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KORYČANSKÝ
Milí Koryčaňáci,

zpravodaj

Koryčanský zpravodaj slouží zejména k informování o dění v našem městě a jeho místních částech. V následujících řádcích bych se však chtěla
dotknout i toho, co jeho hranice přesahuje. Sotva
jsme mohli zaznamenat ustupující koronavirovou
pandemii v naději na normálnější život a opadl prvotní šok ze strmého nárůstu cen energií a zvýšení životních nákladů, zpravodajství ovládly zprávy
o probíhajícím válečném konfliktu mezi Ruskem
a Ukrajinou. Navzdory všem vymoženostem různých moderních technologií, které zajišťují v naší
společnosti relativně vysokou životní úroveň
a pohodlí, nám tato válka připomíná, že se náš
svět může zásadně změnit z hodiny na hodinu, společně s našimi dosavadními prioritami
a představami o tom, co je skutečně důležité.
Až se v příštích dnech vypravíte třeba na cestu
za svými příbuznými, kamarády, přáteli či za kulturou, budete vyvalovat před dům plnou popelnici
nebo napouštět vodu z kohoutku, zkuste si uvědomit, kolik věcí považujeme v životě za samozřejmost a jak by se náš svět změnil, kdyby najednou
samozřejmostí přestaly být.
Přesto, že dnešní doba je poněkud skoupá na dobré zprávy, jsem potěšená, že pro Vás alespoň pár
dobrých zpráv mám.
Ta první se týká Rekonstrukce a přestavby budovy
č. p. 534 na Náměstí v Koryčanech. Zakoupení
této budovy schválilo Zastupitelstvo města Koryčany v roce 2016. Na začátku roku 2018 byla
do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj podána
žádost o dotaci. V té době tento projekt nebyl pro
velký počet došlých žádostí podpořený. Nicméně
vhodný dotační program byl vyhlášený i pro další
rok. A proto, že bylo vše připraveno, podalo město
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Koryčany žádost o dotaci opakovaně. Tentokráte
již byl projekt vybrán a v roce 2020 mohla být
zahájena realizace. To znamenalo provést nejprve výběrové řízení na stavební firmu a následně
vlastní realizaci projektu. Staveniště bylo předáno a začaly stavební práce. Nejprve bylo nutné
provést demolici dvorního traktu a celé střechy.
Dvorní trakt byl následně nově vystavěný a veškeré další práce a úpravy vedly ke změnám v dispozicích pro změnu užívání stavby. Vše na původním půdorysu domu. Výsledkem rekonstrukce je
budova víceúčelového využití s Informačním centrem, přednáškovým sálem, klubovnami pro zájmovou činnost a místo ke společenskému setkávání veřejnosti. Náklady na tuto rekonstrukci byly
celkem 9.750.109 Kč. Z toho částka 5.492.072 Kč
byla z dotace, zbylá částka ve výši 4.258.037 Kč
byla hrazena z vlastních prostředků. Stavba už je
po kolaudaci a v brzké době začne být využívána.
Další dobrou zprávou je dokončení rekonstrukce
budovy č. p. 10 v Jestřabicích na sociální byty.
Opět za dotační podpory, v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální bydlení. Tento projekt řešil rekonstrukci
objektu občanského vybavení č. p. 10 – bývalé
budovy MNV v Jestřabicích, která už byla využívána jenom pro pobočku městské knihovny.
Ta byla přestěhovaná do budovy jestřabského
kulturáčku. Rekonstrukcí vznikl dvoupodlažní
bytový dům se zázemím. Byly změněny vnitřní
dispozice, vybourány všechny vrstvy stávajících
podlah a položeny nové. Měněny byly i některé
prvky stropů, střešní krytina, lokálně byly vyspraveny prvky krovu. Byla snížená energetická
náročnost budovy výměnou všech venkovních vý-
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plní otvorů, změnou vytápění objektu, kompletním
zateplením. Ve dvoře byl zbourán stávající dvorní
objekt a nahrazen novým, se sušárnou, kolárnou
a kočárkárnou. Celou rekonstrukci provázely připomínky a odvolávání se některých účastníků
stavebního řízení. Jisté zdržení způsobila i změna
v systému vypouštění odpadních vod spočívající
v záměně původně plánované jímky na vyvážení
za domovní čistírnu odpadních vod. Dnes stojí
v Jestřabicích na „návsi“ pěkný, opravený dům,
který nabízí 7 malometrážních bytů. Jeden byt
bude sloužit pro sociální práci. To je jedna z mnoha podmínek poskytovatele dotace. Dotační podmínky také určují poměrně přísně, komu mohou
být byty pronajaty. Podané žádosti o pronájem již
byly vyhodnoceny bytovou komisí a byli vybráni
nájemníci, kterým budou po podpisu nájemních
smluv byty předány do užívání.
Tato rekonstrukce byla realizována celkovým nákladem 20.093.072 Kč. Z toho dotace činila 9.661.777,89 Kč, vlastní prostředky
10.431.294,11 Kč.
V obou těchto zrekonstruovaných objektech bude
před předáním do užívání pořádán Den otevřených dveří, aby si je zájemci z řad veřejnosti mohli
prohlédnout. Termíny ve chvíli, kdy píšu tento příspěvek ještě neznám, ale budou veřejnosti dány
na vědomí prostřednictvím městského rozhlasu.
Vážení čtenáři, jaro bývá symbolem nových začátků. Víc než kdy jindy si přeji, aby právě to letošní
bylo majákem v přístavu klidu, ve znamení naděje,
zdraví a normálnosti.
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Jestřabice č.p. 10

Jestřabice č.p. 10

Jestřabice č.p. 10

„Ičko“

„Ičko“

Plán kulturních akcí města Koryčany na rok 2022
8. 5. 2022
Den matek

4. 6. 2022

Pohádkový park

24. 6. 2022 – 26. 6. 2022

Den města Koryčany spojený s oslavami 90. let koryčanského fotbalu
Výstava Historie učňovského školství v Koryčanech

Bližší informace a program kulturních akcí bude včas upřesněn.
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Informace z radnice
Vážení spoluobčané,
město Koryčany si dalo za cíl zlepšit a zkvalitnit komunikaci radnice s občany. Jedním
z nástrojů, jak Vás, občany, informovat o dění
ve městě, kulturních a sportovních akcích,
upozorňovat na poruchy či výpadky energií,
informovat o připravovaných opravách a uzavírkách silnic, o změnách ordinačních dob
lékařů nebo rychle varovat v případě blížícího
se nebezpečí, je Mobilní rozhlas.
Mobilní rozhlas současně přináší možnost občanů vyjadřovat se v nejrůznějších anketách
týkajících se života v našem městě a také
rychle a jednoduše upozornit na nepořádek,
černé skládky, poškození veřejného majetku
a další věci, které je možno zlepšit.
Komunikační modul Mobilní rozhlas však pro
své fungování potřebuje dobrovolně poskytnuté kontaktní údaje na občany, kteří v Koryčanech bydlí, pracují, podnikají, jezdí sem
odpočívat a trávit volný čas. Bez tohoto kroku
nebude možné Vám do Vašeho mobilu nebo
e-mailu důležité informace zasílat. Jenom registrování uživatelé mohou zdarma dostávat
informace, které je zajímají, přímo do svého
mobilu nebo e-mailu. Že ještě nejste uživatelem této informační služby? Pak doporučuji
se zdarma registrovat. Jak na to?

