do 17:00
hodin v zasedací místnosti městského úřadu.
Vyřídit můžete: přehled vykázané péče, přehledy OSVČ, nový průkaz ZP, benefity VZP, Klub pevného
zdraví, bezdlužnost, podat oznámení pojištěnce (registrace na úřadu
práce, oznámení důchodu, registrace OSVČ, OBZP, přihlášení novorozence), podat návrh na lázně.
Těšíme se na Vás!

Termíny mobilní úřadovny
30. 6.2014,
4. 8.2014,
1. 9.2014,
1.10.2014,
3.11.2014,
1.12.2014,
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14. 7.2014
18. 8.2014
15. 9.2014
13.10.2014
17.11.2014
15.12.2014

Koryčanský zpravodaj

Číslo 3/2014

Číslo 3/2014
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme

1000,- Kč

Ceník inzerce
Koryčanský zpravodaj zveřejňuje inzeráty
za následující ceny:
- formát 26 x 18 cm (celá strana A4) ............................................................................................................................... 1210,- Kč
- formát 13 x 18 cm (půl strany A4) .................................................................................................................................. 726,- Kč
- formát 13 x 9 cm (čtvrtina strany A4) ........................................................................................................................... 436,- Kč
- formát 6,5 x 9 cm (osmina strany A4) ........................................................................................................................... 218,- Kč
Více informací získáte na čísle 573 500 996 nebo 573 376 031.

MUDr. Roman ŠOC
Ordinační hodiny od 1.července 2014:
014:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
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11:00-15:00
7:00- 7:30
8:00-11:30
7:00-11:30
7:00- 7:30
8:00-11:30
7:00-11:30

Střílky
Střílky - odběry
Litenčice
Koryčany
Střílky - odběry
Litenčice
Koryčany

15:30-18:30 Koryčany
12:30-14:30 Střílky
12:30-14:30 Střílky
12:30-14:30 Koryčany
12:30-14:00 Střílky

Koryčanský zpravodaj

Telefon : 604 918 027
pevná linka - Střílky 573 375 031
Číslo 3/2014

Zdeněk Horenský zpovídá Jiřího Polu, kapelníka Poutníků
Kdo je Jiří Pola, který mezi svá občanská jména vkládá přezdívku Karas?
Hudební skupina Poutníci vystupovala naposledy v Koryčanech v roce
2006 s předvánočním koncertem, který
měl poměrně velmi příznivý ohlas. Sál
kulturního domu byl téměř zaplněn a atmosféra vystoupení byla báječná. Na tom
se se mnou tehdy shodlo mnoho účastníků tohoto koncertu. Jejich kapelník pan
Jiří Pola mě ujistil, že se nejen jemu, ale
i ostatním členům kapely v Koryčanech
líbilo a že by se po letech zase rádi do
Kulturního domu v Koryčanech vrátili.
Věřím, že k tomu v brzké době dojde.

