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Pořad bohoslužeb o Vánocích 2017
ve farnosti Koryčany.
24. prosince, Ne
4. neděle adventní
Štědrý den, Půlnoční mše sv.
25. prosince, Po
Narození Páně
26. prosince, Út
Svátek Sv. Štěpána
31. prosince, Ne
Svátek Sv. Silvestra
1. ledna, Po, Nový rok
Panny Marie Matky Boží
7. ledna, Ne, Křtu Páně

MILÍ KORYČAŇÁCI,
dovolte mi, abych vás pozvala
k přečtení adventního čísla Koryčanského zpravodaje, které,
jak pevně věřím, přispěje k předvánoční pohodě ve vašich rodinách. Letošní rok se pomalu chýlí
ke konci, a tak mi dovolte krátké
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ohlédnutí za uplynulými měsíci.
V roce 2017 jsme se zaměřili na
projekční přípravu investičních
akcí pro nadcházející roky a na
podání žádostí o dotace do vyhlášených dotačních titulů.
Z těch nejvýznamnějších uvedu
alespoň dotační projekt Ministerstva pro místní rozvoj na Rozvoj
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Stupava
24:00

Betlémské světlo bude k dispozici v kostele u betléma na Štědrý den a při všech
vánočních mších sv.
Betlém bude přístupný v neděli a svátky
od 14.00 hod. do 17.00 hod., ve všední
dny půl hodiny
před bohoslužbou.
V neděli 7. ledna 2018 v 14:30 hodin Vánoční koncert pěveckého sboru
Cantus z Morkovic

přírodovědného a technického
– praktického vzdělávání v Základní škole Koryčany. Předpokládané náklady jsou kolem 25
milionů Kč. Dotace pokryje až
85 % nákladů z této částky. Dále
projekt Přístavba hasičské zbrojnice v Koryčanech a zpevněné
plochy. Dalšími připravovanými

investičními akcemi je oprava
bývalé hospody v Blišicích, v
Jestřabicích vybudování chodníků a rekonstrukce č.p. 10 (bývalé
MNV) na sociální bydlení. Pokračujeme také s přípravou projektů
opravy chodníků v ulici Kyjovská
a opravy ulice Zámecká.
Pokračování na straně 3
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Jak šlo dětem vydlabávání dýní před Průvodem světýlek?
(foto k článku na str. 12)

2
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Pokračování ze strany 1
Opakovaně v těchto dnech podáváme žádost o dotaci na dětské hřiště v Močílkách a o dotaci
na pořízení domácích kompostérů.
Z již podaných žádostí o dotace
jsme byli úspěšní s projektem na
rekonstrukci čtyř křížků, kdy jsme
vybrali po jednom v Koryčanech
a v každé místní části a s projektem na vybudování Odpočinkového místa na „objížďce“.
Dále jsme uspěli se žádostí o
dotaci na dopravní automobil
pro hasiče. Ze Zlínského kraje
jsme dostali 300 tis. Kč, z GŘ
HZS Praha dalších 450 tis. Kč a
zbytek ceny ve výši 335.323 Kč
bude hrazený z prostředků města. Obdrželi jsme rozhodnutí o
poskytnutí dotace v rámci dotačního programu výzvy č. 28 na Informační a komunikační systémy
ve veřejné správě. Tato dotace je
ve výši 90 % nákladů projektu,
které jsou celkem 2.026.811 Kč.

Na začátku roku město Koryčany zakoupilo dům č.p. 534
na náměstí v Koryčanech se záměrem jeho přestavby na Centrum pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání. V roce
2017 nebylo možné na tuto rekonstrukci využít vyhlášeného
dotačního titulu z důvodu nezapsání tohoto záměru do místního
akčního plánu, který spravuje a
aktualizuje město Kroměříž. Jeho
aktualizace byla bohužel možná až po termínu podání žádosti
o dotaci. Tento záměr již máme
v aktualizovaném dokumentu zapsaný, projekt je připravený, už
jen hlídáme vyhlášení vhodného
dotačního titulu.
Je dokončena rekonstrukce
chodníku v úseku od náměstí,
kolem drogerie až po Dvorky.
Financování bylo z vlastních prostředků nákladem 223.440 Kč.
Na tento úsek pak bude navazovat v příštím roce rekonstrukce
parkoviště před lékárnou.

Zavedli jsme službu mobilní hlášení, kdy můžete do svých mobilů
po předchozí registraci dostávat
důležitá sdělení z radnice jako
např. upozornění na odstávky
vody, výpadky energií nebo změny ordinačních hodin lékařů. Tato
služba je pro vás zcela zdarma,
stačí se zaregistrovat.Proběhlo
konkursní řízení na pozici ředitelky mateřské školy v Koryčanech a
novou paní ředitelkou byla jmenována paní Martina Ondrušíková.
Při příležitosti letošního 50. výročí povýšení Koryčan vyšla kniha
„Koryčany“. Její křest a uvedení
do prodeje se uskutečnil v sobotu
24. června 2017 v rámci programu akce Den města Koryčany.
V oblasti kulturního života v našem městě došlo také k významnému posunu. V roce 2017 se
uskutečnila velmi široká a žánrově
pestrá škála různých akcí. Věřím,
že každý z Vás si v nabídce našel
tu, která Vás zaujala a zúčastnili
jste se.

V prosinci budou zastupitelé
schvalovat rozpočet města na rok
2018. Bude na rozhodnutí zastupitelů, kterým z plánovaných
projektů dají zelenou a které se v
příštím roce uskuteční.
Zanedlouho staneme na prahu
roku nového, v němž nás čekají
nejen obvyklé každodenní radosti a starosti, řešení obyčejných
problémů, ale čekají nás i mnohá
důležitá rozhodnutí a také významné úkoly k zajištění prosperity města. Pevně věřím, že i v tomto
roce uděláme společnými silami
kus poctivé práce pro nás všechny i pro naše město. Do přicházejícího nového roku všem přeji
především pevné zdraví, hodně
osobních i pracovních úspěchů, k
tomu hodně tolerance a vzájemnou úctu mezi námi.
Milí Koryčaňáci, mějte krásný rok
2018.
 Ing. Hana Jamborová
starostka

Změny systému odpadového hospodářství
v roce 2018 ve městě Koryčany
Již od poloviny roku 2016 začal v Koryčanech fungovat monitoring
svozu nádob na komunální odpad prostřednictvím systému MESOH
(motivační a evidenční systémy pro odpadové hospodářství). Tento
systém byl zakoupen od firmy ISNO IT, s.r.o. Uherčice zabývající
se softwarovým zpracováním dat za účelem zefektivnění systému
odstraňování komunálního odpadu. Samotný monitoring zprvu při
svozu komunálního odpadu prováděly Technické služby Koryčany,
začátkem roku 2017 byla do něj zapojena i společnost Biopas, aby
bylo možno zachytit a posléze vyhodnotit co nejvíce údajů z jednotlivých svozů.
Jen pro připomenutí: všechny odpadové nádoby na komunální odpad
(od občanů i podnikatelů) byly zaevidovány v tomto systému a každá
byla opatřena vlastním štítkem s čárovým kódem, který obsahuje číslo
popisné nemovitosti majitele odpadové nádoby. Při vlastním svozu
pracovníci obsluhy popelářského vozu vyhodnotili obsah nádoby, co
se týče zaplněnosti a druhu odpadu. Pokud v nádobě zjistili odpad,
který nepatří do komunálního odpadu (sklo, plast, bioodpad, stavební
suť), označili tuto skutečnost čtecím zařízením. Každý svoz tedy vyhodnotil jednotlivé nádoby (respektive jejich majitele) a systém tak přinesl
přehled, kdo jak třídí, jak často přistaví svou nádobu k vývozu a jak
je nádoba zaplněna odpadem. Nádoby nebyly váženy, byl posuzován pouze jejich obsah z hlediska vhodnosti a dále jejich zaplněnost.
Při případném zakoupení nové nádoby je třeba na Městském úřadě
(pokladna nebo OŽP) vyzvednout nový čárový kód, který je nové
nádobě přiřazen a stará nádoba je opět prostřednictvím původního
čárového kódu tzv. ,,deaktivována“. Čárový kód neslouží jako doklad
o zaplacení, k tomu slouží již dlouho používaná barevná známka na
I .a II. pololetí příslušného roku. Do budoucna je zvažována možnost,
že tuto informaci o zaplacení bude obsluze svozového vozu poskytovat čárový kód. Tolik tedy k připomenutí zásad praktického fungování
systému MESOH.
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Při porovnání údajů o množství komunálního odpadu uloženého na
skládku za rok 2016 proti roku 2015 bylo zjištěno, že došlo ke snížení
množství o cca 110 tun, což vyjadřuje úsporu cca 120 tisíc korun. Z
logiky věci by vyplývalo, že toto množství by odpovídalo tříděnému
odpadu, který dříve končil v nádobách na komunální odpad a nyní
byl správně vytříděn. Výsledky za rok 2016 ukázaly, že z oněch 110
tun bylo vytříděno pouze cca 40 tun, zbytkový rozdíl je patrně v biologicky rozložitelném materiálu, který je nesprávně ukládán do komunálního odpadu. Z průběžných údajů za rok 2017 zatím vyplývá, že
trend z roku 2016 bude dodržen, což znamená, že převážná většina
občanů Koryčan třídí své odpady.
Z vyhodnocení počtu svozů za část roku 2016 a za dosavadní část
roku 2017 vyplývá, že více jak 50 % občanů přistavuje v den svozu
svou nádobu poloprázdnou, malá část občanů dokonce třídí odpad
tak důsledně, že jim stačí popelnici přistavit pouze v intervalu 1x za
3-4 týdny. Úspora v nákladech svozové firmy je možná jen tehdy, bude-li vyvážet nádoby zaplněné, nikoliv poloprázdné, a to ještě každý
týden. Cesta ke snížení nákladů na svoz komunálního odpadu a následně také snížení poplatku pro občany spočívá ve změně (snížení)
periody svozu nádob z každotýdenního na svoz 1x za 14 dnů. Předpokladem udržitelnosti tohoto opatření a následně snížené sazby poplatku je důsledné a trvalé vytřídění komunálního odpadu. Na zasedání zastupitelstva města Koryčany dne 7. 12. 2017 bude projednán
návrh změny dosud platné obecně závazné vyhlášky města Koryčany
č.3/2015 o poplatcích za systém likvidace komunálního odpadu. V
případě schválení změny vyhlášky bude od 1. 1. 2018 v našem městě
zaveden 14denní cyklus vývozu a současně dojde ke snížení poplatku
za likvidaci komunálního odpadu z 600 Kč na 480 Kč za občana.
 Josef Prokeš
OŽP MěÚ Koryčany
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Výpis usnesení
z 17. zasedání dne 14. září 2017

