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KORYČANSKÝ
Vážení občané,

zpravodaj

léto pomalu končí a nezadržitelně se nám blíží podzim. Než toto období nastane, zbývá
nám ještě nějaký čas na babí léto a s ním
spojené slunečné a teplé počasí.
Letošní léto bylo v mnoha směrech jiné než
v předchozích letech. Bylo více deštivé, především v červnu a červenci, za což jsme určitě kvůli nedostatku vody rádi, ale nejvíce
bylo ovlivněno četnými omezeními spojenými
s nemocí COVID-19. Díky této skutečnosti se
nemohla konat spousta kulturních akcí, které k tomuto období patří - např. Pohádkový
park pořádaný ke Dni dětí, fotbalový Junior
Cup či Den města spojený s jarmarkem a doprovodným programem. Ty akce, které se i za
ztížených či omezených podmínek podařilo
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uspořádat, se velmi zdařily a těšily se nemalé návštěvnosti – např. Turnaj v malé kopané
v Blišicích, Červencová noc v Lískovci, Blišický hudební den, Loučení s létem na koupališti
Koryčany. I přes všechny komplikace věřím,
že si každý užil léto podle svých představ, ať
už u nás v České republice nebo v zahraničí.
My „Koryčaňáci“ máme velké štěstí, že kolem sebe máme krásné prostředí Buchlovských hor, Chřibů a památek v nich ukrytých.
Díky tomu k nám zavítá nemalé množství turistů a dle mého názoru jich stále přibývá.
Během letošních prázdnin probíhala rekonstrukce silnice E50 mezi obcemi Nesovice
a Brankovice. Objízdná trasa vedla přes naše
město, proto jste jistě zaregistrovali hustěj-
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ší provoz. Naštěstí jsme tuto situaci zvládli
bez komplikací a dopravní situace by se měla
vrátit k normálu.
Nyní, na konci léta a s ním spojených prázdnin, které byly letos pro některé žáky a studenty skoro půlroční, už se všichni chystají
a snad i těší do škol. Přeji všem, ať vykročí
do nového školního roku tou správnou nohou
a ať se jim daří. Snad proběhne nový školní
rok bez komplikací a v poklidné atmosféře.
Závěrem bych vám chtěla popřát hezký zbytek letních dní a hodně zdraví a pohody do
nadcházejícího podzimu.
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Informace z radnice
Snižování počtu míst
pro biologicky rozložitelný materiál
Od začátku tohoto roku došlo ke zrušení
několika míst pro odkládání biologicky rozložitelného materiálu (BRM). Z legislativních důvodů byl pojem ,,odpad“ změněn na
,,materiál“. Zrušení těchto míst i z důvodů
estetických a ekonomických bylo provedeno
po dohodě s osadními výbory místních částí
města Koryčany. Toto opatření se nesetkalo
s pochopením občanů bydlících v blízkosti
těchto míst, jelikož musí tento materiál donést na místa vzdálenější.
Při sběru biologického materiálu docházelo
k nadměrnému narušování povrchu odkládacích ploch svážecí technikou, a přestože se
odpad odvážel každý týden, místa působením
počasí vypadala nevábně. Na odložení biologického materiálu sice existují certifikované
sběrné nádoby o objemu několika krychlových metrů, jejich cena se však pohybuje
podle objemu okolo 30 tisíc Kč a více. Pro
jejich vyprázdnění je třeba speciální svozové techniky (sběrných vozů), což je pro obec

typu Koryčany zcela finančně neúnosná záležitost. Je třeba si uvědomit, že se jedná
o službu, která je na rozdíl od likvidace komunálního odpadu pro občany bezplatná. Zákon o odpadech ukládá obcím stanovit místo,
kde občané mohou BRM odložit. Z hlediska
dodržení zákona by tedy postačilo stanovení Odpadového centra jako jediného místa
pro nezpoplatněné odložení tohoto materiálu. Náklady na likvidaci BRM dosáhly v roce
2019 téměř výše porovnatelné s náklady na
likvidaci komunálního odpadu, což je ovšem
podle zákona služba zpoplatněná. Redukce
míst pro uložení BRM je tedy vedena záměrem tyto náklady snižovat. Občané i chalupáři mohli v roce 2018 využít možnosti získat
kompostér z vyhlášeného dotačního titulu.
Toho využila pouze část obyvatel Koryčan
(přesně 480 občanů a chalupářů), přestože
mohlo být množství kompostérů z dotací několikanásobně vyšší. Také návrh z řad občanů
o přidělení popelnic na BRM a jejich následný vývoz Technickými službami Koryčany je

v podmínkách města Koryčany zcela nereálný. Tento systém si mohou dovolit velká
města jako např. Kyjov, která v odpadové oblasti podnikají, spoluvlastní skládku a svozovou odpadovou firmu. Je třeba si uvědomit,
že biologicky rozložitelný materiál produkují
sami občané a také jenom oni mohou ovlivnit jeho množství a následné využití (formou
kompostování). Město Koryčany jim ve svém
odpadovém systému pro likvidaci této složky
dává všechny zákonné možnosti, ale v duchu
principu hospodárnosti je třeba tyto podmínky korigovat, což směřuje k postupné redukci
míst pro uložení BRM s pozitivním dopadem
na finanční rozpočet města Koryčany. Zároveň je třeba občany upozornit na zákaz BRM
odkládat nepovoleným způsobem mimo místa vyhrazená pro jeho uložení, např. do přírody, do nádob na komunální nebo tříděný
odpad, což bude v případě zjištění zákonným
způsobem postihováno.
Josef Prokeš,
Odbor životního prostředí
Městského úřadu Koryčany

Ochrana životního prostředí
je nedílnou součástí zájmů obce Koryčany
V loňském roce 2019 občané obce Koryčany odevzdali k recyklaci 7 702,62 kg vysloužilých elektrozařízení.
Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných
zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní
prostředí. Významnou úlevu přináší však
správná recyklace těchto výrobků. Občané naší obce jsou si vědomi významnosti
třídění elektra a poctivě využívají k jejich
odevzdávání sběrné dvory a červené kontejnery společnosti ASEKOL. Právě díky environmentálnímu vyúčtování zpracovanému kolektivním systémem ASEKOL máme
k dispozici přesné hodnoty, které určují,
jakým rozsahem naše společnost přispěla
ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba
elektrické energie, primární suroviny, ropa,
voda, okyselování prostředí a produkce
skleníkových plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.
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Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos zpětného odběru
k ochraně přírody, vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce 2019 vytřídili elektrozařízení, která ušetřila 134,76 MWh elektřiny,
11393,85 litrů ropy, 532,30 m3 vody a 5,02
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 17,51
tun a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje
okyselování prostředí) o 517,25 kg.
To, že se každý kus vytříděného elektra počítá, nám ukazuje například již 100 vytříděných mobilních telefonů, které uspoří 2 340 l
pitné vody, což by naplnilo celou cisternu.
A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se
ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy do Dubaje. Všem,

kterým není příroda lhostejná a kteří tříděním
elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně
životního prostředí, patří obrovský dík.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno
pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv.
LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve
všech aspektech. V potaz je bráno všech 6
skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.
Josef Prokeš,
Odbor životního prostředí
Městského úřadu Koryčany