Jiří Karas Pola v létě letošního roku
souhlasil se „zpovídáním“, které předkládám.
Sedmapadesátiletý kapelník, zpěvák, kontrabasista a též konferenciér vystoupení bluegrassové a country
skupiny Poutníci. Na jejich repertoáru
se podílí také autorsky. Poutníci začali
svou hudební dráhu v Brně již v roce
1970. Jiří Karas Pola se stal členem po
deseti letech jejich existence, v roce
1980.
Jirka žije ve Slavkově u Brna, kde
jsem se s ním seznámil v době, kdy
jsem tam bydlel a kdy jsem vynechal
málokteré z jejich vystoupení. Nejvíce
se mi líbilo to k jeho padesátinám, na
které jsem přijel již jako „Koryčaňák“
a na kterém tenkrát nechyběl jeden z
jejich slavných, Robert Křesťan. Jako
další bych potom zařadil to vánoční v
Koryčanech. Samozřejmě vynikající
atmosféru měla všechna jejich vystoupení, která se odehrávala na nádvoří
zámku a v prostorách zámeckého parku
ve Slavkově.
Největších úspěchů dosáhla kapela
v letech 1979 až 1991, v době kdy byl
členem banjista, skladatel a zpěvák Robert Křesťan a další hráč na banjo Luboš Malina, který je považován za jednoho z nejlepších českých banjistů. V
letech 1982 a 1983 skupina vyhrála plzeňskou Portu. Porta byla tenkrát velmi
významnou akcí, přitahovala tisíce lidí.
Za 44 let co Poutníci hrají, natočili
a vydali celkem čtrnáct CD nebo LP. V
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současné době jsou k dostání už jen poslední, a to CD,,Poutníci slaví 40 live“ a
CD,,Country vánoce.“
Jedna z nejznámějších písní je určitě
Panenka. Další ještě namátkově: Pojďme se napít, Až uslyším hvízdání, Napsal jsem jméno svý na zdi, Telegraph
Road, Wayfaring Sttranger, Hotel Hillary. Nelze zde vyjmenovat všechny.
V roce 1987 kapele vyšla první deska a o rok později se vydala na úplnou
profesionální dráhu v sestavě: František
Linhárek, Jiří Pola, Robert Křesťan, Luboš Malina, Zdeněk Kalina, Mirek Hulán, Jiří Plocek a konferenciér Josef Prudil. Tato sestava patřila v historii k těm
slavnějším. Vydala pět CD, navštívila
spoustu zemí a dostala dvakrát ocenění
za nejlepší neamerické CD roku v USA
(1989 a 1990 od organizace SPBGM).
Kromě toho odehrála kapela stovky
koncertů po tehdejším Československu. Během let prošla skupina Poutníci
mnoha personálními obměnami.
S pořadem „Country vánoce“ zazářili také při vystoupení v našem kulturním domě v Koryčanech, kde sklidili
velké ovace a nadšení téměř zaplněného sálu, což nebývalo při podobných
akcích obdobou.
Kapela Poutníci i dnes patří stále ke
špičce v jejich hudebním žánru. Hrají v
sestavě:
Jiří Pola – kapelník, elektrický kontrabas a zpěv (od roku 1980), Jan Máca
– kytara, mandolína, zpěv (od roku
1997), Peter Mečiar - banjo, dobro, pedal steel guitar, (od roku 2005), Jakub
Bílý – kytara, mandolína a zpěv (od
roku 2009).
Jirko, co bys mohl říct o tom, co
jsi věděl o začátcích a vzniku skupiny
Poutníci a tvé pozici v té době? No a
samozřejmě též o roce 1980, kdy ses
stal členem.
Poutníky jsem znal osobně řadu let,
hlavně tehdejšího kapelníka Františka
Linhárka. Jako mladí kluci jsme měli ve
Slavkově u Brna kapelu, která si říkala
Honci, a s tou jsme dělali pořady v místním kulturním domě Bonaparte, a tehdejší Poutníci na naše koncerty tenkrát
byli několikrát pozváni. Samozřejmě
jsme spolu také soutěžili na krajských
Portách, nebo na festivalu Zlaté banjo v
Zastávce u Brna. Oni už tehdy byli velmi
úspěšní a hodně tyto soutěže vyhrávali.
O tom jak Poutníci vznikli, jsem se
dozvěděl, až když jsem s nimi začal hrát.
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Byla to záležitost jedné letní dovolené v
jižních Čechách, kde většina zakládajících členů byla na motorkách, je to vlastně motorkářská kapela.
Já se k nim dostal úplně náhodou,
po vojně. Šel jsem pro dceru do školky a
vidím na náměstí ve Slavkově plakát, že
Poutníci hrají v klubovně SSM. Pamětníci určitě vědí, co to SSM bylo, a tak jsem
večer šel. Zrovna v té době u nich končil
jejich basista, slovo dalo slovo a za týden
už jsem jel na první zkoušku. Původně
jsme byli domluveni na 2 – 3 roky no už
je to 34 let.
A teď otázka, která by čtenáře určitě zajímala a která možná měla přijít hned na začátku: Přezdívka Karas?
Má či nemá něco společného s tvou
hudební dráhou? Jak se Karas vloudil
do tvého jména?
Jménem této plevelné ryby mi říkají
kamarádi a známi odnepaměti. S hudbou nemá nic společného. O školní přestávce, asi ve třetí třídě, jsme hráli na
honěnou mezi lavicemi. Já upadl a jeden
spolužák na mě volal „Ty sebou meleš
jako karas,“ no a tak mi to zůstalo až
dodnes. V posledních letech jsem si to
vsunul mezi křestní jméno a příjmení,
stejně mi tak skoro všichni říkají. Netušil jsem ale, že spousta lidí teď považuje
za přezdívku mé jméno Pola a přezdívku
Karas za jméno.
Jaká byla při vašich koncertech atmosféra v zahraničí a jaká při koncertech v Česku či na Slovensku? I když
Slovensko je vlastně již také zahraničí.
Co třeba vyprodaná Lucerna v Praze?
Vyprodaná Lucerna, to už je velmi
dávno, byla samozřejmě zážitkem, který
se asi hned tak nebude bohužel opakovat. V cizině hrajeme většinou repertoár
z oblasti americké country a bluegrassu
a snažíme se zpívat anglicky. A reakce
jsou veskrze nadšené. Na Slovensku a u
nás hrajeme náš kapelní repertoár a dá
se říct že slovenský fanoušek je temperamentnější než náš.
Většinou jste byli prezentováni
jako kapela brněnská. Jak je tomu v
současné době po různých obměnách?
Jste kapela brněnská, slavkovská, československá, česká?
I když z Brna nikdo ze současné sestavy není, nejblíž to mám do tohoto
města ze Slavkova já, tak používáme
přídavné jméno brněnská, ale ono se to
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dnes už tak moc nenosí. Hlavní je název
kapely a to, jak ji lidi znají.
Nemohl jsem si nevšimnout, že
dost často koncertujete v Pozlovicích
v hotelu Ogar. Máš či máte k Pozlovicím a Luhačovicím nějaký zvláštní
vztah?
Na hotelu Ogar se mi osobně velmi
líbí, je to skutečně Valašská hospoda a
zaměřili se na folk a country a myslím,
že se jim to vyplácí. My tam jezdíme už
od roku 1997 a bylo to vlastně náhoda, tedy první koncert v tomto podniku. Hráli jsme tam spolu s tehdy ještě s
méně známým Čechomorem. No a od té
doby, hlavně přes letní sezonu, kdy se v
Luhačovicích střídají hosté, tam hráváme čtyřikrát až pětkrát za léto a strávili
jsme tam i pěkné a bohatýrské Silvestry.
V Luhačovicích se mi líbí, ale nedá se to
nazvat nějakým osobním vztahem, je
tam pěkně a na Ogaru to funguje.
Velmi populární jsou Country
bály ve Slavkově a Country a folk na
zámku ve Slavkově. Co bys mohl říct k
těmto opakujícím se akcím?
Country bál jsme ve Slavkově už 2
roky nedělali. Nějak se to zaseklo a návštěva ne a ne se přehoupnout přes 150
návštěvníků a podobný problém máme
i s přehlídkou na zámku, letos byla na
Panském domě na náměstí. Ale u této
přehlídky je to vždy o počasí a to nám
skutečně poslední 3 roky nepřeje. Udělali
jsme ve Slavkově v místním DDM i 2 vá-