ZM 1/17/17 po projednání určuje hlasováním zapisovatele 17.
zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS., ověřovateli zápisu
pana Lubomíra Orla a Mgr. Drahomíru Čížkovou a členy návrhové komise pana Ing. Miroslava Máčela, pana Marka Berku a paní
Mgr. Marcelu Klemmovou.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. L. Daníček, p. Z.
Šmela
Schváleno v předloženém znění.
ZM 2/17/17
s c h v a l u j e upravený program 17. zasedání
Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. L. Daníček, p. Z.
Šmela
Schváleno v předloženém znění.
ZM 3/17/17
s c h v a l u j e zvýšení provozního příspěvku
příspěvkové organizaci Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž, Masarykova 161, 768 05 Koryčany, IČ 47935391 o částku
570.000 Kč.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. L. Daníček, p. Z.
Šmela
Schváleno v předloženém znění.
ZM 4/17/17
s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 11 – rok
2017 dle přílohy č. RO-2017-11.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. L. Daníček, p. Z.
Šmela
Schváleno v předloženém znění.
ZM 5/17/17
s c h v a l u j e zřizovací listinu pro jednu organizační složku Knihovna, kulturní a informační centrum, Náměstí
152, 768 05 Koryčany s platností od 1. 1. 2018.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. L. Daníček, p. Z.
Šmela
Schváleno v předloženém znění.
ZM 6/17/17
n e s c h v a l u j e prodej pozemku parc. č.
1908/1 v k.ú. Koryčany o výměře 30 m2, druh pozemku zahrada,
způsob ochrany zemědělský půdní fond ve vlastnictví města Koryčany, LV 10001.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. L. Daníček, p. Z.
Šmela
Schváleno v předloženém znění.
ZM 7/17/17
n e s c h v a l u j e prodej pozemku parc. č.
2299/2 v k.ú. Koryčany o výměře 1706 m2, druh pozemku travní porost a pozemku parc. č. 2300/5 v k.ú. Koryčany o výměře
1208 m2, druh pozemku travní porost, uvedeny na LV č. 10001, ve
vlastnictví města Koryčany, Náměstí 401, Koryčany 768 05.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1 – p. Ing. M. Budík, Nepřítomno: 2 - p.
L. Daníček, p. Z. Šmela
Schváleno v předloženém znění.
ZM 8/17/17
n e s c h v a l u j e prodej části pozemku parc. č.
715/1 dle zveřejněného záměru prodeje pozemku (část A), druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. L. Daníček, p. Z.
Šmela
Schváleno v předloženém znění.
ZM 9/17/17
n e s c h v a l u j e nákup pozemku parc. č.
457/1 v k.ú. Koryčany o výměře 2038 m2, druh pozemku zahrada a parc. č. 457/2 v k.ú. Koryčany o výměře 22 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, za navrhovanou cenu 550 Kč/m2.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. L. Daníček, p. Z.
Šmela
Schváleno v předloženém znění.
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ZM 10/17/17 s c h v a l u j e záměr nákupu nemovitostí v areálu KRODOS SERVIS a.s., a sice budovy bez čp/če na pozemku
parc. č. 743/2, budovy č.p. 719 na pozemku parc. č. 743/3 a
pozemků parc. č, 442/8, parc. č. 743/1., parc. č. 743/2 a parc.
č. 743/3 v obci a k.ú. Koryčany.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. L. Daníček, p. Z.
Šmela
Schváleno v předloženém znění.
ZM 11/17/17 s c h v a l u j e záměr výstavby 4 bytových jednotek na místě domu č.p. 431 na Masarykově ulici v Koryčanech.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p. L. Daníček, p. Z.
Šmela
Schváleno v předloženém znění.
ZM 12/17/17 n e s c h v a l u j e COOP družstvu HB se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov poskytnutí podpory pro rok 2018 na zachování prodejny COOP v
Lískovci ve výši 84.000 Kč, navrhuje snížení částky na 40.000 Kč,
p o v ě ř u j e Radu města Koryčany jednáním s firmou COOP
družstvo HB se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha
3 – Žižkov o nižší ceně.
Pro: 9, Proti: 4 – p. Ing. H. Jamborová, p. M. Berka, p. Mgr. M.
Lungová, p. Mgr. M. Klemmová, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 2 - p.
L. Daníček, p. Z. Šmela
ZM 13/17/17 s c h v a l u j e aktualizaci Programu rozvoje
města Koryčany na období 2015–2022 dle návrhu Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Koryčany ze dne 8. 8. 2017.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 - p. L. Daníček, p. Z.
Šmela, p. Mgr. M. Klemmová
Schváleno v předloženém znění.
ZM 14/17/17 s c h v a l u j e organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 - p. L. Daníček, p. Z.
Šmela, p. Mgr. M. Klemmová
Schváleno v předloženém znění.
ZM 15/17/17 u k l á d á Radě města Koryčany, aby zajistila
řešení problému s přístupovými cestami v chatové oblasti Zdravá
voda – u vleku.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 3 - p. L. Daníček, p. Z.
Šmela, p. Mgr. M. Klemmová
Schváleno v předloženém znění.
 Ing. Hana Jamborová
starostka

 Bc. Ludmila Prokešová, DiS.
tajemnice MěÚ Koryčany

Otázky občanů
Zajímalo by mne, jak pokračují práce s novým strojem na opravy
cest v Koryčanech? Kdy se bude opravovat v ulicích Suchý řádek,
Petrželka, U Rybníka nebo Nad Zahradami na Lhotce?
(Pavel)
Práce na opravě komunikací Infrasetem provádí pracovníci Technických služeb v rámci vytížení až po zajištění pravidelných činností jako je údržba zeleně, svoz odpadů, úklid komunikací a veřejného prostranství či údržba nemovitého majetku města. Opravu
havarijních výtluků máme hotovou v místních částech a v Koryčanech máme opravené výtluky v ulicích Suchý řádek, U Rybníka,
Petrželka, Zámecká a Pivodova. V současné době pokračujeme
v ulici Nad Zahradami, Močílky, Cihelny, Svatoplukova a Zdravá
voda. Podotýkám, že Infrasetem lze opravovat pouze drobné výtluky a ne plošné defekty komunikací.
Pavel Vaněk DiS. ředitel TSK
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 4/2017

Kultura

Městská knihovna v Koryčanech
Knihovna v Koryčanech stále připravuje
pro své čtenáře něco nového. S letošním
podzimem připravila nový projekt Předčtenářské gramotnosti pro předškolní děti
a jejich rodiče. S obavami jsem očekávala, zda se vůbec do projektu někdo přihlásí. Vzhledem k prostorám, které máme
k dispozici, jsem věděla, že počet bude
limitovaný. Zájemci velmi rychle zaplnili
kapacitu našich prostor.
V pondělí 9. října jsme se tedy sešli poprvé s dětmi a jejich rodiči nad čtením a to
s jediným cílem – probudit v dětech lásku

ke knížkám a čtení vůbec. Protože naučit
se číst je velice složitý proces a každé dítě
by mělo mít možnost projít tímto procesem
za pomoci rodičů, prarodičů, učitelů, ale i
nás knihovníků. Děti, které ještě neumí číst,
se stávají zatím jen posluchači čteného
slova. Naše lekce je učí se soustředit na
děj, pozorně ho sledovat, předvídat dějovou linku, zpětně příběh pomocí obrázků
převyprávět.
Vytvořením příjemného prostředí u nás v
knihovně se na setkání navzájem těšíme a
snažíme se o navázání křehkého vztahu

dětí k četbě a knihám vůbec. V lekcích
máme i oddychovou aktivitu, vybarvujeme
omalovánky s postavami z příběhu, který
jsme četli nebo vyrábíme, máme připravené i pohybové aktivity.
Všem čtenářům přeji krásný konec roku
2017 a všechno dobré v tom dalším roce
2018.
 Ilona Vybíralová
knihovnice

I. Naše zahrada
23. a 24. září 2017 se uskutečnil první ročník výstavy NAŠE ZAHRADA. Na výstavě bylo k vidění 165 vzorků ovoce, zeleniny a
různých rarit od našich zahrádkářů. Součástí výstavy byla i ochutnávka sirupů, marmelád, ukázka zdobení zeleniny od paní Šímové
a jiné zajímavosti.

Radost všem určitě udělala výstava bonsají paní Komoňové – nejstarší bonsaj byla 30 let stará.Výstavu vidělo asi 110 návštěvníků a
děti z MŠ a ZŠ Koryčany. Všem zahrádkářům děkujeme a těšíme
se na další ročník výstavy.
 Iveta Holásková
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Kulturní akce na rok 2017
v Kulturním domě Koryčany
PROSINEC
2. 12. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – NÁMĚSTÍ
– OD 14.00 DO 16.00 – VÁNOČNÍ JARMARK, PRODEJ ADVENTNÍHO HRNÍČKU Z KORYČAN
– OD 16.00 DO 17.30 – VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ, ZŠ KORYČANY A ŽÁKŮ ZUŠ KORYČANY A HOSTŮ,
ŽIVÝ BETLÉM, JEŽÍŠKOVA POŠTA – PŘINESTE SI PŘÁNÍČKA, NA ZÁVĚR ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
3. 12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – OD 16.00 DO 18.00 HODIN, ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE BRATŘI CHABIČOVŠTÍ, VYSTOUPÍ
ČERTÍCI S PŘEDSTAVENÍM PLNÝCH OHNIVÝCH EFEKTŮ, HOSTÉ POHÁDKOVÉ POSTAVIČKY SHREK A MIMOŇ, NA ZÁVĚR
NADÍLKA OD MIKULÁŠE
9. 12. II. KOŠT CUKROVÍ – OD 14.00 DO 16.00 HODIN KOŠTOVÁNÍ CUKROVÍ, V 16.00 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ, SOUČÁST
PROGRAMU VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ KORYČANY, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
11. 12. POSEZENÍ PRO SENIORY – OD 15.00 HODIN, BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM
31. 12. SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ U RADNICE NÁMĚSTÍ – SETKÁNÍ OBČANŮ, PŘÁNÍ DO ROKU 2018, OCHUTNÁVKA
SILVESTROVSKÉHO GULÁŠE A SVAŘÁKU, OD 17.00 HODIN
POŘADATEL MĚSTO KORYČANY – INFO: 720 022 908 P. HOLÁSKOVÁ