Jak je to se zubním lékařem v Koryčanech
Myslím si, že dnes už v Koryčanech není nikdo, kdo by nevěděl, že v tomto roce odchází z našeho města obě zubní lékařky. Paní
doktorka Mazánková po letech přesluhování
odchází do zasloužené penze a paní doktorka Hajnová se z osobních důvodů rozhodla
přestěhovat svou zubní praxi do Kroměříže.
Ani jedné z nich nemůžeme v těchto krocích
zabránit. Je to jejich soukromé rozhodnutí,
které nezbývá než respektovat. Ovšem sehnat do malé obce či města doktora jakékoliv
odbornosti je dnes velký problém.
Dne 20. 7. 2020 mi byla zástupci petičního
výboru doručena Petice občanů města Koryčany ve věci Zajištění zubní lékařské péče
v Koryčanech. To umocnilo naléhavost potřeby zubního lékaře pro Koryčany sehnat.
Tady je na místě vysvětlit, že zajištění zdravotních služeb, kam spadá i zubní lékařská
péče, nespadá do působnosti a kompetence
samosprávného územního celku, čili obce.
To je povinností zdravotní pojišťovny, která

zajišťuje pro své pojištěnce časovou a místní dostupnost hrazených zdravotních služeb.
Tzv. dojezdové doby jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. Znamená to, že poskytovatelé jednotlivých odborností nemusí
působit přímo na území města.
Vzniklá situace nám není lhostejná, proto jsme se již v březnu tohoto roku obrátili
na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, odbor zdravotní péče, se žádostí o součinnost
při řešení zajištění dostupné zdravotní péče
v našem městě. Bohužel nám bylo sděleno,
že Kroměříž z hlediska dojezdové doby je
pro město Koryčany v rámci stanovené lhůty vyhovující. Všeobecná zdravotní pojišťovna
tedy považuje místní dostupnost poskytování
zdravotních služeb za zajištěnou. Skutečnost,
že v ordinacích vyhovujících dojezdové době,
zubní lékaři nepřijímají nové pacienty, pojišťovny nijak neřeší. Jsou to přitom pouze ony,
kdo má vliv na to, kde si lékař otevře ordinaci.
Obrátili jsme se o pomoc s řešením vzniklé

situace také na Odbor zdravotnictví Zlínského kraje. Jediné, co mohou udělat, je vypsat
výběrové řízení na obsazení místa pro ambulantní zubní péči v Koryčanech. To již bylo
vypsáno a nám nezbývá než doufat, že se
někdo přihlásí, protože obec v tomto ohledu
nemá žádné pravomoci.
Potenciálnímu zájemci o otevření zubní ordinace v Koryčanech může město Koryčany
nabídnout nebytový prostor pro ordinaci, případně i obecní byt.
V závěru se na Vás obracím s prosbou, pokud
byste o nějakém zubaři či zubařce Vy nebo
někdo z Vašich známých věděli, budu velice
vděčná za každou informaci, za každý kontakt.
Děkuji.
Ing. Hana Jamborová
starostka

Okénko technických služeb
Bezohlednost při nakládání s odpadem
Opakování je matka moudrosti, a proto dnes
opět téma odpady. Nebudu zde rozebírat
třídění odpadů, které většina občanů zná
a praktikuje. Psát budu jen o jedincích, kteří
pravděpodobně schválně ničí práci druhých,
nebo mají tak málo intelektu a nepochopí, že
dělají něco špatně.
Co je vlastně špatně? Poslední týden v srpnu probíhal svoz veškerého odpadu tak jako
vždy, avšak něco bylo přece jen jiné.
V pondělí při svozu komunálního odpadu bylo
v popelnici nalezeno uhynulé zvíře, pravděpodobně jehně.
V úterý při vysypávání jedné popelnice v Koryčanech došlo k rozstřiku zvířecí krve ulože-

né v odpadové nádobě na pracovníky Technických služeb a svozové vozidlo.
Ve středu byl nalezen uhynulý králík ve značném stádiu rozkladu v kontejneru na plasty.
Dále bylo na třech stanovištích pro umístění
bio materiálu odloženo několik velkých kamenů, stavební suť a části nábytku.
Vážení spoluobčané, to, co jsem výše uvedl,
je špatně! Člověk se zdravým rozumem nad
tím zakroutí hlavou a řekne si, že to snad
nemůže být pravda. Doufám, že těch, kteří
kroutí hlavou, je drtivá většina a ty, kteří takto nelegálně nakládají s odpadem, bych rád
na měsíc zaměstnal u Technických služeb,
kde by vykonávali práci, která by jim připo-

mněla jejich bezohledné chování. Pak by si
možná uvědomili, že i pracovníci Technických služeb jsou lidé, a svůj postoj k třídění
odpadů by řádně přehodnotili.
Pavel Vaněk,
ředitel TS Koryčany
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Školství
Mateřská škola v době prázdnin
Prázdninový provoz v mateřské škole probíhal
v červenci ve třídě Berušky v horní budově.
Všechny aktivity dětí směřovaly na školní zahradu a pobyt venku.
Rádi jsme využili pěkného počasí. Zahrada je
zajímavá dřevěnými hracími prvky, prostornými zastíněnými pískovišti, nabízí spoustu možností nejen pro hry, sportování, ale i ekologicky
zaměřené činnosti. Je vhodnou formou relaxace pro děti především v době prázdnin.

Děti se těšily sbíráním jahod a rajčat na bylinkové zahrádce, o kterou se celý rok s láskou
staraly a pozorovaly změny. Květinová skalka,
kterou mají také ve své péči, zazářila pestrou
paletou květů a přilákala broučky i motýly.
Věnovali jsme se drobným opravám, které byly
nutné z technických důvodů a pro zlepšení
estetiky prostředí. Proběhla výměna interiérových dveří, nátěry okenních rámů, venkovních zábradlí, rekonstrukce vstupních schodů,
na zahradě pak ještě impregnace a údržba

Keramický kroužek
Každý z nás se rodí s touhou a schopností
něco vytvářet. Tyto schopnosti však ztrácíme, jak stárneme. Začíná převládat pocit
nejistoty. Malé děti ovšem tvoří se zaujetím,
spontánně, jejich cílem není dokonalost výrobku, ale způsob výtvarného vyjádření, které jim přináší radost.
Keramická hlína je velmi tvárný materiál,
který pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, ale
také tvůrčí schopnosti, představivost a fantazii. Každý výrobek je nezaměnitelný originál,
který nese otisky rukou.
4

herních prvků, obnovení smyslového chodníčku a úprava okrasných rostlin. Plánujeme
vybudování centra rozvoje poznání, instalaci
orientačních tabulí. V budově proběhl velký
úklid včetně sanitace, výzdoba prostor pro děti
a připravovali jsme se na nový školní rok.
Prázdniny velmi rychle uběhly a my se už těšíme na kamarády a nové děti.
Školní rok začíná!
Martina Ondrušíková
Mateřská škola, Koryčany