Můžete si sami vybrat, který z následujících způsobů je pro Vás nejlepší:
1. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Zlepšeme Česko – Mobilní rozhlas
(pro iOS a Android) a zaregistrujte se.
2. Registrujte se na webové stránce https://korycany.mobilnirozhlas.cz/
3. Vyplňte registrační leták (/images/2019/Mobilni_rozhlas/Registracni_letak.pdf) a předejte
ho na Městském úřadě Koryčany.
Veškeré poskytnuté údaje jsou samozřejmě chráněny v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a registraci je možno kdykoli změnit nebo ji zcela zrušit a kontaktní
údaje nechat smazat.
Pojďte se zapojit do dění v našem městě a pomoci nám ho dále zlepšovat a přizpůsobovat
Vašim potřebám!
Budeme se těšit na naši vzájemnou spolupráci.
Ing. Hana Jamborová, starostka města

Příspěvkové organizace
RE-USE zařízení nově v Koryčanech
Kdo navštívil v měsíci březnu sběrný dvůr,
tak si nemohl nevšimnout autobusu s nápisem “Nová šance pro staré věci“. Jde o jedno
z tzv. RE-USE zařízení, která vznikají napříč
Českou republikou v různých podobách. Některá města vystavěla pro tento účel nové budovy nebo využila staré prostory a jinde zase
použili lodní kontejnery. My jsme se rozhodli
v Koryčanech vybudovat takové zařízení pod
podmínkou, že to musí být laciné, efektivní
a originální. Pořídili jsme starý autobus, který
šikovní pracovníci Technických služeb pře-

stavěli na malý obchůdek s použitými věcmi.
Dne 7. 3. 2022 se nám podařilo zahájit provoz
tohoto zařízení s názvem RE-USE BUS. Co to
vlastně RE-USE je? Překlad z angličtiny zní:
„opětovné použití“. Smyslem tohoto projektu
je tak dát novou šanci starým věcem. V praxi to vypadá tak, že občané města Koryčany a místních částí, majitelé chat a chalup
přinesou na sběrný dvůr věc, které se chtějí
zbavit, přitom by však tato věc mohla někomu jinému znovu posloužit, udělat radost či
poskytnout příležitost nostalgicky zavzpomí-

nat na časy dětství. Obsluha sběrného dvora
rozhodne, zda se jedná o odpad, nebo o věc
vhodnou do zařízení RE-USE BUS. Tyto věci
musí být čisté, bez známek napadení parazity
či škůdci. Občané mohou navštívit naše nové
zařízení a za symbolickou cenu si toto zboží
zakoupit. Naleznou zde např. jídelní soupravy,
sportovní vybavení, hračky, potřeby do domácnosti či knihy.
Do RE-USE BUS nepřijímáme z důvodu bezpečnosti elektrozařízení a věci čalouněné či
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textilní z důvodu hygienických. Výtěžek z prodeje bude využit na podporu údržby zeleně
a zahrady v Mateřské škole Koryčany. Provozní doba tohoto zařízení je zatím stanovena na pondělí a středu v době od 10.00
do 16.30.
Věříme, že se náš nápad bude líbit, a když navštívíte RE-USE BUS, tak pochopíte, že nebýt

takového zařízení, skončilo by mnoho zajímavých a funkčních věcí zahrabaných na skládce. I takto lze docílit snížení produkce odpadů.
Srdečně vás zveme na prohlídku našeho
autobusu, ve kterém můžete najít staré věci
a dát jim novou šanci.
Vaněk Pavel, ředitel TS města Koryčany

Život v domově pro seniory od léta do zimy
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Školství
Návštěva České školní inspekce v naší školce
Tak a je to tady! Ohlášená návštěva České
školní inspekce v naší mateřské škole. Nebudu lhát, když přiznám, že před ohlášenou
kontrolou ČŠI pociťoval celý kolektiv naší
školy nejistotu a nervozitu. Inspekce má za
úkol sledovat, kontrolovat a hodnotit. Napadaly nás proto otázky typu: Děláme svou
práci dobře? Obstojíme ve srovnání s jinými
školkami? Budou s námi paní inspektorky
spokojené?
Motto naší školky zní: Řekni a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to
udělat a já pochopím. Tento cíl se snažíme
naplňovat prostřednictvím různorodé vzdělávací nabídky, zážitků, praktických činností,
účastí na veřejných akcích města, a v neposlední řadě láskyplným přijetím dětí, čímž jim
umožňujeme prožít šťastné chvíle. Toto naše
úsilí zažívaly po dobu čtyř dnů s námi i paní
inspektorky. Pozorovaly, kontrolovaly, diskutovaly, vyhodnocovaly. Ocenily promyšlenou
koncepci a rozvoj školy, vysokou úroveň integrace dětí a péči o děti s vadami řeči v lo-
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gopedické třídě, vybavení třídy pro dvouleté
děti, pořízení keramické pece a hrnčířského
kruhu, nabídku volnočasových kroužků, projektové učení Putovaní s beruškou, a v neposlední řadě vybavení tělocvičny, moderní
kuchyně a jídelny i školní zahrady.
Přes všechny naše počáteční obavy se celá
inspekce odehrávala v přátelské, profesionální, ale i lidské a partnerské rovině. Necítily
jsme nadřazenost, neměly jsme pocit, že číhají na každou naši chybičku. Bylo nad míru
jasné, že inspektorky své práci rozumí a o tu
naši projevují opravdový, nefalšovaný zájem,
přičemž nešetřily respektem a uznáním.
Závěrem bych chtěla dodat, že návštěva ČŠI
byla pro nás sice náročnou pracovní zkušeností, ale ve výsledku velmi inspirativní a motivující všechny zúčastněné do další práce. Za
to patří členkám komise velký dík.
					