3. Ples města Koryčany
20.LEDNA 2018 OD 20.00 HODIN
KULTURNÍ DŮM KORYČANY
CELÝM VEČEREM PROVÁZÍ MODERÁTOR LADISLAV ŠIMEČEK
K TANCI A POSLECHU HRAJE: - KAPELA HIT-MAKERS BRNO
- CIMBÁLOVÁ MUZIKA DUBINA
PROGRAM: - VYSTOUPENÍ SPOLKU ELEGANTNÍCH DAM
- PŘEDTANČENÍ V KRINOLÍNÁCH
- PŘEHLÍDKA HISTORICKÉHO SPODNÍHO PRÁDLA
- KANKÁN
PO CELÝ VEČER OCHUTNÁVKA VÍN, OBČERSTVENÍ, BOHATÁ TOMBOLA A FOTOKOUTEK
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
VSTUPNÉ 100,- KČ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA SEKRETARIÁTU MĚSTA KORYČANY

Slavení adventní liturgie koryčanské farnosti
v roce 1903
„Štědrý den je za dveřmi“, známá a léta
používaná věta… Pro mnohé z nás jsou
většinou Vánoce obdobím radosti, probuzením dětského očekávání, co najdeme pod stromečkem a na jaké dobrotě
si smlsneme u štědrovečerního stolu. Pro
jiné mytí hrdě vystaveného rodinného
6

skla z několika vitrín v domě a stresující
shánění dárků pro ostatní, a to nejlépe
dne 23. prosince. Pro mě, která jsem známá nakupováním dárků pro své drahé již
koncem letních prázdnin, mají proto hodnotu první zmíněné a dovolím si říct i více
duchovní významy.

Každý víme, že Vánoce nejsou jen Štědrý den a pár dnů volna, ale že v České
republice slaví většina z nás toto období
v nějaké podobě jako svátky s římskokatolickou tradicí, což nás nabádá k ohlédnutí za uplynulým rokem, přemýšlení o
všech událostech, které nás potkaly, mnoKORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 4/2017

zí z nás vnitřně děkují a jiní mají potřebu
zajít poděkovat do chrámu Páně.
Dovolte mi prosím připomenout, jak se
dříve slavila adventní doba v duchu vánoční liturgie, a přenést se do roku 1903.
V tomto období zabezpečoval farní službu v Koryčanech a přifařených obcích
velebný pán Robert Stračka. V nádherně
zdobené knize nesoucí název „Pořad služeb Božích“ se můžeme z jeho záznamů
psaných krasopisnou latinkou dočíst informace o mších, které byly slouženy v kostele sv. Vavřince v Koryčanech. Všechny
uvedené mše vedl farář Robert Stračka,
což dokazují poznámky po stranách zápisů z Pořadu služeb Božích. Velmi často
je v zápisech uveden bývalý koryčanský
farář Matěj Buttinger, který vedl farnost
v letech 1765–1813. Tento dobrodinec
zanechal po své smrti 2/3 svého jmění
místním chudým. Zároveň založil nadaci,
z níž byli odškodňováni osadníci poškození pohromami, kteří patřili do koryčanského panství a kteří dříve odváděli faráři
desátky.
V roce 1903 připadala první neděle
adventní na den 29. listopadu. Duchovní otec učinil do knihy tento záznam:
„Dnešní ranní mše svatá byla obětována
za farníky; dopoledne o 2 pobožnost
sv. růžence. Křesťanské cvičení zde litanie k nejsvětějšímu Jménu Ježíš a svaté
požehnání. Mše svaté budou obětovány
v úterý fundační zpívané rekviem s konduktem za Františka Černohorského a
jeho manželku Františku, v pátek za +
rodinu Hrabat z Trauttmansdorfů (fundační). Ostatní fundační za faráře Matěje Buttingera, rodiče, sestry a příbuzné.
Tento týden přistoupí ke svaté zpovědi
mládež škole odrostlá v tomto pořádku:
v pondělí děvčata z Koryčan, v úterý
chlapci z Koryčan, ve středu chlapci
z Blišic, ve čtvrtek děvčata z Blišic, v pátek chlapci z Lískovce, v sobotu děvčata
z Lískovce.“
Druhá neděle adventní se slavila v kostele dne 6. prosince 1903. Je zapsána
v knize takto: „Dnešní velká mše svatá
bude obětována za farníky; odpoledne
o 2. pobožnost svatého Růžence, litanie
ke Všem Svatým a svaté požehnání; křesťanské cvičení v Blišicích. Mše sv. budou
obětovány: 7. v pondělí o 7. hodin fundační zpívané rekviem s konduktem za
Antonii Zapletalovou a na její úmysl.
V pondělí přistoupí ke sv. svátostem mládenci z Koryčan.
V úterý jest zasvěcený svátek Neposkvrněného početí blahoslavené Panny Marie.“
V úterý dne 8. prosince 1903 byla sloužena mše označená právě jako „Slavnost
Neposkvrněného početí blahoslavené
KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ | 4/2017

Panny Marie“. Program této mše byl následující: „Dnešní ranní mše svatá byla
obětována za farníky; dopoledne o 2
pobožnost svatého Růžence, litanie lauretánská a svaté požehnání. Ve středu a
v pátek jest přikázána újma = jednodenní nasycení. Mše svaté budou obětovány
vesměs za faráře Matěje Buttingera, rodiče, sestry a příbuzné (fundační).
Ke svatým svátostem přistoupí tento týden
mládenci a panny v tomto pořádku:
ve středu panny z Koryčan, ve čtvrtek
mládenci z Blišic a z Lískovce, v pátek
panny z Blišice, v sobotu panny z Lískovce.“
V podobném duchu byla vedena o týden
později, dne 13. prosince 1903, také třetí
neděle adventní: „Dnešní velká mše svatá
bude obětována za farníky; odpoledne
o 2. pobožnost svatého Růžence, litanie ke Všem Svatým a svaté požehnání;
křesťanské cvičení v Lískovci. Mše svaté
budou vesměs obětovány za faráře Matěje Buttingera, rodiče, sestry a příbuzné
(fundační).
Ke svatým svátostem přistoupí tento týden
muži a ženy v tomto pořádku:
v pondělí muži z Koryčan, v úterý muži
z Blišice, ve středu muži z Lískovce, ve
čtvrtek v pátek a v sobotu ženy z Koryčan.
Tento týden jsou suché dni čili kvatembr,
jest tedy ve středu i pátek a v sobotu přikázána újma, to jest jednodenní nasycení, a to nikoliv před časem poledním. Ve
středu a i pátek zakázáno požívati masitých pokrmů, což v sobotu, a sice v poledne a večer (tu ovšem s náležitou újmou)
dovoleno jest, Kdo však toho dne masitých pokrmů (a byť jen jednou) požívá,
povinen jest pomodliti se na úmysl církve
svaté Otčenáš, Zdrávas a Věřím.“
O čtvrté neděli adventní, slavené dne 20.
prosince 1903, je tento záznam: „Dnešní
ranní mše byla obětována za farníky; odpoledne o 2. pobožnost svatého Růžence křesť. cvičení zde litanie k Nejsvětějšímu Jménu Ježíš a svaté požehnání. Mše
svaté budou obětovány: 23. (prosince)
fundační zpívané rekviem s konduktem
za Františku Navrátilovu ostatní za faráře
Matěje Buttingera, rodiče, sestry a příbuzné (fundační).
Ke svatým svátostem přistoupí: v pondělí
ženy z Blišice, v úterý ženy z Lískovce. Ve
středu jest újma, to jest jednodenní nasycení. Ve čtvrtek jest Štědrý den, ve kterýž
jest přikázána ujma i zdržeti se požívání masitých pokrmů. Na jitřní mši svatou
zvoniti se bude o 5 a 5 a o 5. hodině
jitřní; o 7. hodině dvě ranní mše po sobě;
o 10. hodině velká mše svatá. Na Hod
Boží Vánoční dovoleno jest požívati masitých pokrmů.“