noční koncerty a ty se mi líbily zatím asi
nejvíc z poutnických akcí v našem městě
v posledních 3 letech.
Býváte prezentováni jako bluegrassová a country kapela. Country je
docela srozumitelné. Můžeš hudební
styl bluegrass blíž objasnit? Mnoho
našich čtenářů by to jistě ocenilo.
Country hudba jako taková se skládá
z různých odnoží, country swingu, hillbilly music, country rocku, no a jedna
ta odnož se jmenuje bluegrass. V zásadě
se dá říct, že bluegrass je country hudba
hraná na akustické nástroje, jako je banjo, mandolína, kontrabas, kytara housle
a dobro. Duchovním otcem této hudby
je Bill Monroe, který hrál na mandolínu
a zpíval. Bluegrass je hudba umělá, ale
vychází z americké lidové písničky, a samozřejmě má svoje koncerty i v Evropě,
hlavně v anglosaské hudbě.
A co ty jako skladatel i textař?
Já se už od útlého mládí snažil skládat písničky. V Poutnících jsem to ale
měl do odchodu Roberta Křesťana těžké. On je opravdu osobnost a vyrovnat
se jeho tvorbě je těžké, ale ve spolupráci
s Josefem Prudilem se nám to možná v
několika skladbách povedlo / Hotel Hillary /. Bohužel Pepa před léty zemřel a
náhradu dodnes za něj nemám. V historii Poutníků, po odchodu Roberta, jsem
se stal dvorním skladatelem, ale jaké
moje písně jsou, posoudí jedině posluchači.