Mgr. Petra Kovářová

Návštěva knihovny
Každý z nás si jistě ještě dobře vzpomíná, jak nám bylo příjemně, když nám maminka četla pohádky na dobrou noc, či na ten skvělý pocit, když jsme si poprvé
sami přečetli poutavý příběh. V dnešní době plné mobilů, tabletů a počítačů
se snažíme v MŠ podporovat u dětí kladný vztah ke knihám. Proto jim je často
předkládáme k nahlédnutí, děti v nich listují a prohlíží si obrázky. Čtení pohádek
je pak u nás každodenní samozřejmostí a rovněž jsme s dětmi navštívily místní
knihovnu. Tam se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, prohlédly si mnoho krásně ilustrovaných knih, vyslechly si napínavou pohádku a plnily různé úkoly. To
vše je nadchlo, byl to pro ně nevšední zážitek a do MŠ se vracely plné dojmů.
Věřím, že do knihovny se budou rády vracet se svými rodiči a brzy se z nich
stanou malí „velcí čtenáři“.
Martina Hochmannová

Zprávičky ze školy základní…
Co má psát ředitel školy v době války, tedy
agrese Ruska proti Ukrajině?
Celkem 48 žáků naší školy se zúčastnilo lyžařských kurzů v Jeseníkách. Naučili se lyžovat, pobytu na horách, daleko od civilizace
s omezenými kontakty se světem. Možná si
ani tak neuvědomovali pravý smysl kurzů.
Lyžnické kurzy pořádám již od počátku devadesátých let. Snažím se přitom o komplexní
pojetí, kdy lyžařské dovednosti jsou jedny
z mnoha dalších – i významnějších – do života. Následovat by mohl dlouhý výčet, které
dovednosti to jsou a které jdou v životě do popředí. Tedy co ze školních let bude človíček
v životě více potřebovat?
Určitě to bude sociální inteligence, schopnost být vnímavý ke světu vůkol, umět rozlišit

dobré a zlé, pomoci druhým v nouzi, překonávat překážky… Ptáte se, zda v tomto výčtu
nechybí matematika, jazyky, přírodní vědy,
zdravý přístup k životu a práci? Nechybí – to
je to lyžování v rámci pobytu žáků na horách.
Žebříček hodnot se v průběhu života utváří,
obsah se naplňuje, moudříme – tedy měli
bychom –, ale také se mění priority. Zvláště
když některé ztrácíme – zdraví, lásku, svobodu… Péče o hodnoty patří do školy, patří
k výchově a neodmyslitelně ke vzdělání.
Žáci se mne ptají: „Pane řediteli, co říkáte
na tu Ukrajinu?“ A tak s nimi rozebírám fakta,
vysvětluji, jak vznikaly konflikty v minulosti,
protože minulost vede k poučení. Vysvětluji,
co znamená svoboda, demokracie, totalita…
A přitom stěží ukrývám slzy v očích, sevřené

srdce a zaťaté ruce. A vysvětluji, že je dobře,
že jsme osmnáct let v EU a dvacet tři v NATO,
a popisuji, jaké to bylo před rokem 1989
(jsem ročník 1963). V současné době jsme
přijali do naší školy tři nové žáky z Ukrajiny,
zpočátku byli ve škole i se svými blízkými.
Ve spolupráci s městem Koryčany řešíme i jejich stravování a další potřeby. Ve škole jsme
také zorganizovali sbírku materiální pomoci
pro potřebné z Ukrajiny.
Jinak ve školách s povděkem sundáváme
roušky. COVID jako by dal pokoj a výuka
se vrátila k „normálu“. Skončilo testování ve školách, následující týdny ukáží, zda
s odchodem zimy a příchodem jara odejde
i COVID. Interaktivní tabule, vizualizéry pro
digitalizaci, přenosový systém a software
umožňující optimální možnosti sdílení budeme nadále využívat i v době bez pandemie,
a budeme tak naplňovat i výstupy z realizovaného projektu Rozvoj přírodovědného
a technického – praktického vzdělávání v ZŠ
Koryčany.
Realizovaný projekt je monitorován po dobu
pěti let, probíhají setkávání se školami od mateřských po SŠ – do spolupráce je zapojeno
celkem osm škol a subjektů. V současné
době probíhají společné dílny se střední školou nábytkářskou, polytechnickou průmyslovkou a učilištěm řemesel.
Ve spolupráci s klubem rodičů připravujeme
náhradní termín školního plesu. Bude z něj
takový „majáles“ – 14. května. Srdečně zve
ZŠ Koryčany a Klub rodičů a přátel školy, letos bude muzika určitě překvapením!
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Těžké zkoušky mohou být katalyzátorem vývoje, v těžkostech napínáme síly a bystříme
ducha, vydáváme ze sebe to nejlepší. Kéž by
tomu tak bylo…
Děkuji podporovatelům naší školy – městu
Koryčany, farnosti, děkuji za součinnost rodičům, klubu rodičů, školské radě…
Dobré mírové časy ve zdraví na těle i na duši
přeje všem lidem dobré vůle
V. Jansa, ředitel školy

Sbírka na
pomoc Ukrajině
Naše škola se stejně jako mnoho jiných subjektů
přidala k organizaci materiální sbírky pro uprchlíky z Ukrajiny. Výtěžek poputuje prioritně k lidem,
kteří najdou svá nová bydliště přímo v Koryčanech
a okolí. Ostatní věci, které v našem okolí nenajdou
uplatnění, pak budou dopraveny Charitě Kroměříž,
která se postará o jejich distribuci na potřebná
místa.
Mnozí si jen těžko dokážeme představit, jak může
život člověka změnit válka. Pro většinu z nás je to
pojem, jehož obsah jsme naštěstí nikdy nemuseli na vlastní kůži zažít. Můžeme jen doufat, že to
tak bude i nadále, a musíme pomáhat lidem, kteří
bohužel takové štěstí nemají. Potěšila nás vlna solidarity, která je dnes takřka všudypřítomná. Všem,
kteří jste jakkoliv pomohli a pomáháte, děkujeme.
Ing. Radomír Šuhaj

Karneval
Pátek 25. února jsme na 1. stupni prožili
v karnevalovém duchu. Děti přišly v kostýmech, plnily karnevalové úkoly a v hale je
čekalo překvapení. Pozvali jsme pana Sadilu,
který děti nadchl svojí Cirkusovou dílnou. Nejprve předvedl část svého umění a pak už si
děti mohly všechno vyzkoušet. K dispozici jim
byly například jednokolky, minikola, šlapadla,
diabola, žonglování, balanční desky a mnoho
dalšího. Každý si našel něco, co ho bavilo.
Den se vydařil a děti odcházely spokojené.
Mgr. Petra Konvalinková
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Praktické činnosti:
Etiketa a stolování
Krásně prostřený stůl již sám vybízí ke stolování. To bylo také cílem projektového dne, ve kterém se žáci 6. až 9. ročníku seznámili se základy etikety, prostírání a stolování. Projektový
den se skládal ze dvou částí: teoretické a praktické. Pozvali jsme do školy paní Mgr. Helenu
Šímovou, která léta vyučovala budoucí kuchaře a číšníky na střední škole. Je to tedy odbornice
na slovo vzatá. Její vyklad i praktické ukázky etikety a stolování děti velmi zaujaly a stolování si
i mohly hned vyzkoušet. Připravily totiž jednoduché menu – kuřecí nudličky na indický způsob,
rozinkovou rýži, dětský drink. Na dozdobení si zkusily vyrobit květy z okurek a rajčat. U krásně
prostřeného stolu pak ochutnaly to, co si samy uvařily.
Mgr. Miroslav Bieber