V naší návštěvě liturgických svátků na
Vánoce roku 1903 v Koryčanech nelze opomenout den 25. prosince 1903,
kdy se slavil „Slavný Hod Boží vánoční“. „Dnešní ranní mše svatá o 7. hodině
bude obětována za farníky, dopoledne o
3. hodině ofěra pro zdejší chudé, chvalozpěv Te Deum a svaté požehnání. Zítra
jest zasvěcený svátek svatého Štěpána,
prvomučeníka.“
Ty z vás, kteří jste vydrželi přečíst text až
sem, patrně napadá stejná otázka, která napadala mě, když jsem fascinovaně
studovala texty z této archiválie uložené
v okresním archivu v Kroměříži. Chtěla
jsem se dozvědět, co se tehdy jedlo u
štědrovečerní tabule v roce 1903 v Koryčanech. Na internetu jsem se dočetla, že
se s největší pravděpodobností podával
pecen chleba na jeden roh, aby rodina
měla vždy co do úst, peníze na druhý
roh, na třetí roh ošatka, na které bylo
trochu od všeho, co se podařilo rodině
vypěstovat na poli, a na čtvrtý roh se dávala miska se zbytky pro slepice a další
domácí zvířata. Oblíbenými vánočními
jídly byly kuba, lívance nebo švestkové
knedlíky. Zmiňováno je i podávání čočky
nebo hrachu, což bylo dáno od středověku obvyklou pověrou, že pojídání čočky
o Vánocích má vliv na bohatství. „Muzika“ ze sušeného ovoce se podávala jako
zákusek. Jako pochoutka i na ozdobu
byly používány perníky. V záznamech
je pojednáno také o dodržování půstu.
Upřímně, každý z nás občas držíme takzvanou „očistnou hladovku“. Možná to
není vůbec špatný návod, kdy ji dodržovat.
Jistěže se do kostela v Koryčanech v roce
1903 nikdy nepodívám (což je zajisté
škoda), nemohu tedy objektivně napsat,
kolik farníků se mší účastnilo a jak dbali na doporučení tehdejšího duchovního
otce p. Stračky. Nicméně celé toto adventní období na mě působí velmi silně,
ať už z důvodu uvědomování si pravých
hodnot našeho života, tak z hlediska jakési vnitřní usebranosti, uznávání jistých
pravidel a pokory vůči nim.
Přeji všem srdečně klidné, rodinné a požehnané svátky vánoční.
 Martina Rozsypálková
(rozená Kůřilová)
Za laskavou pomoc, odborné vedení,
rady a korekce děkuji panu Mgr. Davidu Sobkovi (SOkA Kroměříž), panu Ing.
Jaroslavovi Kočímu, panu PhDr. Karlu
Müllerovi (praprasynovec pana děkana
R. Stračky a ředitel ZA v Opavě) a paní
Mgr. Naděždě Vondráškové (jazyková
korekce textu).
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Box B
Slovníček pojmů
Liturgie = liturgie pochází ze starořeckého slova „leitourgia“ a
jeho prvotní význam byl „služba“, později přeneseně „bohoslužba“.
Litanie = prosebná modlitba skládající se z krátkých výzev, které
pronáší kněz nebo někdo jiný při bohoslužbě anebo soukromě a
shromáždění mu odpovídají patřičnou prosbou k Bohu nebo svatým.
Lauretánská = Loretánská (nejznámější prosebná modlitba k Panně Marii)
Fundační mše sv. = mše svatá bývala sloužena s určitým úmyslem.
Pobožnost = v křesťanství veřejný nebo soukromý náboženský
úkon, který není součástí oficiální liturgie, nýbrž spíše projevem lidové zbožnosti a úcty k Panně Marii a ostatním světcům.
Kvatembr = Suché dny (též kvatembr, kvatembrové dny, lat. quatuor temporum) se v římskokatolické církvi nazývají postní dny středa, pátek a sobota.
Ofěra = obětování, sbírka, dary, jimiž věřící přispívají na církevní
účely.
Te Deum = zkráceným názvem Te Deum laudamus (Tebe Bože
chválíme) jsou začáteční slova latinského slavnostního hymnu, který

složil svatý Ambrož, biskup v Miláně v Itálii a která dala název celé
skladbě, označované častěji Te Deum.
Prvomučeník = prvomučedník. Označení sv. Štěpána, který jako
první podstoupil smrt a dosvědčil tak svou víru v Ježíše Krista.
Rekv. (rekviem = zádušní mše)
Kond. (kondukt =smuteční průvod)
+ (kříž) = za zemřelé
Mše. sv., mše s. = mše svatá
Zpív. = zpívaná
Fund. = fundační
Far. = farář
Bl. = blahoslavená (prohlášená za svatou v katolické církvi)
Použité monografie a ostatní zdroje:
Převážná většina textů je použita z:
„Pořad služeb Božích“(knihy ohlášek), fond Farní úřad Koryčany (B
– j 16), inv. Číslo: 58, str. 113-117.
Životopis pana děkana Roberta Stračky poskytnutý panem PhDr.
Karlem Müllerem.
Z úsporných důvodů jsou ostatní použité zdroje k dispozici k nahlédnutí v redakci Koryčanského

Box A
Velebný pán Robert Stračka
Narodil se dne 12. června 1866 v Přerově jako šesté dítě do
starého mlynářského rodu z východní Moravy. V roce 1884
se zapsal na olomouckou teologickou fakultu, kterou ukončil
v červnu roku 1888 a v říjnu téhož roku byl vysvěcen na kněze.
12. listopadu 1890 byl přeložen z Bravantic na Novojíčínsku
do Koryčan jako kooperátor. Když dne 6. ledna 1893 zemřel
tehdejšího farář Martin Zeman, převzal jako administrátor správu farnosti a dne 22. března 1893 byl jmenován olomouckým
arcibiskupem Theodorem Kohnem farářem v Koryčanech.
V roce 1925 se stal místoděkanem děkanátu Bzenec – Kyjov a

roku 1930 byl jmenován děkanem děkanátu Bzenec – Kyjov, který
měl v následujících desetiletí své sídlo v Koryčanech. Nejvyšší pocty dosáhl Robert Stračka v prosinci roku 1934, když jej arcibiskup
Prečan jmenoval čestným kanovníkem kroměřížské kapituly.
Jeho nejviditelnější zásluha o farní kostel sv. Vavřince v Koryčanech spočívá v dostavbě kostelní věže zasažené bleskem roku
1898.
Zdravotní obtíže jej v roce 1942 přiměly odejít do penze, které
si nikterak dlouho neužil, neboť dne 27. dubna 1942 se ve věku
76 let, po 52 letech působení v Koryčanech, odebral na věčnost.
Byl pohřben dne 30. dubna 1942 na místním hřbitově.

Zhodnocení prací na hradě Cimburku za rok
2017
V letošním roce proběhla třetí etapa statického zajištění paláce a byla započata
první etapa statického zajištění parkánu.
Práce byly provedeny za přispění města
Koryčany a Ministerstva kultury v rámci
Programu záchrany architektonického
dědictví.
V rámci třetí etapy sanace paláce proběhla dozdívka západní palácové stěny, která se zřítila v roce 1987. Západní
palácová stěna byla dozděna na úroveň
současného terénu souvisejícího nádvoříčka a na její korunu bylo umístěno kova8

né zábradlí stejné jako zábradlí na šíjové
hradbě.
Dále bylo započato s první etapou statického zajištění jižního parkánu. Parkánová
zeď se kvůli zemním tlakům viditelně naklonila. Proto byla zajištěna pomocí dvanácti
předpínaných tyčí zakotvených do skalního
podloží. Během příští stavební sezony proběhne na parkáně ještě injektáž podzákladí, spárování a přezdění korun zdiva.
V rámci statického zajištění parkánu byly v
hradním paláci provedeny sondy do podloží hradu a archeologický průzkum. Sou-

časný průzkum doplnil stávající poznatky
z předešlého průzkumu, který proběhl v
roce 1957. Archeologickou zprávu nyní
zpracovává Muzeum Kroměřížska. Během
následujících měsíců budou sondy v paláci zasypány a po třech letech sanačních
prací bude hradní palác opět zpřístupněn
veřejnosti.
V letošním roce bylo na hradě odpracováno přes 5000 dobrovolnických hodin.
 Pavel Kudlička
Kastelán
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Přehled kroužků a volnočasových aktivit
v Koryčanech
kroužek

čas konání

místo konání

ZŠ Koryčany
keramický kroužek

– pondělí každý lichý týden 14.00–15.00 ZŠ Koryčany, Náměstí 106
– úterý každý sudý týden 13.15–14.15
– čtvrtek každý sudý týden 13.15–14.15
– čtvrtek každý lichý týden 13.15–14.15

pohybový kroužek

– pondělí 13.00–14.00

ZŠ Koryčany, Náměstí 106

aerobik

– čtvrtek 13.15–14.00

ZŠ Koryčany, Náměstí 106

– starší žáci: středa 16.00–17.00
– mladší žáci: pátek 15.30–17.30

sportovní hala

Salesiánské hnutí mládeže
florbal
FC Koryčany
fotbal

– školička (ročník 2011 a mladší):
sportovní hala (v zimním období)
pondělí a čtvrtek 16.00–17.30
– mladší přípravka (2009–2010):
pondělí a čtvrtek 16.00–17.30
– starší přípravka (2007–2008): pondělí
17.30–19.00, středa 17.00–19.00
– mladší žáci (2005–2006): úterý 17.00–
19.00, čtvrtek 17.30–19.00
– starší žáci (2003–2004): úterý 17.00–
19.00, čtvrtek 17.30–19.00

Knihovna
deskové hry

– pátek 17.30–19.00

knihovna

jóga pro seniory

– středa 10.30–12.00

knihovna

předčtenářská gramotnost

– pondělí každý lichý týden 15.30–16.30 knihovna

Hipocentrum Koryčany
voltiž

– sobota 10.00–12.00

Hipocentrum

kondiční cvičení s Fitklubem

– pondělí a čtvrtek 18.30–19.30

ZŠ Koryčany, Náměstí 106

jóga

– úterý 19.00–20.30

ZŠ Koryčany, Náměstí 106

terapeutické, regenerační a léčebné cviče- – úterý 17.00–18.00
ní při bolestech zad a kloubů

ZŠ Koryčany, Náměstí 106

Cvičení pro dospělé

Nenašli jste svůj kroužek? Chcete o něm dát vědět? Napište na mesto@korycany.cz, zveřejníme jej v dalším čísle Zpravodaje.

Hudební kapela Sekvence
Polovina minulého století je
období, kdy se ve světě začala měnit hudební sféra. Došlo
k jejímu výraznému oživení.
V Anglii a v Americe začaly
hrát rockové kapely. Najednou se objevil zcela nepoznaný nový druh hudby. Mladá
generace byla uchvácena.
Nabízený žánr nebyl sice

moc kvalitní, ale zvuk byl tak
nový a do té doby neznámý,
že mladí lidé ho s nadšením
vyhledávali. V naší republice
byl však velký problém, tehdy
jsme byli součástí východního
bloku a taková hudba nebyla
pro socialistického člověka
vhodná. Rocková hudba u nás
nebyla nijak veřejně prezento-
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vaná, své posluchače si však
našla. Lidé si tajně kupovali
gramofonové desky nebo je
poslouchali na zakázaných
stanicích.
V té době i v Koryčanech byli
mladí kluci, kteří toužili mít
svoji kapelu, být muzikanty.
Většinou se scházeli na koupališti nebo v parku, kde brn-

kali na kytary, jen tak sobě
pro radost. Píše se rok 1965.
Pro koryčanské kluky nastává
významný okamžik. Z Brna
přichází Pavel Hlavinka, mladý muž, který měl zkušenosti
s hrou v brněnské kapele.
Hlavinka si našel pár kamarádů Jarka Šmarháka, Jana
Šmehlíka, Laďu Vaculíka a
9