Děti se v kroužku naučí základní způsoby vytváření z hlíny (vyštipování, modelování z válečků, modelování volnou rukou…). Zároveň
se naučí některé pro ně dostupné techniky
dekorování včetně glazování.
Kroužek probíhá v mateřské škole od roku
2017 a za tu dobu jsme s dětmi vytvořily
už řadu krásných originálních výrobků. Naši
školku jich také pár zdobí např. krmítka a pítka pro ptáčky, domeček pro broučky… Musím ale říci, že děti se s výrobky velice těžko
loučí, proto si většinu z nich odnášejí domů.
:-)
Martina Hochmannová,
učitelka

Logopedická třída Žabičky v naší MŠ
MŠ v Koryčanech má čtyři třídy a jednou
z nich je naše logopedická třída, která je specifická tím, že je do každodenního režimu dne
zahrnuta intenzivní logopedická péče - individuální a skupinová.
Ve třídě pracují dvě paní učitelky, které mají
odpovídající vysokoškolské vzdělání v oboru
logopedie a úzce spolupracují s logopedkami
ze SPC Kroměříž. Ty naši práci pečlivě sledují
a na základě naší každodenní pečlivě zaznamenávané dokumentace o činnostech, které
s dětmi děláme, vypracovávají odborné zprávy o jednotlivých dětech. Tato spolupráce je
na velmi vysoké úrovni a troufáme si říct, že
lidově řečeno „přináší ovoce“. Tento intenzivní způsob péče o řeč zajišťuje výrazný pokrok
u většiny dětí.
Do třídy Žabiček jsou přijímány starší děti
a zejména předškoláci, u kterých se projevu-

je právě oslabení v některé rovině jazykových
a řečových schopností. Naším cílem je, aby
tyto děti vstupovaly do první třídy ZŠ jako
sebevědomé, usměvavé, spokojené a připravené po všech stránkách. Aby se uměly
souvisle vyjadřovat, nebály se mluvit, krásně a správně vyslovovaly, osvojily si správné
řečové návyky, tedy řečové dovednosti, aby
měly rozvinutou hrubou i jemnou motoriku,
grafomotoriku a v neposlední řadě i smyslové
vnímaní, zejména sluchové a zrakové.
S rozvojem informačních technologií i hektickým způsobem života se snižuje počet
příležitostí k obyčejným rozhovorům mezi
lidmi, ubírá se čas pro četbu knih, vyprávění příběhů, zážitků, vzájemné povídání. Dětí
s komunikačními obtížemi v různých rovinách
- ať už menšími či většími - stále přibývá.
A proto tyto děti potřebují naši pomoc a podporu, aby se naučily dobře mluvit a měly vy-

rovnané šance se svými vrstevníky ať už ve
škole nebo volném čase.
A o to se snažíme v naší mateřské škole,
která má jako jen jedna z pěti MŠ v našem
okrese vlastní logopedickou třídu. A není vůbec jednoduché takovou třídu zřídit a starat
se o ni. O tom by Vám mohla vyprávět naše
paní ředitelka!
A také děkujeme všem našim rodičům dětí
minulých, stávajících i budoucích za jejich
důvěru a úzkou spolupráci, protože právě oni
odvádí ten větší kus práce při pravidelné přípravě doma s dětmi, a věříme, že jste byli,
jste a budete s naší prací spokojeni. I nadále se budeme snažit a už se těšíme na nový
školní rok s Vámi a Vašimi dětmi.
Mgr. Petra Kovářová
Bc. Michaela Věžníková

Pozvánka do hudebně pohybového
kroužku Chřibuláček
Ráda bych Vás dnes pozvala do našeho
kroužku a vysvětlila, proč považuji za vhodné
dopřát dětem pravidelný kontakt s hudbou.
Jak mi jistě mnozí z Vás potvrdí, malé dítě
často využívá svůj hlas k pobrukování ještě
dříve, než se naučí mluvit. V batolecím věku
děti již samy reagují na hudbu nadšeným
úsměvem a pohyby celého těla. V odborných
pedagogických kruzích se považuje prvních

šest let života za nejdůležitější a stěžejní pro
učení a hudba má hodně společného s matematikou a jednoznačný a nezpochybnitelný
vliv na stimulaci mozku.
Nikdy nepřestávám žasnout nad tím, jaké
neskutečné množství nových informací dokážou děti předškolního věku pojmout. Proč
tedy nedopřát dětem pravidelný kontakt se
světem hudby?
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Dopřejte dětem příležitost uspokojit jejich přirozenou touhu po poznání i touhu po propojení melodie s pohybem.
Dopřejte dětem bouchání do všemožných znějících předmětů či hudebních nástrojů. Tato aktivita přináší zjevné potěšení, jelikož děti zjišťují,
že věci nemají jen svůj tvar a strukturu, ale mají i svou hudbu.
Dopřejte dětem, aby je muzicírování rozradostňovalo, posilovalo, spojovalo i rozvíjelo.
Pomozte dětem, aby byla přítomnost hudby v jejich životech stejně přirozená a důležitá jako vzduch či voda.
Pomozte nám pozitivně rozvíjet osobnost i charakter dětí. Při hraní společných hudebně pohybových her, zpěvu i tanci se děti učí zvládat
stres a překonávat sebe sama. Budou se učit ohleduplnosti a týmové spolupráci.
Pomozte nám u dětí zasadit semínko velkolepého potenciálu, který bude růst a obohacovat je po celý život.

I v letošním školním roce se na Vaše děti těší „Chřibuláček“!
Mateřská škola Koryčany
Bc. Pavla Domanská

Zprávičky ze školy základní…
Školní rok předcházející se zapsal nejen do dějin školství. Od dob Marie Terezie snad poprvé
žáci dlouhodobě nechodili do školy. Naše škola
vzdělávala žáky distančně – vzdálenou formou, využívali jsme digitalizovaného prostoru
a v případě potřeby jsme připravovali výuku
osobním předáváním výukových materiálů, dle
potřeby byla i možnost doučování.
V následujícím období zjistíme, jak efektivní byl
tento způsob, když nebyl pro žáky povinný…
Z červnového dobrovolného období, kdy školu
navštěvovaly cca 2/3 žáků, lze dovodit určitý
pokles „výkonnosti“ výuky. Ale pozitivem zase
bylo, že žáci byli vedeni více k samostatnosti
a odpovědnosti. Rodiče měli možnost více nahlédnout „pod pokličku“ dnešního vzdělávání.
Pro vzdělávací systém, který zastřešuje MŠMT,
je to výzva k pružnějším a efektivnějším změnám, co ponechat v RVP, ŠVP – tedy „osnovách“. Tedy dát přednost vzdělávání pro život,
motivační práci s navázáním do reálného života. Vypustit experimenty typu původně nastavené inkluze nebo nově genderově pojímanému stylu života… Výsledkem je společnost se
znaky „bezpohlavnosti“, pseudohumanismu,
zneužívání demokracie mocnými, vláda peněz,
populismus, agrese „člověk člověku vlkem“…
Dějiny lidstva jsou příkladem pádů rozvinutých
6