Vařím, vaříš, vaříme…
Před několika lety, když mně pan ředitel ZŠ v Koryčanech Mgr. Vlastimil Jansa říkal
o svých plánech vybudovat pro žáky perfektně vybavené dílny a pracovny pro praktické činnosti, věřila jsem tomu, ale netušila jsem, že se stanu účastníkem výuky
v těchto prostorách. Ale život to tak chtěl a já jsem byla letos přijata do Koryčan
do školy na zástup za nemocného kolegu. Po velmi milém přijetí jsem hned první den
učila praktické činnosti v 6. ročníku – a to vaření v nově vybavené pracovně - cvičné
kuchyni. Byla jsem samozřejmě velmi zvědavá, jak to tam vypadá. Skutečnost předčila mé očekávání. Vybavení je perfektní, účelové a praktické. Kuchyňské linky, sporáky,
nerez dřezy, krásné pracovní plochy, dostatek prostoru pro práci.
Žáci byli rozděleni už dopředu do skupin, přinesli si potřebný materiál. Každá skupina
nám sdělila své menu a dala se do práce. Byla jsem velmi mile překvapena, jak jim to
šlo. Sem tam potřebovali pomoci a poradit, ale moc často to nebylo. Pomáhala jsem
jim se škrabáním brambor, loupáním cibule nebo s pečením v troubě. Vše šlo jako
na drátkách a za chvíli to všude vonělo samými dobrotami. Některé děti byly opravdu
velmi šikovné a byla radost se na ně dívat. Na hotovém jídle si děti pak mohly pochutnat, protože u každé linky je i stůl se židlemi, u kterého mohly hodovat. Všechno se jim
povedlo, jen jedna skupina měla trochu ostřejší „čínu“, ale ještě to bylo v mezích normy. Nechyběly ani dezerty v podobě výborných muffinů, lívanců a bábovky. Na závěr
žáci vše vzorně uklidili. Odcházela jsem s velmi dobrým pocitem, že tyto děti se už
v životě neztratí. A právě v době fast foodů a oblibě nezdravých hamburgerů je velmi
dobré umět připravit normální jídlo a třeba doma tím mile překvapit rodiče, mladší
sourozence nebo kamaráda.
Mgr. Ludmila Ludvová
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ZUŠ Koryčany
Vážení čtenáři Koryčanského zpravodaje,
jaro už nám pomalu klepe na dveře a většina z nás už se určitě těší na momenty, kdy
se příroda po zimě probudí ke svému životu, vše se zazelená, zavoní. Jsem rád, že vás
mohu oslovit v této době, která však není
pro nikoho z nás lehká. Mám radost, že jsme
mohli tento probíhající školní rok vyučovat normálně prezenční formou a setkávat
se s žáky i rodiči na různých akcích a vystoupeních. V poslední době mě potěšily dvě události, které se týkaly přímo naší Koryčanské
ZUŠ. V týdnu od 7. března do 10. března 2022
proběhla okresní kola soutěží ve hře na dechové nástroje, které pravidelně jednou za tři
roky vyhlašuje MŠMT. Tuto soutěž pořádala ZUŠ Hulín a z Koryčan se jí zúčastnili tři
soutěžící: František Papež, Kryštof Svačina,
Prokop Selucký. Všichni tři zahráli moc pěkně
a ve svých kategoriích získali shodně druhé
místo. Velmi mě také potěšilo, že všechny
naše soutěžící přijeli osobně povzbudit rodiče. Mimořádný dík patří také naší paní učitelce Mgr. Monice Selucké, která všechny doprovázela na klavír a při vyhlášení výsledků
byla oceněna porotou diplomem Za skvělý
klavírní doprovod. Gratuluji všem soutěžícím
a přeji hodně zdaru v budoucím hudebním
studiu...
Dalším zajímavým počinem je spolupráce
žáků výtvarného oboru pod vedením Mgr. Veroniky Novákové na projektu Cyklomapy Kroměřížska dětem. Na tomto projektu mladí
výtvarníci ztvárnili nejzajímavější historické
a turistické cíle v okolí svého bydliště tak, aby
cyklisté a turisté všech generací měli představu, co na svých cestách mohou vidět, případně navštívit. Tyto cyklomapy jsou právě
v tisku a určitě se s nimi brzy setkáte v informačních a turistických centrech.
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A na co se můžete v blízké době těšit? Určitě
to budou třídní besídky, absolventský koncert, výstava žáků výtvarného oboru. Vzhledem k situaci, která právě probíhá na Ukrajině, jsme se rozhodli, uspořádat benefiční
koncert pro Ukrajinu, který se bude konat
v neděli 3. dubna 2022 v 17:00 v kostele sv.
Vavřince v Koryčanech. Srdečně vás na něj
zvu jménem všech účinkujících. Na koncertě společně vystoupí žáci a učitelé ZUŠ, dětský pěvecký sbor Včelka a chrámový sbor
z Koryčan. Věřím, že tímto koncertem aspoň
trochu pomůžeme těm, kteří to v současné
době nejvíc potřebují.
Ze ZUŠ zdraví a na setkání se těší
MgA. Norbert Svačina, Ph. D. – ředitel školy

Kultura

OCHOTNÍCI
Vážení diváci, milí příznivci našeho divadelního spolku a kultury vůbec!
Tak tentokrát se nám (opět) nedařilo. Nikoliv co se nastudování hry Popel a pálenka
týká. To spíše naopak. Tedy ne že by netrvalo
až otravně dlouho, ale nikoliv kvůli nám, kvůli
covidu. A už vůbec ne proto, že bychom neuměli. Spíše naopak, troufale tvrdím. Jenže
nám to stejně nebylo nic platné. Zatracená
korona blokovala nejen hostování po okolních obcích, dokonce nás dlouho nechtěla
pustit ani na jeviště domácí. Nakonec jsme
dopadli stejně jako při divadle minulém,
podařilo se nám vystoupit pouze čtyřikrát,

navzdory velkému zájmu a navzdory chvále
těch z vás, kteří některé z představení stihli
(jo, jo, ne nadarmo se říká, co můžeš udělat
dnes…). U některých členů souboru, bezesporu ze zoufalství, nastoupil oblíbený kdybylismus: kdybychom hráli dřív, kdybychom byli
očkovaní, kdybychom nebyli pozitivní, kdyby
ten, kdyby ta, kdyby oni… Znáte to, po bitvě
je každý generál. Stalo se, odestát se nedá,
je potřeba dívat se dopředu, a až se pořádně
pokouká, taky dopředu jít. A to my zase půjdeme! Na podzim se hodláme pustit celkem
překvapivě do komedie, která demokratickou
volbou zvítězila nad původně plánovanou

operou ve verších (důvod banální – nikdo neumí zpívat). Taškařice to textem je a věřím,
že i zpracováním bude mimořádně bláznivá,
plná anglického humoru, skvělé hudby, odvážných kostýmů a především koryčanských
herců. Kdo ji napsal? Jak se jmenuje? Kdo
bude hrát hlavní roli? Neřeknu! Tentokrát
na nic nečekejte a až s tou novou, k popukání
veselou hrou vyrukujeme, hned přijďte a sami
uvidíte. Budeme se na vás jako vždycky moc
těšit, vždyť pro koho jiného bychom to celé
dělali než pro vás, a do té doby se mějte pěkně, zdravě a hlavně svobodně!
Zdena Jelínková