Oli B
Olina
Berku,
k společně
l č ě založili
l žili
kapelu MEOPIUS. Repertoár
kapely byl ovlivněn z více stran,
jednak z domácí scény a jednak tím, co se hrálo na západě.
Mladý Olin Berka v té době
hraje na klavír, až později přechází na basovou kytaru. Kluci
k Pavlovi vzhlíželi. Vůbec nikdo
z nich netušil, co přinese blízká
budoucnost.
Zpočátku kapela MEOPIUS
veřejně nevystupovala, pravidelně však zkoušela v kulturním
domě v Koryčanech. Nic se neutají, a tak se brzy rozneslo, že
v místním „kulturáku“ se hraje
zajímavá hudba. Brzy nato byli
kluci skupiny MEOPIUS osloveni místním SSM (Svaz socialistické mládeže), kteří pořádali
hudební setkání tzv. čaje, aby
jim kapela zahrála živou hudbu. Pořadatelé těchto čajů měli
nejen málo nahrávek, ale i
aparaturu, která byla v ubohém stavu, pro návštěvníky
příliš nic přitažlivého. První
vystoupení kapely okamžitě
bodovalo. U místních mladých lidí měli velký úspěch.
Od té doby už začali hrát na
čajích pravidelně, návštěvníků stále přibývalo, neboť do
Koryčan na čaje přijížděli lidé
i z okolních vesnic. Práce v kapele kluky tak pohltila, že si
ani nevšimli, jak se nenápadně blíží první problémy.
Po roce fungování, kde se
vzal, tu se vzal, jakýsi kulturní referent, který rozhodl, že
MEOPIUS nemůže hrát, protože nemá přehrávky. Co to
vlastně byly přehrávky? Dnešní kapely si něco podobného
vůbec neumí představit. V sále
sedí komise složená z lidí, kteří rockové hudbě většinou ne10

rozumí. Tito lidé poslouchají,
jaké písně kapela hraje. Poté
rozhodují, jestli může skupina
veřejně vystoupit nebo jsou
písně něčím závadné, a proto ji nelze pustit na pódium. A
tak i kluci z MEOPIA museli
na přehrávky, které se uskutečnily ve Střílkách. Naštěstí
přehrávkami prošli. Od té
doby už oficiálně začali hrát
pod tehdejším závodním klubem UP Koryčany.
První problém byl zažehnán,
ale druhý nenechal na sebe
dlouho čekat. MEOPIUS byl
pozván do Blišic, aby hrál
na místní zábavě, kam přišlo
velké množství lidí. Na vstupném se vybrala poměrně velká částka peněz. Kluci dávali
do vystoupení to nejlepší, co
uměli. Poháněla je vidina, že
za vydělané peníze si budou
moci pořídit nějakou novou
aparaturu. Jaké však bylo jejich překvapení, když se na
druhý den sešli a zjistili, že
jsou jen čtyři. Pavel Hlavinka,
kapelník (frontman) skupiny,
zmizel i s vydělanými penězi
a už se nikdy neukázal. Tento šok kluci neustáli, kapela
MEOPIUS skončila.
Po určité době Olin Berka začal uvažovat o další kapele
FREES. Našel kytaristy Jarka
Budíka a Jarka Mušálka. Sám
hrál stále na basovku. Co
však nové skupině chybělo
byl bubeník. Náhoda tomu
chtěla, že ve Střilkách na
pouti potkal spolužáka Karla
Galandra, který hrál na bicí.
Začali znovu zkoušet. Karel
Galander přivedl s sebou
ještě dva další členy skupiny
Mirka Fridricha a svého bratra Milana Galandra.
Radost z nové skupiny však
netrvala dlouho. V Koryčanech v kulturním domě se
konal celorepublikový sraz
mládeže. Kromě sportovních
soutěží proběhla i přehlídka
hudebních kapel. Skupina
FREES se této soutěže účastnila, ale výsledek byl žalostný. Ne že by to kluci neuměli
pořádně rozpálit, proti nim se
postavila komplikace, kterou
bohužel v té době nemohli
ovlivnit. Selhala jim technika,
a tak se nijak neumístili. Pro-

blém byl se zesilovači. Neměli dostatek peněz na nový, tak
používali zesilovač z hlášení
místního národního výboru
a ten mimo nekvalitního zesílení vyluzoval i jiné zvuky,
které všechno jen zhoršovaly.
Kluci tento neúspěch neustáli,
pohádali se. I přes odchod
Jarka Mušálka se kapela však
nerozpadla. Změnili pouze
název, nyní byli FREE FIVE.
Znovu následovaly přehrávky,
kterými opět úspěšně prošli a
začali zase pravidelně hrát
pod závodním klubem UP
Koryčany. Hráli i v okolních
vesnicích. Velké úspěchy slavili především v Bučovicích.
Za úspěchem stály převzaté
zahraniční písně a také to, že
Milan Galander začal zpívat
anglicky. Návštěvnost byla
vysoká, často až 500 lidí na
jednu akci.
Přišly 70. a 80. léta. Mladým lidem se začaly líbit jiné
skladby. Světem letěly písně
od Deep Purple nebo Uriah
Heep . Kluci z kapely však
chtěli zůstat u původního repertoáru, ale Olin Berka věděl, že to je krok zpět, a proto
tentokrát z kapely FREE FIVE
odchází on.
Po čase to rozenému hudebníkovi jako je Olin nedalo a
začal hledat nové muzikanty. Našel Jana Šmehlíka, se
kterým dlouho hráli jen ve
dvojici. Olin hrál současně
na kytaru i klávesy. Asi po
roce našli k sobě bubeníka Františka Koudelku. Po
velmi úspěšném vystoupení
v Mouchnicích se kariéra hudební skupiny znovu rozjíždí na plné obrátky. Přichází
k nim ještě Zdislav Šebesta a
vzniká nová kapela SEKVENCE. A znovu jsou tu nařízené
přehrávky. Tentokrát kluci
dostávají vysoké ohodnocení
a závodní klub UP Koryčany
jim znovu nabízí spolupráci.
Všechno vypadalo velmi nadějně. Mladí kluci ponoření
do své hudby zkoušejí a pilují
svá vystoupení. V kapele dochází k malé změně, za klávesy usedá Olin a kytary se
ujímá Milan Jurák.
Kluci se stále zlepšují, návštěvnost na jejich vystoupení

stoupá, mladí lidé jsou z jejich hudby nadšení. Nic však
netrvá ve světě věčně. Když
do hudby zasáhne politika,
je to vždy pro umělce tragédie. Znovu přišly přehrávky,
státní orgány začaly tlačit na
kapely, aby přestaly hrát zahraniční skladby a zpívat anglicky, také hlasitost musela být
výrazně omezena. I v Koryčanech se našli lidé, kteří využili
svého postavení v tehdejším
totalitním komunistickém režimu, a na dalších přehrávkách
kapela SEKVENCE nedostala
povolení. Kluci byli nešťastní,
protože měli nasmlouvaná
vystoupení. Když se jednou
pokusili vystoupit na místní
učňovské škole, dostali se do
velkých potíží. Někdo je udal,
že hráli bez přehrávek.
Najednou před nimi vyvstaly otázky „Co dál? Vzdát se
vysněné hudby?“ Při těchto
myšlenkách se střídal vztek
s beznadějí. Naštěstí i v tak
těžké době se našli slušní lidé,
kteří byli ochotní nadaným
mladým muzikantům pomoci.
V Uh. Hradišti se našel vlivný muž, který jim nabídl, že
můžou hrát v Kněžpoli. Aby
se zabránilo svévůli místní
přehrávkové komise, byla pozvána komise z Uh.Hradiště.
Při vystoupení hodnotila kvalitu hudby, a ne ideologickou
stránku. Komisi šlo o dobrou
muziku, a proto kapela Sekvence hned dostala povolení.
Kluci jásali, konečně mohou
znovu začít hrát. Radost však
byla poněkud předčasná, neboť lidská malost a zloba je
obrovská. Když se komunističtí šéfové na kroměřížsku dověděli, že SEKVENCE znovu
žije a opět se na ni valí davy
mladých lidí, vydali nařízení,
že hudební skupiny z jiných
okresů mají zákaz vystupování v kroměřížském regionu.
Kapela SEKVENCE tedy vystupovala v okolí Brna. A podle pořekadla: „Všechno zlé
je k něčemu dobré“ si kluci
svojí muzikou získali obdivovatele v celém Jihomoravském
kraji. Na jejich vystoupení se
sjížděly z širokého okolí stovky lidí. SEKVENCE se hřála
na výsluní slávy.
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Členové závodního klubu
jen nevěřícně kroutili hlavou,
za každou cenu chtěli získat
kapelu zpět do Koryčan a
nakonec se jim to podařilo.
V té době se v Hulíně konaly
krajské přehrávky, kterých se
zúčastnilo mnoho známých
hudebních skupin. Kluci
z kapely SEKVENCE neměli
konkurenta, získali ocenění
„Nejlepší kapela“. Najednou se před nimi otvírá zářná
budoucnost, ale opět se přihlásily problémy.
Ve světě se objevuje nový
hudební styl heavy metal.