říší. Nepoučíme-li se, nečeká nás nic jiného…
Ve škole se snažíme o cestu vzdělávání pro
život a přistupovat k sobě navzájem s empatií,
jako partneři – průvodci na části cesty životem.
Klademe důraz na motivaci a zpětnou vazbu.
Společně s městem Koryčany jsme realizovali zásadní projekt „Rozvoj přírodovědného
a technického – praktického vzdělávání v ZŠ
Koryčany“. Změny se postupně projeví v životě
našeho města, žáci – budoucí studenti a po-

sléze ekonomicky aktivní mladí lidé budou více
zapojeni do místního prostředí… Koryčany se
tak stávají atraktivnějším místem pro život.
Již v době omezené výuky jsme promýšleli
a chystali úpravy a optimalizaci prostor „malé
školy“ na náměstí a družiny v budově Nádražní. Zmizely „oblíbené“ klecové šatny, vznikl tak
shromažďovací prostor s možností her a aktivit. Nové zázemí mají vyučující, nový prostor
učebna pro informatiku, vznikla nová velká

třída s interaktivní tabulí pro naše prvňáčky.
Posílen byl digitální prostor pro výuku ze všech
tříd. Novotou voní rekonstrukce druhého oddělení družiny na Nádražní.
V současné době dále pokračujeme v projektu
Šablony 2 – zvyšování úrovně vzdělávání a vybavenosti školy. Ve spolupráci se zřizovatelem
– městem Koryčany – jsme připravili projekt
na rozšíření sportovního centra. Dle informací
vedení města byl tento projekt dotačně podpořen a čekáme na brzkou realizaci.
Představuji společenství – spolupracovníky spoluautory budoucnosti. 26 prvňáčků čeká
důležitá etapa celoživotního vzdělávání, průvodcem je paní učitelka Petra Konvalinková
a paní asistentka Dana Gašpárková. Již otrkané druháky vede paní učitelka Kamila Cintulová. Třeťáky nadále vede tandem pan učitel
Roman Hofr s paní asistentkou Hanou Šimčíkovou. Čtvrťáci spolupracují s paní učitelkou
Bohdanou Fochrovou a paní asistentkou Michaelou Jáchimovou.
Na páťáky čekala třída na druhém stupni, paní
učitelka a též výchovná poradkyně pro 1. stupeň Jana Marková. Šesťáci jsou již na druhém
stupni jako doma. Povede je nový pan učitel
Lukáš Zahradník ve spolupráci s novou paní
učitelkou - asistentkou - Martou Prachařovou.
Žáky 7. A vede paní učitelka Michaela Palmeová s paní asistentkou Marcelou Žižlavskou.
Žáky 7. B vede paní učitelka, též výchovná poradkyně pro druhý stupeň a školní metodička
prevence (zástup za mateřskou paní učitelky
Marie Markové), Veronika Flídrová s asistentkou Monikou Jelínkovou. Pan učitel Martin
Prachař má na starosti osmáky. Deváťáky
doprovází do ukončení školní docházky pan
učitel Miroslav Bieber. Netřídním je angličtinář
školy pan učitel Jiří Brázdil, který vede tým
pro výuku angličtiny - Petru Daníčkovou, dále
Radomíra Šuhaje a Bronislava Zaorala – nové
posily nejen AJ. Výuku fyziky v nových prostorách přebírá pan učitel Bronislav Zaoral, F–AJ.
Zástupkyní ředitele školy a vedoucím pracovníkem pro 1. stupeň je paní učitelka Martina
Lungová.
Hospodářskou agendu školy zastává paní Oldřiška Budíková, mzdovou a personální agendu
na částečný úvazek vykonává paní Eva Lišková. Funkci školníka bravurně zvládá pan
Zdeněk Bieber a o příjemné a čisté prostředí
se vzorně starají paní Jana Němcová, Jana
Kosířová, Iveta Daníčková a Marie Kalamárová.
O žaludky strávníků se velmi dobře stará dámský tým pod vedením paní Marcely Peclové Barbora Kosířová a Soňa Chromá v současné
době dočasně zastoupena Libuší Nezdařilovou.

O žáky ve družině se starají paní vychovatelky
Romana Mlejnková a Eva Lišková.
Třídy a tým spolupracovníků školy představil
ředitel Vlastimil Jansa.

Pro naše žáky, jejich rodiče, učitele, pro Koryčany tyto změny přinesou významný užitek, budou-li žáci, rodiče, učitelé a Koryčany
chtít…

Je to téměř rok, co jsme se spolu s naším
městem otevřeli přestavbu naší školy. „Koronavirový“ čas ovládl druhé pololetí. V tomto
roce budeme nadále pracovat na využívání
projektu ve výuce.

Děkuji podporovatelům naší školy – městu
Koryčany, farnosti, děkuji za součinnost rodičům, klubu rodičů, školské radě a všem
přeji, abychom si toho moudření užili, protože k vyšším věcem jsme se narodili…

Organizace školního roku 2020–2021:
Vyučování bylo zahájeno v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna
2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou 8. 3. – 12. 3. 2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Ředitelské volno – může být udělováno v naléhavém případě v rozsahu 5 dnů ve školním roce.
V. Jansa,
ředitel školy
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Kultura
Generální oprava varhan
vším druhého manuálu
byly posíleny a principálové hlasy prvního manuálu sjednoceny tak,
aby se zvukové vlastnosti nástroje zlepšily.
Výsledek intenzívní měsíční práce jsme pak
mohli slyšet 9. 8. 2020
na malém koncertě, při
kterém byly varhany oficiálně předány zpět farnosti.

Když jsem po náhlém úmrtí varhaníka Jaroslava Strýčka přebírala varhanický post v našem
kostele, zdaleka jsem netušila, kolik starostí
s varhanami mě v budoucnu čeká. První jaro
mého varhaničení v Koryčanech bylo poznamenáno velkými výkyvy počasí, které byly
patrně příčinou časté poruchovosti nástroje.
Měchy varhan jsou totiž umístěny přímo ve
věži kostela a přisávají tak zvenku studený
vzduch, který ve vytopeném kostele vykoná
častokrát divy. Některé tóny zůstávaly při hře
viset, jiné se rozeznívaly samy od sebe a při
hraní mi nejednou způsobovaly krušné chvilky.
Několikrát jsme museli mši svatou jen dozpívat, protože varhany zlobily natolik, že se na
ně nedalo hrát.
O generální opravě jsem proto uvažovala už
od samého počátku mého působení v Koryčanech. V době, kdy jsem v našem kostele pořádala koncerty duchovní hudby, tato potřeba
ještě zesílila. Spolehlivě fungující a zvukově
inspirující nástroj je totiž snem každého varhaníka.
Nástroj, který byl postaven Karlem Zadákem
v roce 1961 jako jeho 29. opusové dílo, není
památkově chráněný a je typickým představitelem varhan, které se v té době stavěly do

kostelů v menších městech. Je dvoumanuálový s pneumatickou trakturou, která při hře
způsobuje značné zpoždění mezi stiskem klávesy a vytvořeným zvukem, což je pochopitelně pro hráče velká nesnáz. Je stavěn celkem
velkoryse a hutnému zvuku tutti dodává barvu
jazykový pozoun v pedálu, který bývá obvyklý spíše ve varhanách katedrál a bazilik. Náš
nástroj v sobě mísí píšťaly z několika varhan
a vyrobených z různých materiálů, proto nezní
příliš kompaktně a umělecká hodnota je tím
velmi snížena. Mnozí varhanáři, kteří se na nástroj přišli podívat, proto navrhovali do nástroje
8