Vánoční koncert
Přes všechna mimořádná opatření, která omezovala možnosti pořádání kulturních akcí, proběhl
v kulturním domě 29. 12. 2021 vánoční koncert. Formace Karel Gott revival Morava, se svým
hostem paní Martinou Severovou nenechala nikoho z přítomných již od samého začátku
na pochybách, že půjde o skutečný umělecký zážitek. Po koncertě měli návštěvníci možnost
se s účinkujícími vyfotografovat, čehož v hojné míře využili.
I přes velmi nízký počet návštěvníků byl koncert příjemným doplňkem vánočního času a město
Koryčany děkuje všem, kteří se na přípravě koncertu podíleli.
Ludmila Prokešová

Stále se něco děje…
A v Městské knihovně určitě pravidelně.
Tentokrát pro nás připravila velmi zajímavou
přednášku s námětem „Austrálie“.
Asi nikdy nezapomenu na krásný zážitek
a věřím, že podobně jsou na tom i ostatní občané, kteří se v nezvykle hojném počtu akce
zúčastnili. Se zájmem jsme vyslechli dokonale připravený výklad manželů Márových
a shlédli jejich videodokumenty.

Zaslouží si obdiv, že se svým synem, upoutaným na invalidní vozík, a s dcerou projeli
54 zemí světa a sami pak ještě 12. Syn vše
organizoval do posledních detailů a zvládal
to bravurně. Před pěti lety odešel ve věku 25
let tam, odkud není návratu. Manželé Márovi
jsou však při organizovaných přednáškách
a promítání dokumentů stále s ním a on
s nimi.
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Jejich prezentace, v níž se střídali, byla velmi
pečlivě připravena. Do nejmenších podrobností si pamatovali všechna místa, která navštívili. Seznámili nás s trasou, kterou projeli.
Ta čítala tisíce kilometrů podél celého pobřeží
Austrálie. Zajímalo nás, jak řešili běžné denní záležitosti při cestování karavanem, jak
se stravovali, jak to bylo s hygienou... Nejdůležitější však bylo, jak vstřebali veškeré informace o navštívených místech.
Věřím, že co manželé Márovi slíbili, také splní, a přijedou do Koryčan ještě letos. Už nyní
se na další besedu moc těšíme.
Text a fotografie Mgr. Helena Šímová

Osobnosti
Za každým snem
a cílem je třeba jít
Přináším vám rozhovor s fitness trenérem
Danielem Hapalou. Byl hostem města při slavnostním zahájení provozu venkovní posilovny
u kulturního domu v Koryčanech. O tom se
podrobněji dočtete na jiném místě tohoto čísla Koryčanského zpravodaje. Přítomnost pana
Hapaly u nás byla skvělou příležitostí, položit
mu pár otázek pro čtenáře našeho zpravodaje
a já mu děkuji, že s rozhovorem souhlasil.
Kdo je Dan Hapala?
Řekl bych: nadšenec pro fitness, kdy je tento
obor moje zábava a už i moje práce.
Jaké měl ambice tento kluk v době školní docházky na ZŠ v Koryčanech?
Už tenkrát jsem se chtěl předvádět v nějakém
sportu, ale žádný mi moc nešel.
Co vás ovlivnilo, že jste se tomuto oboru začal
věnovat na vyšší úrovni?
Postupně to pro mě začalo být spíš životní styl
než jen aktivita, a tak jsem se chtěl posunout
o úroveň dál a překonat sám sebe.
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Kdyby se objevil zájemce, který by chtěl začít,
co byste mu doporučil?
Určitě začít pod vedením trenéra nebo alespoň
někoho zkušenějšího. Tím si každý začátečník
ušetří mnoho času, prvotních chyb a případně zranění. Samozřejmě já můžu také poradit
s tréninkem nebo stravou, lze mě najít na sociálních sítích anebo ve fitku ve Starém Městě.

Zkuste FITNESS představit našim čtenářům.
Pro někoho je to jen volnočasová aktivita, pro
někoho životní styl. Je zde spoustu odvětví, ale
obecně jde o aktivitu, zdraví a kondici.

Jakých zajímavých závodů jste se v minulosti
zúčastnil?
Doba závodům moc nepřála, ale v minulém
roce vyšlo vítězství na kondiční soutěži GP Ostrava.

Je to sport pro kluky, nebo i pro holky?
Takové aktivitě se může věnovat opravdu každý a v jakémkoliv věku, nikdy není pozdě začít.

Co Vás čeká v letošním roce a na co se těšíte?
Další závody v podzimní sezóně, které už snad
proběhnou bez problémů a omezení.

Jaké jsou Vaše další cíle?
Získávat další zkušenosti a předávat je dál.
Co byste chtěl vzkázat budoucím uživatelům
nově otevřené venkovní posilovny v Koryčanech?
Aby se nebáli posilovnu využívat. Nic vás to
nestojí a každá aktivita se počítá. Doma jsme
v poslední době seděli moc dlouho a teď je příležitost k protažení, cvičení, ale i k setkání se
venku na vzduchu.
Děkuji Danieli Hapalovi za rozhovor a přeji mu
hodně štěstí a úspěchů, jak ve sportovním, tak
osobním životě!
Ing. Hana Jamborová, starostka

Výročí Charty 77 i Anticharty
Počátkem ledna uplynulo čtyřicet pět let
od zveřejnění Prohlášení Charty 77. K němu
se váže i vznik stejnojmenné opoziční skupiny, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu. Charta byla prvním a nejdéle
působícím opozičním hnutím v sovětském
bloku, její vznik byl významným milníkem
nejen v moderních dějinách Československa.
Společenství lidí usilujících o dodržování lidských práv se začalo formovat v roce 1976
při soudním procesu s hudebníky kolem
kapely The Plastic People of the Universe.
Impulzem pro vznik Charty se pak stalo zveřejnění Mezinárodního paktu o občanských
a politických právech a Mezinárodního paktu
o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Dokumenty zakotvené v Helsinských
dohodách z roku 1975 přijal i tehdejší československý komunistický režim, ale ve skutečnosti se jimi neřídil.
Prvními mluvčími Charty se stali bývalý ministr zahraničí Jiří Hájek, Václav Havel a filosof
Jan Patočka. Mezi Vánocemi a Novým rokem
své podpisy pod text připojilo 242 lidí. Do ledna 1990 se k Chartě přihlásilo 1898 signatářů
a jen 25 z nich svůj podpis veřejně odvolalo.