Olin se stává kapelníkem
(frontmanem) a chce jít se
světovým trendem. Ostatní
kluci se zdráhají a kapela
začíná stagnovat, i když se
v ní vystřídalo několik bubeníků. Olin v té době ještě
zpívá se skupinou Saturejka
a to výrazně narušilo v SEKVENCI vztahy. Ani Saturejka
se nedrží světového trendu.
Následkem narušených vztahů a stagnace je konec obou
kapel. Na dlouhou dobu se
kapely v Koryčanech odmlčely. Olin začal hrát s Milanem Jurákem a Jaroslavem

Elšíkem ve trojici doma, sobě
pro radost.
V roce 2014 nastal pro kapelu SEKVENCE den D. Hasiči
z Blišic se rozhodli, že budou
na návsi pořádat Hudební
den a požádali frontmana
Olina Berku, aby tam SEKVENCE zahrála. Kapelník
s úsměvem vzpomíná, jak
počítal s návštěvností do 50
lidí. Jaké bylo překvapení,
když se náves zaplnila několika stovkami lidí, kteří si přišli poslechnout kdysi slavnou
skupinu SEKVENCE. Tento
večer katapultoval skupinu

opět na hvězdné nebe a obnovil její zašlou slávu.
Pan Oldřich Berka je stále
frontmanem kapely SEKVENCE, hraje na klávesy a svým
zpěvem strhává publikum i po
mnoha letech. Přejme mu ještě
mnoho úspěšných vystoupení,
která budou nejen podle jeho
představ, ale přilákají stovky
bývalých i zcela nových fanoušků. Pro kapelu SEKVENCE to byla sice dlouhá cesta,
ale nakonec skončila ve vysněném cíli.
 Ing. Marie Horáčková, Ph.D

PODĚKOVÁNÍ
V úterý 10. října 2017 oslavili moji rodiče Emílie a Vojtěch Vrbovi diamantovou svatbu, 60 let společného života.
Děkuji paní Anně Langové za přípravu důstojného svatebního obřadu v obřadní síni v Koryčanech, Mgr. Marcele Klemmové
za dojemný svatební proslov, paní starostce Ing. Haně Jamborové za blahopřání, hudebníkům – Mgr. Monice Selucké a
Romanu Svobodovi – za krásný hudební doprovod a fotografovi Aloisu Šenkyříkovi za vzpomínkové fotografie.
 PhDr. Dagmar Procházková

Školství

Jak si děti nazdobily perníkové draky
Dáte nám jistě za pravdu, že si děti nejraději hrají s tím, s čím
obvykle zachází dospělí. Zdobení pravých voňavých perníčků
je tedy pro ně lákavou zábavou. Ve středu 27. září ve tři hodiny
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odpoledne byla pro děti přichystána pestrá paleta barevného cukrového sněhu ve třídě Žabiček. Děti ze všech tříd přijaly pozvání i
s maminkami a s chutí se pustily do zdobení perníkových dráčků.
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Během chvilky se začaly drakům červenat tváře, přibývalo veselých zubatých úsměvů nebo šibalsky vykulených očí různých barev. Tak krásně šla dětem práce od ruky, že paní učitelky nestačily
hotové voňavé dobroty odnášet. Maminky byly na své výtvarníky
náležitě pyšné a chválily jejich zručnost. Asi za hodinu byly odměny na plánovanou Drakiádu hotové. Druhý den ještě některé děti
přišly s nápadem, že pro sebe a své kamarády z ostatních tříd také
připraví papírové medaile. Jak si naplánovaly, také udělaly. O pár

dnů později (12. 10.) se už děti proháněly po louce nad mateřskou školou, některé doslova a do písmene přivázané k létajícím
drakům. Běhaly sem tam a s pomocí svých rodičů nebo prarodičů
pouštěly draky a užívaly si pěkného odpoledne bez deště a s větrem v zádech. A perníkoví draci? Ti jim náramně chutnali, vždyť si
je nazdobily samy a to pak chutná mnohem víc.
 Bc. Pavla Domanská

Jak šlo dětem vydlabávání dýní před
Průvodem světýlek?
Tentokrát (25. 10. 2017) přijaly děti pozvání i se svými rodiči do třídy Berušek. Vykrojit na dýni pomocí ostrého nožíku patřičný
strašidelný výraz je věc nelehká, vyžaduje
zručnost a velkou dávku tvořivosti a fantazie. Musíme pochválit a vyzdvihnout práci
všech, obzvláště však některých tatínků,
kteří s neskrývaným zaujetím vyřezávali
velmi zdařilá díla. Maminky si v pohodové atmosféře středečního odpoledne rády
odpočinuly a vyprávěly si jak to tak bývá
především o dětech. Děti vydlabávaly dýně
jako o závod a tak za chvíli byla předsíň
před třídou plná zubatých „Dýňáčků“. Byla
to nejen velká zábava, ale také velmi záslužná činnost. „Dýňáčci“ měli totiž důležitou úlohu o týden později (1. 11. 2017).
Na závěr „Průvodu světýlek“ rozsvítili svými veselými blikajícími úsměvy altánek a
jeho okolí v zahradě mateřské školy. Děti
jim a svým rodičům zazpívaly „Mravenčí

12

ukolébavku“ a přednesly několik básniček.
Svítily si při tom lampionky a v jejich třpytících se očích se odrážela radost, pohoda a
blikající se zubaté úsměvy dýňových straši-

dýlek. Těšíme se na další společné tvoření
rodičů a dětí.
 Bc. Pavla Domanská
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Zprávičky ze školy základní…
V zářijovém zpravodaji jsem
představil tým zaměstnanců
naší ZŠ Koryčany – se šesti muži
„genderově“ vyváženější…
Od začátku září jsme spustili
nové webové stránky školy.
Postupně je plníme, snažíme
se o přehlednost a uživatelsky
přívětivou strukturu. Každá třída má nově zřízenou záložku,
ve které budete nacházet potřebné informace.
Od září spadá školní stravování pod školu a po dvou
měsících přibylo cca 50 %
strávníků. Školní jídelna se řídí
základními principy – kvalitní suroviny a jejich správné
zpracování. Prioritou je tedy
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kvalita, do budoucna budeme
nabízet i další rozšíření služeb
– výběr jídel, výdej přes ulici…
Děkuji vedení města a zastupitelům za významnou podporu
při řešení nejen školního stravování.
Problematika
inkluzivního
vzdělávání – v současné době
je systém podfinancován a
po přepracování volají školy
i odborná pracoviště. Školám
se pak nabízí například řešení: pro udržení základního
chodu výuky si požádejte o
dotace, např. ze „šablon“ na
asistenty, školní psychology a
speciální pedagogy –vyjde
to menší – částečné úvazky.

Nebo na povinné plavání,
na dopravu, na obědy do
škol pro sociálně potřebné…
Mám za to, že na povinně
stanovené „kurikulum“ má
stát prostřednictvím MŠMT
dávat potřebné zdroje a nikoli – jak se situace jeví – na
zajištění výuky – garantované státem – si školy shánějí
krytí prostřednictvím dotací.
Tyto mohou pomáhat rozšíření nabídek vzdělávání
a nadstavbovým aktivitám,
nikoli pro dokrytí prostředků pro základní vzdělávání.
České školství se zdá býti pokusnou laboratoří i v oblasti
samotné podstaty. Před pár

lety vznikl model, kdy na platformě „rámcového vzdělávacího programu“ si každá škola
dopracovala svůj „školní vzdělávací program“. Tento systém
je v podstatě v permanentních
změnách a vykazuje tolik
„proměnných“, že v současné
době se připravuje další revize
nastaveného systému. Přiznání chyb a omylů je očistné, pokud si tyto chyby nepřiznáme,
znovu si je zopakujeme. Tolik
uvádím i k problematikám, které významně ovlivňují službu
státu prostřednictvím škol občanům.
V únoru jsme ve spolupráci
s městem Koryčany podávali
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žádost o dotaci na zásadní
proměnu naší školy. „Rozvoj
přírodních věd a technického – praktického vzdělávání
v ZŠ Koryčany“ je projektem
„ušitým na míru“ pro potřebu
regionu Koryčan. Stále není
hodnocení u konce, stále čekáme na zásadní rozhodnutí.
Na webových stránkách školy
se dozvíte k projektu všechny
podstatné informace.
Letos plaveme již od podzimu, plavou druhé až čtvrté
třídy a dojíždíme do Kroměříže. Na dopravu jsme
z dotace obdrželi celých
21 tisíc Kč… O tuto částku
budou rodiče platit méně.
Žijeme i sportem – hrajeme fotbal a florbal – soutěžíme a kluci
8. a 9.třídy vybojovali v náročné konkurenci šesti škol postup
do okresního kola ve florbalu.
Účastníme se i matematicko – logických soutěží – máme několik úspěš-

ných žáků – řešitelů úloh.
Na prvním stupni se věnují
kolegyně zajímavým projektům, tyto doplňují a zpestřují
výuku a velmi dobře působí
na vytváření třídních kolektivů.
Proběhlo čtvrtletní hodnocení a třídní schůzky – nově
budou moci komunikovat
rodiče s učiteli prostřednictvím služebních e-mailů – najdete je na stránkách školy.
Dále
chystáme
návštěvu
„experimentária“ a dny otevřených laboratoří na průmyslovce
v
Otrokovicích.
Sejdeme se 2. 12. na adventním setkání s jarmarkem,
které je spojeno s rozsvícením
vánočního
stromu.
Chystáme se na „mikulášské čertění“ ve škole a před samotnými
nejkrásnějšími svátky „narození
Krista“ na vystoupení ve škole.
Pobyt lyžníků 7. – 9. tříd je
plánován až na začátek března na vysoko položenou cha-
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tu „Švýcárna“ v Jeseníkách.
Ve škole nově pracuje „školní
poradenské pracoviště“ – toto
řeší problematiky výchovy, začleňování do kolektivu i kolektivy tříd. Pracuje ve složení – výchovní poradci, školní metodik
prevence, ve spolupráci s vedením školy a za účasti rodičů a
třídního učitele.
Vážení
uživatelé
veřejné
služby, které říkáme škola. Ne nadarmo se říká,
že škola – základ života.