Zřejmě by bylo také na místě se
zeptat to obvyklé. Co tvé budoucno?
Myslím to hudební. Do důchodu s
Poutníky, nebo i přesluhování?
Chlapce ze současné poutnické sestavy straším slovy „ ještě necelých 7 let a
jdu do důchodu.“
Oni mi moc nevěří a já osobně si myslím, že budu přesluhovat, pokud udržím
text, rytmus a melodii, co bych jiného
dělal.
A úplně na závěr. Město Slavkov
u Brna je krásné a pohodové město, i
když tam již nebydlíme, velmi rádi se
často vracíme. Přirostlo nám mocně
k srdci a pořídili jsme si tam i chatu.
Co bys mohl čtenářům říct ty o tomto
městě a o životě a atmosféře v něm?
To je závěrem těžká otázka. Já se narodil ve Vyškově a tady bydlím od svých
4 let, takže jsem skoro rodilý Slavkovák.
Jsem asi patriot, Slavkov se mi líbí a mám
pocit, že tady bydlí a bydleli velmi činorodí lidé a že je to na městě vidět. Ostatně
mám možnost srovnávat, jak jezdím po
naší drahé vlasti. Samozřejmě, že město
využívá slavné Bitvy tří císařů, ale to by
bylo samo proti sobě, kdyby tak nečinilo.
Já miluju na naší obci krásné hospůdky a
kavárnu Styl. Podle úrovně takových zařízení se pozná úroveň města. No a opravený zámek, to je bomba a stojí za to vidět. Máme i krásný stadion a koupaliště,
prostě já to tady mám rád.
Zdeněk Horenský

Vavřinecká „Zahradní slavnost 2014“
Koryčanská farnost, spíše však koryčanský kostel, má jednu zvláštnost, která není na první pohled jako zvláštnost
vnímána. Původním patronem našeho
kostela je sv. Vavřinec. Koryčanská vrchnost však někdy kolem roku 1600 umístila nad hlavním oltářem sochu P. Marie
přivezenou z Uher, která požívala pověst
zázračné, uzdravující sochy. Po čase se
začala v souvislosti s touto sochou slavit
pouť ke svátku Narození Panny Marie
8. září. A na patrona našeho kostela, sv.
Vavřince, se pozapomnělo. Zářijový termín poutě je dnes zcela vžitý a slavený
vždy s velkou slávou.
Když ale přišel do farnosti duchovní
správce P. František Bůžek, pozastavil se
nad touto praxí a doporučil, abychom se
úcty ke svému původnímu patronu nevzdávali, a obnovil slavení sv. Vavřince.
Tak jsme v roce 2008 poprvé uspořádali farní odpoledne otevřené široké
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veřejnosti. Pak se pokračovalo v dalších
letech a tato oslava se postupně vyprofilovala do dnešní podoby. Je dán mírný
důraz na děti, pro něž je určena řada aktivit, avšak nezapomíná se ani na dospělé všeho věku. Slavnost je prostě určena
všem, kdo chtějí společně strávit příjemné sváteční odpoledne.
Letos se nepodařilo zajistit nafukovací atrakce, a tak místo nich byla přivezena šlapací auta. Ostatní dětské soutěže se
konaly jako obvykle. Byla k dispozici projížďka na poníkovi, různé soutěže pro děti
dotované odměnami a pro všechny generace byl určen kvíz znalostí o Koryčanech
a koryčanské farnosti. Otázky byly očíslovány a rozmístěny porůznu na stromech,
takže po procházce celým farním areálem
měl každý účastník vyplněn kvízový lístek, za který byl odměněn. Nechyběla ani
tombola se zajímavými cenami.
Nelze pominout občerstvení, které
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bylo k dispozici (počínaje zmrzlinou,
sladkostmi, zákusky i koláči, včetně klobás a párku v rohlíku).) Svoje zájemce
si získal vinný sklípek v režii pana Ing.
Šnajdra, který nabízel vína z Milotic.
Nakonec si nechávám nejlepší atrakci, kterou je vždy hudba. Tu obstarává
manželské duo Dana a František Procházkovi. Jejich záběr je obdivuhodný
- od lidových písniček přes dechovku až
po moderní populární hudbu. I když jejich hlavním nástrojem jsou klávesy, pan
František oslnil sólovou hrou na housle
a trubku, kterou doplnil i zpěvem repertoáru Luise Armstronga. Paní Dana celý
pořad vtipně moderovala a předvedla i
svoje parádní číslo – přehlídku klobouků pro všechny příležitosti.
Počasí se vydařilo a všichni účastníci
odcházeli s pocitem pěkně stráveného
společného odpoledne
Ing. Jaroslav Kočí

Číslo 3/2014

foto k článku Hasiči na straně 9
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