Dokument, který obsahoval Prohlášení Charty 77, byl vydán 1. ledna 1977. Text vzápětí
vyšel v předních světových denících a pozornost mu věnovaly západní tiskové agentury
i rozhlasové stanice. V československých oficiálních médiích před listopadem 1989 nikdy
publikován nebyl.
Charta 77 se neprofilovala jako základna
k opoziční politické činnosti a nepředstavovala žádné „vyhlášení války“ vládnoucímu
režimu. Nezpochybňovala jeho legitimitu
a chtěla vést dialog. Přesto ji však komunisté
vnímali jako ohrožení své moci.
Proti chartistům režim rozpoutal rozsáhlou propagandistickou kampaň. Již 7. ledna
vyšel v Rudém právu první článek o Chartě
pod titulkem Čí je to zájem. O pět dnů později
se pak v témže periodiku objevil dnes už legendární článek Ztroskotanci a samozvanci,
který charakterizoval signatáře jako „sluhy
a agenty imperialismu, zaprodance či sionisty“.
Stejné výročí lze připomenout také od okamžiku, kdy komunistický režim reagoval svou
Antichartou. Vrcholem kampaně byla takzva-

Historie
ná Anticharta, kterou koncem ledna přijali
umělci na shromáždění v Národním divadle.
Kromě toho režim zasahoval proti disidentům i silou. Zatýkáním, výslechy, domovními
prohlídkami a nutil je také k vystěhování z republiky.
První obětí represí byl mluvčí Charty Jan Patočka. Ten byl v březnu 1977 zatčen a podroben jedenáctihodinovému výslechu, na jehož
následky na mozkovou příhodu a selhání
srdce zemřel. Navzdory věznění a perzekuci
však činnost Charty pokračovala. Do listopadu 1989 vydala 572 dokumentů k různým
politickým a společenským jevům, zaštiťovala řadu dalších iniciativ a pomohla tak vytvořit
prostor pro přechod k demokratickým změnám v Československu v roce 1989.
Charta 77 ukončila oficiálně činnost na setkání mluvčích v Praze 3. listopadu 1992, kdy
ve svém prohlášení konstatovala, že dohrála
svou historickou úlohu.
Zdeněk Horenský

Zajímavá pomístní jména u koryčanských sousedů
V minulém čísle Koryčanského zpravodaje
jsem ukončila pojednání o pomístních jménech Koryčan a Blišic. Když jsem se znovu
probírala svou diplomovou prací, napadlo mě,
že i v okolních obcích (Mouchnice, Nemotice, Lískovec, Jestřabice) jsem zaznamenala
spoustu zajímavých pojmenování a mohla
bych s nimi seznámit i obyvatele Koryčan.
Vždyť jistě mají někteří mí čtenáři k okolním
obcím rodinný či jiný vztah a jména polí, luk,
částí lesa, známých míst, částí obce v nich
mohou vyvolat dávno zapomenutou událost,
vzpomínku, poučení, zábavu; stejně jako já
vzpomínám na manželovu stařenku pocházející z Mouchnic nebo na skvělého profesora
němčiny na Filozofické fakultě brněnské univerzity, který se narodil v Nemoticích. Vyjdeme-li na kopečky kolem Koryčan, máme části okolních obcí jako na dlani. Pojďme se tedy
podívat na jmenované obce z pohledu historie, jazykovědy a samozřejmě lidské paměti.
Je zajímavé, podle čeho vesničané části svého bydliště, majetku, okolí pojmenovávali:
podle majitelů půdy, podle neobvyklých a vý-

jimečných přírodních úkazů, podle zvláštních
událostí, podle činností, které se zde vykonávaly. Velmi často se k označení používala
osobní jména.
Začněme tedy osobními jmény.
V Mouchnicích i v Nemoticích nesou pole
název podle osobního jména Bohdan, pole
tedy patřila majiteli Bohdanovi. Oba názvy
mají nářeční podobu. V Mouchnicích jsou to
Bogdance nebo Bohdance, v Nemoticích
Bogdánce. V Mouchnicích chodili pracovat
do Bogdanca a byli v Bogdanci, v Nemoticích do Bogdánců a v Bogdáncách. Názvy
jsou doloženy v minulosti takto: Mouchnice: v Tereziánském katastru W Bochdanczy, do Bochdancza; v Josefinském katastru
Na Bochdanczy; 1826: Bochdanetz. Nemotice: v Josefinském katastru Wiesen Bohdanetz, Bohdanecz, Bochdanecz. Pojmenování
Wiesen svědčí o tom, že pole bylo původně
loukou (německy Wiesen = louky). Pro časové určení jen zopakuji, že Marie Terezie vládla
v letech 1740-80 a Josef II. 1780-90. Terezi-

ánský i Josefinský katastr byly soupisy půdy
pro daňové účely.
V Lískovci máme název Budíkova meza.
Jedná se o mez táhnoucí se od vsi od silnice Lískovec-Střílky k polní cestě u hranic
se stříleckým katastrem. Jméno dostala
podle pana Budíka, který zde měl pole. Meza
je nářeční podoba spisovného podstatného
jména mez.
V Jestřabicích mají pole názvy podle jmen
Marcelin a Liškutín. Původní název Štvrtky
za kovárnú byl změněn na Štvrtky za Marcelinovým podle toho, že leží za domem
Marcelina Mrkúse. A starší název Štvrtky pod
šenkem byl změněn na Štvrtky za Liškutínovým opět podle majitele domu, za nímž
polnosti leží. Jméno štvrtka (spisovně čtvrtka) sloužilo k označení malé rozlohy staré
kulturní půdy.
Most přes Pekýlkový potok ležící severně
od Lískovce se jmenuje Kavačú most podle rodiny Kavačovy, která měla u mostu cípek pole.
13
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V Lískovci stojí před domem majitele Pokorného dřevěný kříž s názvem Kříž u Pokornýho. Je památkou na Petra Pišťaláka, který
zde zemřel za 1. světové války na tuberkulózu ve věku 21 let.
V Nemoticích se pole ležící severně od obce
jmenuje Machoňky. V Tereziánském katastru zapsáno jako Machonek, v Josefinském
Machonki, Machonky. Název pole je pravděpodobně utvořen z osobního jména Machoň,
znamenalo by to polnosti, které patřily jistému Machoňovi (stejný typ tvoření pojmenování jako Kaplánky, Kocórky).
Kocórky – Nemotice. Výklad tohoto jména
je velice zajímavý, proto se u něj zastavím
déle. V Tereziánském katastru Koczorowa,
Koczorowa Padelek; v Josefinském katastru
Kozorki, Koczorky. Dříve pole, nyní částečně
pole, částečně les, poloha západně od obce
na svahu nad bývalou železniční tratí Nemotice-Koryčany. Podle lidového výkladu vzniklo

jméno podle polohy: je na kopci, proto připomíná kočičí hřbet. Podle tvaru jména v Tereziánském katastru (příponou -ova je tvořeno
přídavné jméno přivlastňovací) však pojmenování zřejmě vzniklo k osobnímu jménu
Kocour (nářeční podoba Kocór), takže pole
patřilo majiteli, který se takto jmenoval (mohla to být i přezdívka). A proč si už Nemotičtí
tento název se jménem Kocour nespojují? Lze
se domnívat, že se příjmení Kocour už v Nemoticích nevyskytuje. Tady si dovolím svou
osobní vzpomínku. Když jsem v roce 1975 diplomovou práci obhajovala, přála si komise,
abych uvedla nějakou zajímavost, která mě
v tomto tématu obzvlášť zaujala. Uvedla jsem
tedy „případ Kocórky“, komisi se téma líbilo
a rozvykládali jsme se o něm tak, že i po těch
desítkách let mám obhajobu své práce v živé
paměti.
V Mouchnicích se objevil název pole ležícího
pod haluzickým lesem Na Malíkovém. Jméno je podle někdejšího majitele Malíka.