Ale je to i naopak – život
nám skýtá mnohá poučení.
Přeji nám všem, by jsme se
nechávali poučit ze života,
z uvědomění chyb především
nás samotných. A z moudrostí
dobra kolem nás…chceme-li jej
vnímat. Radostné a požehnané
Vánoce…a pevným krokem novým rokem, pokud možno bez
otlaků na těle i na duši…
 Mgr. Vlastimil Jansa
ředitel školy
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ZUŠ
Milí čtenáři,
dovolte, abych vás všechny po delší době pozdravil jménem vedení
ZUŠ ve Zdounkách a Koryčanech. Školní rok 2017/2018 nám běží
velmi rychlým tempem a pomalu se blíží doba adventu a Vánoc, na
které se už všichni moc těšíme. Rád bych vás informoval o tom, co
se za poslední dobu v naší škole událo a nejdříve se vrátím o pár
měsíců zpět. Na sklonku loňského školního roku dosáhl mládežnický dechový orchestr výrazného úspěchu, když z celostátního finále,
které se konalo v Letovicích, přivezl 1. místo v kategorii II. A (malé
dechové orchestry do 20 členů) a navázal tak na předcházející
úspěchy z let minulých. Koryčanskou ZUŠ reprezentovali: Jan Valenta, Anežka Šušlíková, Tomáš Binek, Michal Binek a Stanislav Pluhař.
Na samém sklonku školního roku uspořádala naše škola dva tematické výlety. Hudební obor navštívil Hukvaldy, rodiště a muzeum skladatele Leoše Janáčka, exotickou zahradu Tropic a hrad Hukvaldy
s památníkem lišky Bystroušky. Výtvarný obor cestoval do Olomouce, kde postupně navštívil katedrálu sv. Václava, Arcibiskupské muzeum a muzeum moderního umění. V obou místech se žáci zúčastnili
odborného workshopu, kde si mohli sami vyzkoušet tvorbu starého
i nového umění. Na všech výletech nám přálo pěkné počasí, takže
všichni účastníci odjížděli maximálně spokojení.
Během prázdnin došlo také ke změnám v našem pedagogickém
sboru. Po 38 letech učitelského působení odešla do důchodu paní
učitelka Ludmila Svačinová, která vyučovala na naší škole hru na
housle, klavír a hudební nauku, v letech 2007–2015 byla zástupkyní ředitele školy a v letech 2015–2017 byla pověřena vedením
školy v Koryčanech. Za příkladnou a dlouholetou pedagogickou
činnost byla oceněna hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem při
slavnostním ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje v muzeu
Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě. Paní učitelce k tomuto
ocenění moc gratulujeme, děkujeme za veškerou práci, čas, nasazení a do dalších let přejeme hodně zdraví a zaslouženého odpočinku! Od šk. roku 2017/2018 je nově pověřena vedením školy v Ko-

ryčanech paní Mgr. Monika Selucká. Na místo pedagoga houslí
nastoupila nově paní učitelka Bc. Iva Bubeníčková. Oběma přejeme
hodně zdaru, trpělivosti a pevných nervů.
Nový školní rok jsme opět zahájili s plnou kapacitou, tj. 190 žáků,
což již několikátý rok dokazuje nejen stálý zájem o hudební a výtvarné vzdělávání, ale také kvalitu pedagogického sboru. Jen pro
zajímavost uvádím, že věkový průměr našeho pedagogického sboru
je v současné době 33 let, takže patříme k jednomu z nejmladších
kolektivů ve Zlínském kraji vůbec, což mne na jednu stranu velmi
těší a na druhou stranu si musím přiznat, že jsem v současné době
druhým nestarším členem pedagogického sboru…:-)
Z aktuálního dění ve škole bych chtěl s velkým vděkem oznámit, že
se nám díky přispění města Koryčany podařilo dokončit zateplení
celé zadní části budovy ZUŠ včetně nezbytných stavebních úprav
a celá budova se tak těší pěknému vzhledu, ale také větším energetickým úsporám. Jménem všech zaměstnanců a žáků školy bych
chtěl poděkovat vedení města Koryčany v čele s paní starostkou Ing.
Hanou Jamborovou!
A co nás v nejbližší době čeká a nemine? Žáci naší ZUŠ vystoupí
postupně v době adventu na rozsvěcování stromku 2. prosince, na
adventním setkání vedení města se seniory v kulturním domě a 15.
prosince v 16:00 vás všechny zvu na tradiční vánoční koncert ZUŠ
Koryčany, který se bude konat v chrámu sv. Vavřince. 20. prosince
vystoupí žáci na výchovném koncertě pro 1. stupeň ZŠ Koryčany.
Vážení čtenáři, dovolte, abych vám v nastávajícím čase adventu a
poté Vánoc popřál jménem svým i všech zaměstnanců hlavně klidné prožití nejkrásnějších svátků v roce, hodně zdraví, klidu, pohody
v kruhu vašich nejbližších, přátel a kamarádů a budu se těšit, že se
s vámi na některé z našich akcí potkám.
S pozdravem váš
 MgA. Norbert Svačina, Ph.D.
ředitel školy

Literární okénko

Když se Jan vína napil
Jan popíjel z plné číše
chtělo se mu skákat výše
než je nastavená laťka
pak však hodil brzdy trochu
a řekl si milý hochu
už jsi usazený taťka
Ne že bys to nedokázal
ostych by ti údy svázal
ne tak jako v mládí
ti co by tě sledovali
možná by i radu dali
ignoruj co svádí
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Osobnosti

I nenaplněný sen obohatí život
Roman Svoboda je usměvavý mladý muž,
který nedá na Koryčany dopustit. Narodil
se v Kyjově a s celou svojí rodinou stále v
Koryčanech bydlí. Odmalička miluje hudbu a zpěv. Ke zpěvu ho vedl tatínek, který
hrál na několik hudebních nástrojů. Sotva
malý Roman začal mluvit, začal i zpívat. Už
v mateřské školce přednášel a zpíval. Na
základní škole nejraději vzpomíná na paní
učitelky Helenu Krejčiříkovou a Janu Putnovou, obě si Romana získaly svým milým přístupem k dětem. Když mu bylo 9 let, jeho
sestra Jana ho přivedla do pěveckého sboru
pod vedením paní učitelky Kovaříkové. Byla
to doba, kdy začaly přicházet první drobné
úspěchy. V roce 1985 byl na letním táboře, kde vedoucí pořádali pro děti soutěž ve
zpěvu. Malý Roman nadchl všechny diváky,
když s velkým citem zazpíval písničku Svatoborské širé pole a dětská trofej Zlatý slavík
byla jeho. Další úspěch se dostavil až v roce
1988, to už byl na II. stupni základní školy,
kde zpíval ve sboru paní učitelky Evy Košutové. Tehdejší pionýrský oddíl, který vedla
skupinová vedoucí Pavla Smetanová, pořádal soutěž „Zpívá celý oddíl“. Byla zde i
kategorie jednotlivců a Roman opět boduje.
Jeho výkon byl ohodnocen vysokým počtem
hlasů, a tak opět stanul na nejvyšším stupni.
Přišel složitý rok 1968. Tatínek Romana byl
velmi zklamán tím, jak se vyvíjela situace v
tehdejším Československu, až dospěl k zá-
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važnému rozhodnutí. Vystoupil z KSČ. Tento
odvážný krok však měl velmi neblahý dopad na celou rodinu, především na Romanovu další hudební dráhu. On toužil studovat na konzervatoři, ale nesmlouvavá drsná
politická soukolí se rozjela naplno. Tehdejší
výchovná poradkyně mladému Romanovi
oznámila, že podle jejího názoru nemá talent, ani prospěch z matematiky a fyziky na
to, aby šel studovat na takovou školu jako
je konzervatoř. Pro mladého nadaného zpěváka to byla velmi těžká rána, se kterou se
nedokázal vypořádat. Navíc v posledním
ročníku základní školy v té době neměli
hudební výchovu a tím Roman hodně trpěl.
Kromě zpěvu měl však plno jiných zájmů.
Bavila ho historie, byl velký sběratel všech
možných drobností, od obalů žvýkaček až
po pohlednice nebo mince, což mu vydrželo dodnes. Jak se však rozplývala představa
o studiu na konzervatoři, tak se začaly vzdalovat i možnosti vystupovat se zpěvem na veřejnosti nebo se účastnit soutěží. Doma však
Roman nikdy zpívat nepřestal. Večer usínal
se sluchátky na uších, do kterých mu hrály
tóny jeho nejoblíbenějších skladeb.
Po skončení základní školy jeho životní cesta
nabrala zcela jiný směr. Rozhodl se vyučit
truhlářem. Nastoupil na Střední odborné
učiliště

nábytkářské v Bystřici pod Hostýnem. Paní
profesorka Marta Pořízková brzy objevila
Romanův hudební talent a přijala ho do
studentského sboru Carmen. V Bystřici pod
Hostýnem působil i sbor Tregler pro dospělé
zpěváky, ve kterém Roman také občas hostoval. Studentský sbor Carmen zpíval v různých kostelích a kulturních domech v okolí
Bystřice. Velmi úspěšné vystoupení se uskutečnilo v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem, kde mladí zpěváci sklidili velký aplaus
posluchačů. Pro své zviditelnění pořádal
sbor Carmen výjezdní výlety do Prahy. Vystoupení však měla velmi netradiční ráz,
sbor zpíval na Karlově mostě, Václavském
nebo Staroměstském náměstí. Jedno výjezdní vystoupení se konalo dokonce i ve Vídni v
Schönbrunnu. Velkým problémem však byly
finance. Nikdo jim nic nedotoval, všechno si
museli hradit sami, ale ani to mladé nadšené
zpěváky neodradilo. Se studentským sborem Carmen se dokonce v rámci východní
Evropy účastnili i mezinárodních festivalů za
účasti sborů z Polska a Maďarska.
I když Roman velmi rád zpíval ve sboru, stále toužil po kariéře sólového zpěváka,
p
, proto
p
s nadšením přijal
nabídku
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zpěváka pro dechovou kapelu, která již
nějakou dobu hrála na učilišti. Neúčastnili
se však žádných soutěží, hráli jen na školních akcích. Romanův talent byl však nepřehlédnutelný. Všiml si ho i hlavní vychovatel Petr Balga a začal mladého zpěváka
brát na soutěže jednotlivců v lidových písničkách. A hned přišly první úspěchy. 3.
místo v okresním kole mu zajistilo postup
do krajského kola a tam neměl konkurenta, byl jasně nejlepší ze všech soutěžících.
Po krajském kole se mu otevřela cesta k
profesionálnímu zpěvu. Paní profesorka
z brněnské konzervatoře doporučila Romana do pěveckého sboru ve Zlíně, který
koncertoval po celém světě. Tady zapracovala Romanova přílišná zodpovědnost, byl
ve 3. ročníku a chtěl učební obor dokončit,
tak tuto skvělou nabídku odmítl. Otevřené
dveře se začaly pomalu zavírat.
Po skončení učiliště se mu znovu naskytla
možnost jít studovat na konzervatoř. Ale
smlouva s podnikem, který ho nechal vyučit truhlářem, byla neúprosná, buď musí
odpracovat v podniku tři roky, nebo vrátit
peníze za studium. Romanovi rodiče neměli tolik peněz, aby ho vyplatili, proto začal
pracovat a v dalším studiu už nemohl pokračovat. Dveře vedoucí ke kariéře zpěváka se načas zcela uzavřely.
V roce 1990 se Roman zúčastnil soutěže