neinvestovat a postavit v našem kostele stroj
mnohem úspornější s mechanickou trakturou,
která se za staletí více osvědčila. Avšak cena
nového nástroje spolu s nutnými úpravami na
kůru se může vyšplhat až na 10 miliónů korun;
z finančních důvodů byla tato varianta pro farnost nepřijatelná.
Objevením aktivního červotoče, který velmi
rád provrtával dírky do tzv. míšků, bylo jasné,
že se s opravou varhan nedá otálet. Každý míšek s dírkou po červotoči totiž znamenal, že
přívod vzduchu do píšťaly je narušen a píšťala
hraje nepěkně či nehraje vůbec.
Po malování, které
proběhlo v našem
kostele na podzim
2019, byly navíc varhany silně zaprášené, proto jsme vzápětí v červenci 2020
opravu varhan spustili. Opravu prováděl
mistr varhanář Jan
Lorenc z Brna spolu s kyjovským varhaníkem
a zpěvákem Mariem Kudelou.
Práce trvaly měsíc. Varhany bylo třeba rozebrat, vyčistit, napustit přípravkem proti červotoči, vyměnit všechny míšky, opravit poničené
píšťaly, neopravitelné píšťaly znovu dostavět,
nástroj sestavit, naintonovat a na závěr naladit.
Intonační dotažení nástroje považuji za vůbec
nejzáslužnější práci, kterou varhanáři na našich varhanách provedli. Slabé rejstříky přede-

Generální opravou se
z našich varhan nestal
jiný nástroj. Poruchová, na výkyvy teplot citlivá pneumatická traktura může činit obtíže
i nadále. V kostele je proto třeba hlídat vzdušnou vlhkost a v zimě temperovat jen na nižší
teploty.
Na závěr si dovolím poděkovat mistrům varhanářům za poctivou práci, duchovnímu správci
naší farnosti P. Vladimíru Jesenskému za podporu, financování a vstřícnost. V neposlední
řadě pak děkuji všem dárcům, kteří ve sbírkách na opravy přispěli. Mé díky patří také
Mgr. Martině Lungové, která spolu se mnou
varhanickou službu v Koryčanech vykonává.
Opravené varhany můžete slyšet při pátečních či nedělních mších, na koncertech ZUŠ
Zdounky a ZUŠ Kyjov, při koncertech duchovní
hudby, které občas ve farnosti uspořádáme,
a zejména při velkých svátcích jako jsou Vánoce či Velikonoce. Upřímně se těším na každého posluchače.
Mgr. Monika Selucká

Loučení s létem v Koryčanech
V horký sobotní den 22. 8. 2020 proběhla na
koryčanském koupališti kulturní akce Loučení s létem. Pestrý odpolední program a vstup
zdarma po dobu trvání odpoledního programu opět přilákal spoustu návštěvníků. Děti
i rodiče si mohli vyzkoušet, jaké je to hrát šipky s obřím terčem. Několik metrů tyčící se
atrakce nabídla spoustu zábavy během celého odpoledne. Děti se ze samého nadšení téměř nechtěly střídat, na řadu se ale nakonec
dostal každý.
Další a neméně zajímavou složkou programu
byla mobilní lanová dráha. Několikametrová
kovová konstrukce opatřená různě barevnými lany naznačovala, že pro zdolání bude
třeba rovnováhy a pevného úchytu. Děti ale
i dospělí neváhali a vyzkoušeli si chození
po laně, které by se dalo přirovnat k provazochodcům. Barevná lana a různá uchycení
dávala na výběr stupeň obtížnosti pro zdolání. Naštěstí zkušený instruktor rád poradil,
jakým způsobem lze dráhu pokořit.

děti i dospělí mohli odnést nějaký ten nápaditý šperk z dílny paní Zabloudilové.
Odpoledne bylo kvapem pryč a na řadu pomalu přicházel večerní program. Od 20 hodin se o večerní zábavu postarala již loňskem
osvědčená kapela ze Dne města, kapela
s příznačným názvem Evoluce. Bohužel i tentokrát hudebníky provázela bouřka a déšť,
nicméně na kvalitě zábavy a hrané hudbě to
nijak neubíralo. Muzikanti se nakonec z pódia
přestěhovali pod pergolu, aby byli lidem blíže.
Návštěvníci toto gesto uvítali a kapelu si pochvalovali. Proto ani déšť tak zábavě nakonec
nepřekážel.

O pozdvižení na zábavě se však nakonec postaralo několik mladých opilých výtržníků,
kteří nehledě na upozornění pořadatele naskákali do nedalekého bazénu. Nakonec však
po domluvě museli bazén opustit a incident
se tak nedostal do hledáčku policie.
Závěrem je nutné poděkovat všem pořadatelům i několika osobám z řad veřejnosti za
pomoc s přípravou kulturní akce a těšíme se
zase na shledanou příští rok.
Dagmar Pěnčíková,
pracovnice pro kulturu

Na své si jistě přišly i menší děti, které radostně dováděly ve skákacím hradu se sloníkem a skluzavkou. Další žádanou zábavu
obsáhlo malování na obličej a barevné avšak
bezpečné dětské tetování. K radosti malých
človíčků jistě přispěl i nějaký ten balónek
nebo nafukovací kladivo pro dobrodružství
ve vodě. K doplnění pestrosti programu posloužila také dílnička pro nejmenší, kde bylo
možné modelování z plastelíny nebo oblíbené
omalovánky a kvízy pro děti. Na památku si
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Koryčanská pouť ve stínu koronaviru
Rok s rokem se sešel a my opět mohli přivítat
poutníky a návštěvníky na naší Koryčanské
pouti, která se letos konala o prvním zářijovém víkendu. Páteční a sobotní odpoledne
i přes stín koronavirové krize patřilo kolotočům a různým pouťovým atrakcím. V neděli jsme se ale probudili do plačtivého rána.
Avšak i v deštivém počasí lemovaly silnice
stánky s různými dobrotami a rozličným zbožím a poutníci, schováni pod deštníky, mířili

do kostela s díky a prosbami o vyslyšení k
naší Panně Marii Koryčanské.

Panny Marie se bohužel kvůli koronavirové
krizi letos nekonalo.