V Jestřabicích se tradovalo, že malé pole ležící severovýchodně od vsi se jmenuje Marijánka podle toho, že patřilo osamělé ženě
jménem Marie.
U Miloša – nejen majitelé pozemků byli
součástí pomístních jmen, ale i lidé spojeni
s tragickými událostmi. Do katastru Mouchnic patří toto místo v haluzickém polesí, pojmenované podle Miloše Šlampy, který se zde
zastřelil.
V Lískovci se jmenuje část lesa ležící východně od obce Mojžíšova dolina. Lidový výklad
uvádí, že nese jméno lesního dělníka Mojžíše,
ale motivace pojmenování je nejasná.
Pokračování příště… a přespříště: tematika
je natolik obsáhlá, že s ní pravděpodobně vystačím celý rok.
Mgr. Vlasta Berková

Spolky
Zásahy JSDH Koryčany za druhé pololetí roku 2021
V letním čísle zpravodaje loňského roku vyšel
článek s výčtem zásahů naší jednotky za první pololetí. Nabízí se tedy rekapitulace událostí za druhou polovinu roku 2021. Předtím
než předložíme konkrétní přehled výjezdů,
uvedeme pár celkových čísel za loňský rok.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Koryčany v roce 2021 zasahovala celkem u 69
mimořádných událostí. Z tohoto počtu bylo
22 technických pomocí, 23 dopravních nehod, 12 požárů, 2 plané poplachy, 3 případy
záchrany osob a zvířat, 1 únik nebezpečných látek a 6 tzv. zpráv o činnosti. Zpráva
o činnosti může být například úklid pozemní
komunikace po velkých deštích či vichřici
na pokyn zřizovatele, tedy města Koryčany.
Pokud si celkový počet výjezdů zprůměrujeme, tak přibližně každý pátý den byla jednotka v terénu. A to i přesto, že po tragické
události z 15. září byla jednotka dočasně
odhlášena, následně měla k dispozici pouze
dopravní automobil Ford a hlavní zásahové
vozidlo, CAS Volvo, se vrátilo na základnu
po opravách až na konci prosince.
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14. 06. 2021 – Požár dopravního prostředku, Střílky
Technická závada v motorovém prostoru byla příčinou požáru osobního vozidla, ke kterému
došlo při jízdě nedaleko obce Střílky. Řidič si jen stihl vytáhnout z vozidla své osobní věci a pak
už se mohl jen dívat, jak plameny pohlcují jeho vozidlo. Řidič vyvázl bez zranění.
17. 06. 2021 – Požár odpad, ostatní, Koryčany
21. 06. 2021 – Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, voda na cestě, Koryčany
22. 06. 2021 – Technická pomoc, odstranění stromu, Koryčany
24. 06. 2021 – Technická pomoc, odstranění stromu, Koryčany
25. 06. 2021 – Technická pomoc, odstranění stromu, Koryčany, přehrada
25. 06. 2021 – Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, zaplavená cesta, Stupava
27. 06. 2021 – Dopravní nehoda, Malínky
03. 07. 2021 – Dopravní nehoda, Lískovec
06. 07. 2021 – Požár, průmyslové zemědělské objekty, Koryčany, Zámecká
V 7:38 jsme byli povoláni k požáru seníku v Koryčanech na ulici Zámecká. Jednalo se o požár
haly s uskladněným senem v rozsahu 50 metrů délky a 15 metrů šířky. Na místě události zasahovaly 4 jednotky profesionálních hasičů a 10 jednotek dobrovolných hasičů. Ve večerních
hodinách přijely také jednotky dobrovolných hasičů z Otrokovic a Ratají. Na místo požáru byl
přivezen i protiplynový kontejner z požární stanice Uherské Hradiště. V odpoledních hodinách
začaly odklízecí práce, které trvaly až do večerních hodin. Naše jednotka na místě zásahu
setrvala až do druhého dne do 9:00. Na místo se jednotka vracela během následujících dnů
ještě několikrát.
07. 07. 2021 – Technická pomoc, spolupráce se složkami IZS, Koryčany, koupaliště
07. 07. 2021 – Požár, Koryčany Zámecká – vlivem vysokých teplot se seník opět rozhořel
09. 07. 2021 – Technická pomoc, odstranění stromu, Koryčany, přehrada
12. 07. 2021 – Technická pomoc, odstranění stromu, Koryčany
16. 07. 2021 – Dopravní nehoda, Nesovice
18. 07. 2021 – Dopravní nehoda, Koryčany, Lhotka
23. 07. 2021 – Požár odpad, ostatní, Nemotice
23. 07. 2021 – Požár, lesní porost, Stupava

25. 07. 2021 – Dopravní nehoda, Střílky
30. 07. 2021 – Dopravní nehoda, úklid vozovky, Nesovice
06. 08. 2021 – Technická pomoc, odstranění stromu, Jestřabice
06. 08. 2021 – Technická pomoc, odstranění stromu, Koryčany
17. 08. 2021 – Technická pomoc, odstranění stromu, Koryčany, U Zdravé vody
17. 08. 2021 – Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, bahno a štěrk na cestě, Stupava
21. 08. 2021 – Dopravní nehoda, Jestřabice
27. 08. 2021 – Dopravní nehoda, Koryčany
06. 09. 2021 – Dopravní nehoda, Motorest Samota
08. 09. 2021 – Dopravní nehoda, Morkovice
15. 09. 2021 – Únik nebezpečných látek do ovzduší, narušení plynového potrubí, Koryčany
Ve 12:36 hodin přijalo krajské operační středisko hasičů událost o narušení plynového potrubí v rodinném domě v Koryčanech na ulici Masarykova. Na místo vyjela naše jednotka a profesionální hasiči z Morkovic-Slížan a Kroměříže. V době příjezdu dobrovolné jednotky z Koryčan došlo
k výbuchu, při kterém byli zraněni 4 hasiči a 2 civilní osoby. Jeden z hasičů utrpěl vážná zranění, kterým i přes veškerou snahu zasahujících
kolegů podlehl. Na místo byly okamžitě vyslány další jednotky dobrovolných a profesionálních hasičů z blízkého okolí, které ihned zahájily odklízení sutin rodinného domu, protože bylo nahlášeno, že se jeden ze zasahujících hasičů nachází pod troskami budovy. Velitel zásahu si na místo
povolal psy vycvičené pro vyhledávání v sutinách, dále ostravské kolegy zařazené do USAR týmu, speciální techniku z Jihomoravského kraje
a kolegy ze Záchranného útvaru HZS ČR se speciální těžkou technikou. Po usilovném odklízení byl nalezen dobrovolný hasič, ale již bez známek
života. Na místě zasahovalo přes 80 hasičů, kteří se podíleli na záchranných a likvidačních pracích po výbuchu. Vzhledem k závažnosti situace
se na místo dostavil i generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.
V 16:30 velitel zásahu rozhodl o snížení počtu sil a prostředků na místě zásahu a jednotky se začaly vracet zpět na své stanice. Na místě zůstali
profesionální hasiči z Kroměříže, ze Zlína, USAR tým a Záchranný útvar HZS ČR, kteří postupně rozebírali trosky domu pomocí pásového rypadla
z Hlučína a další techniky, aby vyloučili možnou přítomnost další osoby v sutinách. Hasiči také prováděli úklid ve velké části ulice, protože trosky
se nacházely i ve vzdálenosti 50 m. Zásah trval do pozdních nočních hodin.
15. 10. 2021 – Technická pomoc, otevření uzavřených prostor
24. 10. 2021 – Dopravní nehoda, Koryčany, směrem k Vřesovicím
04. 11. 2021 – Dopravní nehoda, Střílky I/50
06. 11. 2021 – Dopravní nehoda, Nemotice
17. 11. 2021 – Dopravní nehoda, Kunkovice
26. 11. 2021 – Technická pomoc, odstranění stromu, Koryčany
13. 12. 2021 – Záchrana osob z výšky, Koryčany
27. 12. 2021 – Dopravní nehoda, úklid vozovky, Stupava
Za JSDH Koryčany Ivana Tiefenbacherová