Prostějovská jehla. Byla to soutěž, které se
zúčastnili jak profesionální zpěváci, kteří
měli vlastní hudební doprovod, tak amatéři bez doprovodu. Umístil se na šestém
místě, ale porota si jeho talentu všimla. Za
svůj výkon získal cenu Viany (Ivany) Bartošové (dvojče Ivety Bartošové). O dva roky
později v roce 1992 v téže soutěži skončil
na děleném čtvrtém místě, v porotě tehdy
seděla i Iveta Bartošová.
S kamarády založili kolem r. 2000 hudební skupinu NADRAKA. Roman se vervou
pustil do zpěvu, ale bohužel ani tady mu
nebylo přáno. Uzlinky na hlasivkách ho
donutily skončit v kapele.
Nastala doba televizních soutěží všeho
druhu. Mezi hudebními soutěžemi významné místo zaujalo DOREMI. Když se v
roce 2003 Roman přihlásil, byl pozván do
televize NOVA, tak se konečně dostavil
zasloužený úspěch a s písničkou Měsíční
řeka se stal vítězem. Po tomto úspěchu byl
pozván do Milonic, aby se stal porotcem
v hudební soutěži. Na poslední chvíli se
situace změnila, místo porotcem byl soutěžícím a opět tu bylo 1. místo mezi přítomnými zpěváky. Ještě v tomtéž roce ho
sestra Jana přihlásila do další známé televizní soutěže CARUSO SHOW. Pro své vystoupení si Roman připravil krásnou píseň
Vyznání. Opět si však smůla vybrala svou

daň, než byl pozván, soutěž byla zrušena.
Od roku 2009 začal hrát divadlo s koryčanskými ochotníky. Přihlásily se však
další zdravotní problémy a Roman musel skončit i s hereckou dráhou. Od roku
2013 zpíval v chrámovém sboru v místním kostele sv. Vavřince. Chrámový sbor
vedla paní Monika Selucká až do roku
2014, s jejím odchodem z pozice vedoucího skončil i sbor. Roman to však stále
nevzdává, neztrácí elán ani lásku ke zpěvu. V současné době zpívá s paní Monikou Seluckou, která ho doprovází na klávesy na různých akcích v Koryčanech, ať
se jedná o svatby, pohřby, vítání občánků
nebo Den matek a další akce. Opět se
blíží doba, kdy můžeme slyšet z pódia
zvučný, ale zároveň krásně sametový
Romanův hlas. Vystoupí i s paní Monikou
Seluckou na tradičním rozsvěcení vánočního stromu v Koryčanech v sobotu 2. 12.
2017 v 16 h a na další akci v pondělí
11. 12. 2017 v 15 h v KD Koryčany. A
bude zpívat dál, dokud mu zdraví dovolí.
Roman si o sobě myslí, že je neprůbojný
člověk, ale z jeho příběhu je znát velká
síla, protože nevzdat se svého snu, chce
někdy mnohem víc odvahy, než bychom
si mohli myslet.
 Ing. Marie Horáčková Ph.D.

Sdružení a spolky

Blišice se loučí s rokem 2017
Konec roku se blíží mílovými
kroky a my v Blišicích za sebou
máme již téměř všechny akce.
Tradiční podzimní akcí byla
letos již potřetí drakiáda. Akce
se uskutečnila za krásného slunečného počasí dne 30. září na
Cihelně v Blišicích. Draci se pouštěli na poli nad Cihelnou, kde
byly skvělé podmínky pro pouštění draků. Všem draci krásně
létali a nikomu nezůstal ležet na
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zemi. Nejen děti, ale i maminky
a tatínci běhali po poli a snažili se dostat draka co nejvýše.
Posilněni různými dobrotami se
poté někteří pustili do soutěže v
dlabání dýni. Děti se pak vyřádily s balónem na hřišti nebo prolézáním houštin nad Cihelnou.
S koncem roku se nám také blíží
každoroční zpívání u vánočního stromečku v Blišicích, kde si
můžete odpočinout od vánoční-
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ho shonu a naladit se vánoční
atmosférou. Zazpívat si koledy
nebo si jen poslechnout dechovou kapelu Boršičanka, která je
již stálicí při této akci, si můžete
16. prosince 2017 od 16:30 ho-

din. Krátké vystoupení si připraví
také místní mládež. Občerstvení
samozřejmě zajištěno.
Děkujeme Vám za přízeň v uplynulém roce a těšíme se na Vás při
akcích v roce následujícím. Již

nyní si můžete všechny plánované akce prohlédnout v krásném
kalendáři, které město Koryčany
věnovalo každé domácnosti a
kde jsou akce, které Blišice příští
rok chystají, vyznačeny.

Teď už mi zbývá Vám jen popřát za celé Blišice příjemné
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
 Edita Dlouhá

Odpoledne, které (ne)bylo na draka
„Horší počasí si už nemohli vybrat.“
Mezi těžkými dešťovými mraky se s námahou prodírají poslední
podzimní sluneční paprsky a snaží se vysušit všechny kalužiny kolem.
A já? Já se tu společně s dalšími třepotám ve studeném severáku
jen tak s holým krkem, bez čepice, a se zemí mě pojí jen tenký
provázek v malé ručce. Stejně ti malí trpaslíčci pode mnou mají
výdrž. Dešťové kapky mně rozmáčí „mejkap“ a oni se pořád snaží
s námi vyletět nad mraky až ke sluníčku. Až sem nahoru slyším
jejich zvonivý smích a volání, asi
je láká sladká odměna, kterou
jim na dnešní den přichystala
paní perníkářka. Vidím dole pod
sebou krabici malých barevných
sladkých perníkových dráčků.
Mňam!
Ou, co to cítím? Padám! Ne, to
jen děti ucítily vůni pečených
špekáčků, které jim připravili tatínkové a rychle smotávají naše
provázky. Pozor, málem jsem
skončil na stromě. Ale už jsme
všichni v bezpečí dole na zemi a
naši dračí vůdci si pochutnávají
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na dobrotách, co jim dospěláci připravili.
Děkuji, že jste mě letos pozvali mezi Vás, Jestřabické Draky, a doufám, že příští rok bude lepší počasí anebo mi aspoň koupíte teplou
čepici, protože jinak, jinak se mi u vás mooc líbilo. A už se těším,
kolik se nás sletí příště.
 Váš Dráček Mráček
PS: Protože jsem jen papírový, tak za mě psala Ing. Romana Šlesingerová a fotila Dagmar Pěnčíková, DiS.
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Ochotnický spolek Koryčany
S novou divadelní sezónou přicházíme opět s novou hrou i my
ochotníci z Koryčan.
Naše už tak hubené řady opustil Ondřej Švejda, který začal studovat na vysoké škole v Brně a je časově vytížený. Ze zdravotních důvodů si dal pauzu i náš nováček Jarda Horák, ale věříme,
že příští rok zase bude hrát. Tím za celý kolektiv přejeme brzké
uzdravení.
Co na to říct, je nás šest a najít zajímavou a vtipnou komedii pro
šest herců ve složení 2 muži a 4 ženy je docela oříšek. Nechceme prvoplánový humor, takže nám zbývá konverzační komedie.
Opět jsme šáhli po již osvědčeném autorovi M. Camolettim, od
kterého jsme již odehráli „Na správné adrese“.
Je to autor francouzský, takže i autorská práva nejsou nejlevněj-

ší, ale věříme, že sázka na jistotu, myslíme tím autora a naši píli a
vůli Vás opět pobavit, vyjde.
Pokud chceme více jak hodinu bavit a udržet vaši pozornost, každý z nás si musí ukrojit pořádný kus textu a bravurně ho zvládnout.
Zkoušíme již od září a premiéru plánujeme na 10. 3. 2018. Věříme, že nás přijdete zase podpořit a my se budeme snažit Vás co
nejlépe pobavit.
Už sám název Láska, sex a žárlivost nám slibuje děj plný zvratů
a zápletek, takže pokud si na nás uděláte čas, pokusíme se Vás
pobavit.
 Ilona Vybíralová
vedoucí souboru

Léčivé bylinky

Yzop Lékařský
Milí čtenáři, slunečné dny jsou za námi,
zbyly nám jen vzpomínky na horké léto a
ti pilnější mají plné zásoby sušených bylinek ze zahrádky nebo z volné přírody.
Nastává čas podzimního nachlazení a
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dětských kašlíků, proto Vám dnes přiblížím moji oblíbenou bylinku:
YZOP LÉKAŘSKÝ
Jedná se o aromatický, plazivý polokeř,

dosahuje výšky 20–50 cm, jeho bohatě
větvená lodyha však může dorůstat délky
až 1,5 m.
Jeho přísadu můžete běžně sehnat na
jarních tržištích s přísadami bylinek, jeho
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Inzerce
pěstování není nijak náročné. Yzop se od starověku používá
jako léčivá rostlina a koření, od 10. století se též pěstuje. Obsahuje silice, třísloviny, glykosidy a hořčiny. Má diuretické účinky,
mírní trávicí obtíže, je vysoce účinný proti zánětům a proti nadýmání. Užívá se jako kloktadlo při suchém kašli, zahlenění a
zánětech dýchacích cest; v dýchacích cestách působí dezinfekčně až antibioticky. Podobný účinek se projevuje i při léčbě močových cest.
Jeho léčivé účinky mám sama vyzkoušené a nedám na něj dopustit. Dnes půjdeme dál než jen uvařit při dráždivém kašli čaj.
My si uvaříme sirup, ten děti tolik neodmítají a jeho účinnost
Vás překvapí.
Yzopový sirup:
Příprava: Yzop květ
30 g
Med 500 g
Květy yzopu vhodíme do 0,25 l vroucí vody, necháme vařit
0,5 minuty, poté necháme 4 hodiny vyluhovat. Jemně přefiltrujeme a přidáme 500 g medu nebo nerafinovaného cukru. Na
mírném ohni svaříme na konzistenci sirupu a naplníme sklenice.
Skladujeme v chladu a temnu, nejlépe v lednici.
Použití: Sirup uvolňuje hleny a podporuje jejich vykašlávání.
Dospělí užívají 5–6 lžic denně, děti poloviční dávku.
Zdroj: J. Janča, J. A. Zentrich: Herbář léčivých rostlin
Přeji Vám všem krásné prožití adventu a Vánoc a všechno dobré v novém roce 2018.

 Ilona Vybíralová
vaše „Babi kořenářka“
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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

až 1500 Kč
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Rozsvěcení stromu
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Rozsvěcení stromu
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