Tak jako každoročně byly v našem kostele
slouženy tři mše svaté. První mši sv. v 7.30
sloužil náš duchovní správce P. Vladimír Jesenský. Druhou mši v 9 hodin a následně
slavností mši svatou v 10.30 sloužil mladoboleslavský vikář P. Leopold Paseka, který
zde byl hostem. Tradiční procesí se sochou

S poutníky jsme se rozloučili v 15 hodin mariánskou pobožností a svátostným a novokněžským požehnáním, které udělil P. Milan
Maštera.
Marcela Paseková

Městská knihovna Koryčany prošla změnami
Letošní rok byl náročný a plný změn pro naši
knihovnu, nejen COVID-19 zasáhl do chodu
knihovny. Další změny následovaly ihned po
znovuotevření knihoven koncem dubna.
Na svém zasedání 30. 4. 2020 Zastupitelstvo města Koryčany odhlasovalo zrušení
knihovny jako organizační složky města a její
nové zařazení pod nově vzniklý Odbor kultury
s účinností od 1. 7. 2020. Výběrová komise
jako vedoucího odboru vybrala Bc. Ludmilu
Prokešovou, DiS.
Informační centrum bylo od 1. 7. 2020 přestěhované do kanceláře evidence obyvatel
a provozní doba se shoduje s provozní dobou městského úřadu. Pracovní pozice paní
Svobodové byla zrušena a paní Svobodová odešla do důchodu. Pracovní naplň paní
Pěnčíkové – pracovníka pro kulturu, přešla
pod vedoucího odboru. Knihovnicí zůstala
Bc. Ilona Vybíralová. S těmito změnami došlo
i ke změně půjčovní doby. Při změnách bylo
nutné brát zřetel na prostor na vzdělávací
akce pro školy, seniory a prostor pro administrativní činnost knihovny a péči o 3 pobočky
v našich místních částech. Snahou bylo co
nejméně v celkovém součtu zkrátit dobu pro
půjčování.
10

Některé plánované přednášky jsme přesunuli na podzimní měsíce. Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, už dnes se můžete
těšit na slibovanou přednášku o Íránu. Hned
v září se však ženy mohou těšit na zajímavou
přednášku na téma Hormonální jógová terapie pro ženy.
Týden knihoven bude věnován Boženě Němcové. Tímto Vás prosím o zapůjčení zajímavých knih od naší největší spisovatelky,
případně portréty (kopie) a jiné zajímavé ma-

teriály související s touto tematikou, které bychom pak vystavili u nás v knihovně.
Na všechny čtenáře se těším.
Vaše knihovnice Ilona Vybíralová
NOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA:
Pondělí 8:00-11:30
Úterý
10:00-11:30
Středa 13:00-17:00
Čtvrtek ZAVŘENO
Pátek
8:00-11.30

12:00-17:00
12:00-16:00
12:00-16:00

11

K O RYČA NS K Ý

12

zpravodaj

Z historie
Místní a pomístní jména – 3. část
V závěru 2. části výkladu o pomístních jménech jsem slíbila objasnit místní jména obcí
v okolí Koryčan. A protože sliby nejsou vždy
chyby, začínáme názvem Blišice.
Poprvé jsou Blišice zaznamenány v roce 1322
jako de Blissicz, v konečné podobě 1893 jako
Blischitz, Blišice. Jméno vzniklo příponou -ice
k osobnímu jménu Blich, Bliš. Jeho poddaní
byli Blišici, jejich sídlo Blišice. Takže Blišice je
ves lidí Blišových.
Zcela jiný původ má jméno Lískovec.
Vzniklo z přídavného jména lískový příponou -ec. Rostl zde lískový les, porost, háj
a dal jméno vsi na tomto místě založené.
A kam až sahá první zápis? Do roku 1358 in
Lescowecz, poslední 1885 Leskowecz, Leskovec. Z Leskovce se stal Lískovec, když se
staročeské pojmenování léska změnilo do
novočeštiny na líska.
Z roku 1344 pochází první zmínka o Jestřabicích, a to de Jestrzebitz. A současná podoba
Jestřabice, ještě trochu poněmčená Jestřabitz, z roku 1893. Obec obklopená lesy, kde
hnízdili jestřábi. Jméno Jestřabice je totiž
staročeská zdrobnělina ke slovu Jestřabí, čili
jestřabí les, místo, hora. Obec měla ve znaku
letícího s ratolestí jestřába v zobáku.
A pojďme za kopec do Mouchnic. 1350 in
Muchnycz, 1893 Mauchnitz, Mouchnice.
Výklad jména je velmi jednoduchý a tento
způsob tvoření místních jmen v našich končinách častý. K osobnímu jménu Muchna,
příponou -ice, tzn. ves lidí Muchnových. Ale
Muchna… a Mouchnice? Kde se vzalo to
„ou“? Jazykovým vývojem: 1482 na Múchnicích, z „ú“ vzniklo nejprve -au-, pak -ou-.
A zbývají Nemotice.
Zase je tam přípona -ice. Zkusíte sami odvodit vznik jména? Jistě! K osobnímu jménu
Nemota, tzn. ves lidí Nemotových. Byli to
Nemotici a místo, kde sídlili, Nemotice. První
údaj 1371 villam Nemoticz, poslední současná podoba 1872 přes Nemoticz k Nemotice.
Tolik o jménech místních a nyní přejděme
k jménům pomístním, tentokrát k názvům
polí.

Jejich jména jsou dokladem starého osídlení
obcí a způsobu obživy jejich obyvatel. Zkoumaná oblast má dvojí půdu: starou kulturní
a tzv. novou. Kulturní se rozumí původně obdělávaná půda při usídlení v oblasti /např. názvy Padělky, Roviny, Přídanky, Díle/. Obyvatel
přibývalo, půda nestačila, začaly se mýtit lesy
a vzniká půda nová /např. názvy Kuče, Kopanice, Doubí/. O rozloze staré kulturní půdy
svědčí názvy označující dělení půdy. Pole s
větší rozlohou se jmenují Díle, malou rozlohu
měly Čtvrtky. Způsob obživy obyvatel se odráží ve jménech Drahy /tudy se hnal dobytek na
pastvu/, Pastviska aj., která naznačují, že se
lid zabýval pastevectvím a chovem dobytka.
Když se přešlo k obdělávání půdy a pěstování kulturních plodin, pastviny se proměnily
v pole, a tím i názvy, např. Lúky na Podíle.
Původní názvy polí v Koryčanech /=stará kulturní půda/prozrazují jejich polohu a tvar, charakter půdy, jméno osoby se vztahem k polní
trati, využití půdy. Nejčastější pojmenování je
podle polohy a tvaru polnosti, proto tím náš
seznam začneme.
Lopaty – jihozápadně od města, tvarem připomínalo lopatu; sceleno s okolními polnostmi v jeden lán.
Lopatky – vzhledem k poli Lopaty bylo značně menší, odtud název. Opět zahrnuto do jednoho lánu.
Nad Pastúškú – v Josefinském katastru
Rowiny nad Pastussku. Pole ležící jihozápadně od obce, jméno podle pastoušky, která zde
stávala.
Nad Splavy – pole ležící severozápadně od
města, jméno podle splavu na Stupavce.

Nebřežíny – pole ležící východně od města,
pro motivaci pojmenování nemají lidé spolehlivé vysvětlení. Patrně pozemek, kde nejsou
břehy? Nebo podle Tereziánského katastru
Na Brzezy - břízy? Břehy? Nejasné.
Obrtajk – Spodní obrtajk /v Josefinském katastru Obere Teich/ - pole ležící severně od
města v dolině, Spodní = protiklad k výše položenému Vrchnímu obrtajku. Vrchní obrtajk
leží u Blišic. Jméno je utvořeno zkomolením
německého Oberteich=Horní rybník. Jméno
pravděpodobně přeneseno podle Horního
rybníka, který nedaleko zanikl.
Osolínek – v Tereziánském katastru wosolniek, rosolinek; v Josefinském An Osolinek,
W osolinku. Pole ležící jihozápadně od města.
Podle lidového výkladu souvisí jméno s tím,
že se zde dávala dobytku sůl. Výklad je možno spojit s okolím /Nad Pastúškú, Drahy-tedy
chov dobytka/.
Padělky – pole ležící západně od města. Pojmenování vzniklo za slova díl, souvisí tedy
s dělením půdy na menší dílky.
Desátková - jižně od města, nevolníci zde
měli kousky pole, tzv. desátky
Hlavy – pole jihozápadně od města, leží na
vrcholu kopce, odtud název
Přídanky Hlav – jméno podle náležitosti
k sousednímu poli jménem Hlavy. Slovo Přídanek vypovídá o dělení a přidělování půdy.
A spoustu dalších zajímavých jmen se dočtete ve 4. pokračování našeho tématu.
Vlasta Berková

Nad Sýpky – pole ležící západně u města,
pojmenované podle polohy nad sýpkou.
Nad Zahrady – jihozápadně od obce, jméno
podle toho, že leží nad zahradami patřícími
k obytným domům
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Významná výročí republiky
100 let od přijetí první ústavy ČSR

Po jubilejním předloňském výročí 100 let
republiky následuje další významné výročí,
schválení ústavy. Dne 29. února 1920 Národní shromáždění schválilo první ústavu Československého státu. Praha se stala hlavním
městem Československa, sídlem prezidenta
republiky a ústředních státních orgánů.

100. výročí státní vlajky

Státní vlajka, v podobě tak jak ji známe dnes,
byla přijata a zavedena 30. března 1920
zákonem, kterým se vydávaly ustanovení
o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti. Ve stejné podobě přetrvala celých 100 let.
V letech 1918 až 1920 se v Československu
používala vlajka se dvěma vodorovnými pruhy, bílým a červeným, což byla dvojice historických barev českého království. Modrý klín
byl na vlajku přidán v roce 1920. Sahá přesně
do poloviny délky vlajky a vždy je umístěn na
straně žerdi.
Významnou dějinnou roli sehrála vlajka v dobách nesvobody, kdy bylo českému národu
nejhůře. Za protektorátu Čechy a Morava, kdy
byla německými okupanty zakázána, při srpnové okupaci v roce 1968, během potlačení
demonstrace proti sovětské okupaci v srpnu
1969, a též při pádu komunistického režimu

v roce 1989. Symbol přežil a s ním i suverénnost českého státu.
Málo se dnes ví, že při zániku Československa na přelomu let 1992 a 1993 jsme mohli
o naši současnou vlajku přijít. Tehdejší dohoda předpokládala, že po rozdělení na dva
samostatné státy nebude ani jedna strana
původní symboly Československa používat.
Slovensko již v roce 1990 v rámci tehdejší
federace obnovilo svou bílo-modro-červenou
trikolóru. Po vzniku dnešní Slovenské republiky ji pak jen doplnilo o slovenský státní znak,
neboť by jinak kolidovala s obnovenou historickou bílo-modro-červenou vlajkou Ruska.
Česká republika přijala tento náš státní symbol jako v tu chvíli „uprázdněnou a neobsazenou“ vlajku. Důvodem bylo to, že Slovenská
republika měla v té době už zavedenou vlajku
vlastní.
Zdeněk Horenský,
kronikář

Spolky
Ochotnický spolek Koryčany a sezona 2020/2021
Letošní rok je hodně jiný, než jaké jsme zažili. Covid-19 změnil pravidla, co se pořádání kulturních akcí týká, a nám předčasně
ukončil vystupování s komedií Peklo v hotelu
Westminster. Při té smůle jsme měli možnost
odehrát alespoň 4 představení, dvakrát nám
tleskalo koryčanské publikum, potlesk jsme
sklidili i ve Zdounkách a ve Chvalnově.
Léto ještě není u konce a my už začínáme
zkoušet další divadlo. Je to opět komedie,
i když tak trochu netypická, k zamyšlení…
Věříme ale, že se budete báječně bavit! Premiéru na domácím jevišti plánujeme na sobotu 23. ledna 2021, 1. reprízu na 24. leden.
Letos bychom rádi založili novou tradici neformálních společných setkání našeho souboru s veřejností všech věkových skupin
formou klubových večerů - my připravíme
program, nazdobíme stoly, zajistíme občerstvení a vy přijdete, zkouknete, pojíte, popijete,
dobrou náladu přinesete a hlavně se potkáme, popovídáme, zazpíváme, možná i nějaký
ten taneček dáme… Poslední měsíc roku
vás pozveme na „startovní“ klubový večer se
14

zaměřením na překrásný čas adventu a jeho
vyvrcholení - Vánoce. Těšení není nikdy dost,
tak přijďte, budeme se na nejkrásnější svátky
roku těšit společně!

Děkujeme vám za přízeň a připojuji fotografii z letošní premiéry, která nebyla otisknuta
v jarním čísle.
Ilona Vybíralová,
vedoucí souboru

Co se děje v SDH Koryčany
Letošní rok byl plný očekávání. Začali jsme
obvyklými akcemi jako je třeba ples, školení řidičů, sběr kovového odpadu. Dále jsme
chtěli uskutečnit pár nových projektů pro veřejnost. V plánu byla Hasičská letní noc, poznávací výlet s hasiči a zdravotní kurz první
pomoci. Vše se vyvíjelo slibně. Vyhlášením
nouzového stavu se všechny realizace zastavily. Díky zavádění vládních opatření jsme
tedy netrpělivě čekali na vývoj situace. Po
zrušení nouzového stavu jsme mohli uskutečnit alespoň sběr kovového odpadu, jehož
termín se posunul ze začátku dubna do půlky
května. K hasičské zbrojnici se navezlo přes
16 tun kovového odpadu.
Vzniklá opatření také poznamenala naše mladé hasiče. Z hygienických důvodů se dočasně zrušil kroužek a neuskutečnil se ani letní
tábor na vagónu v Lískovci. Malou náplastí
na zrušený pobyt byl celodenní výšlap do Čeložnic, který se uskutečnil 27. června. Naplánovaná trasa lesními cestami bohužel nebyla
možná. Díky velké bouřce byla většina pěšin
zaplavena, a tak se šlapalo delší trasou po
cestě. Kromě dětí se k výšlapu připojili i rodiče Hanáčkovi. V Čeložnicích chuťové pohárky
potěšil vynikající oběd a ještě lepší zmrzlina.
I přes nadměrně teplé počasí se děti po ces-

tě skvěle bavily. Díky příznivému klimatu byl
les plný hub. K večeru jsme tak donesli do
Koryčan babky a kozáky a jednoho krásně
velkého praváka, kterého našel Toník. Mladí
hasiči se také mohou těšit na trénink střelby.
Z dotací města Koryčany se jim zakoupily dvě
vzduchové pistole značky Gama s dřevěnou
pažbou a dva mechanické terče, které se vyrábí na zakázku.

Dalším úkolem letošního roku jsme si stanovili tvorbu nových webových stránek a zviditelnění činnosti sboru na sociálních sítích.
Na webových stránkách se stále pracuje
a návštěvnost našich Facebookových stránek
roste. Největší sledovanost je samozřejmě
u příspěvků s ohlášením událostí včetně fotografií, ke kterým naše jednotka vyjíždí. Ostatně se můžete přesvědčit sami. Nahlédněte
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na naše stránky www.sdhkorycany.cz nebo
www.facebook.com/SDHKorycany. Připomínky a nápady na vylepšení jsou vítány.
U jednotky SDH Koryčany chvíli zůstaneme.
Od začátku roku jednotka zasahovala u více
než padesáti událostí. Nejčastější událostí byla technická pomoc. Naše CAS Karosa
v polovině srpna odcestovala do obce Pašovice, kde bude sloužit místní jednotce. U nás
sloužila 11 let a nové jednotce přejeme mnoho dalších úspěšných kilometrů a ať se vždy
ve zdraví navrátí na základnu.
Jak jistě víte, na začátku března se předala
nová cisternová automobilová stříkačka Volvo. S novou CASkou jednotka udělala radost
dětem. V rámci ukázek vyrazila na Hipocentrum Koryčany, kde představila techniku
a postarala se o zábavu vytvořením pěny.
V sobotu 29. srpna 2020 se uskutečnilo žehnání nové CAS VOLVO FMX. Pozvání přijal
i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Mezi
dalšími významnými hosty jsme přivítali starostku a místostarostu Koryčan, zástupce
OSH Kroměříž, HZS Zlínského kraje Územního
odboru Kroměříž, zástupce zhotovitele vozu
ze společností WISS Czech. Tato výjimečná
událost se konala za hojné účasti zastupitelstva města Koryčany, a také spřátelených sborů dobrovolných hasičů. Dopoledne
z hasičské zbrojnice šel slavnostní průvod
do chrámu páně sv. Vavřince. Po mši svaté
důstojný otec Vladimír Jesenský žehnal před
kostelem novému vozu. Poté se členové SDH
Koryčany a hosté přesunuli do kulturního
domu v Koryčanech. Zde proběhl slavnostní
oběd a mimořádná schůze, na které se předávalo ocenění a medaile za příkladnou práci
a zásluhy pro sbor. Milým překvapením byl
dar od SDH Maršovice v podobě skleněné
plakety s vyobrazením našeho vozu.
Připojujeme poděkování městu Koryčany za
finanční podporu pro mladé hasiče a na obnovu hasičské techniky. A zvláštní poděkování patří Josefu Ketlerovi, který věnoval velké
úsilí, aby se myšlenka obnovy techniky stala
skutečností.
Za SDH Koryčany
Ivana Tiefenbacherová
a Hana Šumberová
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Sport
FC Koryčany
Během letních měsíců došlo v našem klubu
k rozhodnutí nepřihlásit do soutěžních utkání
pro sezónu 2020/2021 mužstvo dorostenců.
Stalo se tak z důvodu nízkého počtu hráčů ve
věku 15-19 let. Aby se situace v budoucnu
neopakovala, snažíme se pracovat s dětmi
v našich mládežnických kategoriích tak, aby
si ke sportu vybudovaly hezký vztah a vydržely sportovat jakýmkoli způsobem celý
život. Proto se snažíme mít v přípravkových
kategoriích širokou základnu, aby bylo tzv.

kde „brát“. To samozřejmě nejde bez pozitivního přístupu plného elánu a nadšení všech
trenérů. A že se nám to zatím daří, dokazuje
i fakt, že můžeme po roční pauze opět přihlásit do soutěže mužstvo starších žáků.
Momentálně máme v okresních soutěžích
zastoupení v kategoriích: školičky, mladší přípravky, starší přípravky, mladší žáci a
samozřejmě již zmíněné starší žáky. Mužská
kategorie odehraje již čtvrtou sezónu ve velmi kvalitní krajské soutěži 1. A třídy skupiny

B. Od září všem mládežnickým kategoriím
konečně po dlouhé době začínají soutěže
a jsem zvědav, jak se našim mužstvům povede. Pevně věřím, že dokážou v zápasech využít co možná nejvíce naučených dovedností,
protože pro nás není podstatný výsledek (to
číslo ve výsledku utkání), ale to, jaké dovednosti umíme a jak je dokážeme používat
v zápasech. Pro nás je podstatné, aby děti
bavila samotná hra a ne jen to číslo, protože
jen tak budou sportovat bez ohledu na výsledek utkání.

Junior Kemp Koryčany

Už je celkem tradice, že letní prázdniny se
u většiny dětí neobejdou bez příměstského
fotbalově-sportovního kempu. Letošní ročník
k nám opět přilákal velký počet dětí. Celkový
počet zúčastněných se zastavil na čísle 36.
Pro děti jsme připravili týden plný zábavy, her
a soutěží. Velkou část jsme trávili na hřišti
a kromě tréninků jsme vyrazili na kolech,
pravidelně navštěvovali koupaliště, hráli různé hry mimo hřiště a také jsme se vydali na
výšlap do Čeložnic a zpět. Cestou do Čeložnic
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děti plnily spoustu úkolů a soutěží. V týmech
byly do všeho tak ponořeny, že cestu zvládly
hravě, i když jsme ušli 20 km. Na závěr kempu děti čekalo zábavné odpoledne v podobě

olympijských her a turnaje s názvem Liga mistrů. Poté jsme vše vyhodnotili a kemp zakončili společným spaním v kabinách. Je třeba říci, že velké poděkování patří všem, kteří

se jakkoli podíleli na organizaci kempu, zajištění všeho potřebného a věnovali se dětem
tak, aby byly co nejvíce spokojené.
Petr Posolda,
hlavní trenér mládeže

Společenská kronika
VZPOMÍNKA
V neznámý svět jsi šel spát, zaplakal každý, tatínku, kdo Tě měl rád. Pro nás jsi trpěl, pro nás
jsi žil, za vše Ti děkujeme, hodný jsi byl. Zemřel jsi náhle, jako když hvězda padá, na Tebe
vzpomínka však nikdy neuvadá.
Dne 5. září 2020 tomu bude 25 let, co nás opustil náš tatínek,
manžel a dědeček pan Zdeněk Vrtal.
S láskou a úctou stále vzpomíná manželka Jiřina, syn Bronislav s rodinou,
syn Zdeněk a vnuk Zdeněk a celá zarmoucená rodina.
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VZPOMÍNKA
Tomáš Koláček 		
Jindřiška Koláčková

† 20. 4. 2006
† 4. 6. 2006

Uplynulo již dlouhých 14 let, kdy nás rodiče navždy opustili. S láskou
a úctou vzpomínají synové Tomáš, Václav, Jiří a dcera Jindřiška s rodinami.
Dne 13. 10. také uplyne 100 let od tatínkova narození. Do Koryčan
přišel v roce 1946 a otevřel drogerii, která je v provozu dodnes. V době
totality neměli rodiče život jednoduchý, ale tatínek pro obchod a pro
zákazníky žil. Nikdy nelitoval času ani námahy, aby pro ně vše potřebné sehnal, i když zboží na trhu byl nedostatek. Svou obchodní činnost
ukončil v roce 1996 a živnost předal dceři a vnukům, kteří v jeho práci
pokračují a za všechno mu děkují.

Inzerce
ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621 Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní nebo téměr kompletní
autovrak vyplatíme

500 až 1500 Kč
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