Koryčanští hasiči v roce 2021
Loňský rok byl velmi specifický a připravil
nám hořké chvíle. Mezi záplavou vládních
nařízení byla jakákoli činnost značně ztížená.
Náš tradiční ples se vlivem epidemiologické
situace nemohl uskutečnit, tak jsme netrpělivě vyhlíželi letní měsíce s vizí obnovení
Hasičské letní zábavy. Bohužel ani ta se nakonec neuskutečnila. Rozhodně nás to však
od práce neodradilo. Ihned jak to bylo možné,
proběhlo školení řidičů, které každoročně organizujeme. Následně započala rekonstrukce
kanceláře SDH na hasičské zbrojnici. Ta zdárně proběhla a díky ní se naše zbrojnice pyšní
novým nábytkem.
Škody, které napáchalo v červnu 2021 tornádo, nás přivedly k záměru pomoci mladým
hasičům z Moravské Nové Vsi. Dle jejich přání
jsme pořídili sportovní přilby a základnu pro
požární sport v celkové hodnotě 20 000 Kč.
Pevně věříme, že dar dobře využijí.

Po dlouhé odmlce se dále podařilo obnovit
schůzky kolektivu našich mladých hasičů,
aby se mohli připravovat na soutěže v požárním sportu. Dost nás potrápila přenosná
požární stříkačka (PPS), bez které se při soutěžích neobejdeme. Naštěstí nám spřátelený
sbor ze Střílek dočasně zapůjčil svůj náhradní
stroj. Situace s vlastním nefunkčním zařízením se však musela vyřešit. Pořízení nové
PPS je velmi nákladnou záležitostí, a proto
jsme vděčni městu Koryčany za poskytnutí
dotace na nákup nového stroje, který se nyní
připravuje u dodavatele.
Na konci srpna 2021 se děti zúčastnily okresní soutěže hry Plamen v Roštíně a přivezli
medaile za krásné třetí místo. Odměnou jim
bylo i odpolední posezení na hasičské zbrojnici, kde jsme se zároveň rozloučili s končícími prázdninami.

První zářijový týden zavítali hasiči ve spolupráci s jednotkou do místní mateřské školy.
Dětem představili práci hasiče i výjezdovou
techniku a děti si mohly vyzkoušet hašení.
V polovině měsíce (15. září 2021) došlo k mimořádně zdrcující události. V tento den nás
při výbuchu plynu jednoho z domů v Koryčanech naprosto nečekaně, navždy opustili naši
bratři, kamarádi a kolegové Jaroslav Fila
a Marek Vrba. Událost velmi hluboce zasáhla
nejen nás a všechny hasiče či občany celé
republiky, ale také hasiče ze všech našich
sousedních států. Projevy soustrasti a slova podpory přicházely formou mailů, dopisů
i přes sociální sítě. Vážíme si pomoci i podpory, které se nám dostalo jak bezprostředně
po události, tak při organizaci posledních rozloučení obou zesnulých. HZS Zlínského kraje
nám poskytl tiskového mluvčího, který nám
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významně pomohl odvracet ataky novinářů.
Policie ČR nám uvolnila strážníky pro řízení
dopravy a hladký průběh smutečního průvodu, pro který hasiči ze Střílek propůjčili historickou stříkačku. Jen těžko se nám budou
hojit rány na srdci po tak velké ztrátě.
Musím přiznat, že ačkoli jsme po této události v sobě jen stěží nacházeli jakýkoliv elán
do další činnosti, na konci října jsme se opět

pustili do práce. Muži sbírali v Koryčanech
a místních částech kovový odpad a ženy
se daly do úklidu salonku a hasičské zbrojnice. Na prostranství před hasičárnu se svezlo
přes 19, 5 t železného šrotu. Začátkem dalšího měsíce nás Mateřská škola v Koryčanech
požádala o dohled nad průvodem světýlek,
který proběhl 10. listopadu. Poslední akcí
loňského roku byla Mikulášská nadílka pro
naše mladé hasiče. Ti si mohli vykoupit své

Venkovní posilovna

Zmínila jsem se o tom na veřejném zasedání a paní starostka mi poradila, co je třeba
udělat, aby v rámci participativního projektu mohlo být sportovní zařízení instalováno
u kulturního domu. Trochu papírování, trochu
čekání, až vše proběhne podle daných pravidel, a v prosinci minulého roku a začátkem
letošního roku firma Alestra s.r.o. Kuřim poslala tři šikovné zaměstnance, kteří i v nepříznivých povětrnostních podmínkách během
dvou dnů měli hotovo. Pak už jen krátce posečkat na příznivé počasí, abychom mohli zahájit provoz.
A tak jsme mohli 25. února 2022 po mém
úvodu a krátkém proslovu paní starostky
slavnostně přestřihnout pásku a oficiálně zahájit provoz.
Pan Daniel Hapala, sportovec a velmi důležitý
člověk, který rozumí cvičení ve fitcentru, byl
tak laskav a přišel předat přítomným informace o tom, jak je důležitý pohyb v přírodě
ve společnosti příjemných, stejně naladěných
osob. To vše si nyní navíc můžeme dopřát
zcela zdarma, v místě bydliště. Pan Hapala
nám rovněž ukázal na figurantech, jakých
chyb se dopouštějí, a co zase dělají správně. Tím motivoval ostatní přítomné a pak už
stačilo překonat ostych a začít pod odborným
vedením cvičit. Zkusil to snad každý z přítomných. Podle reakcí byli všichni spokojeni.
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Pevně věříme, že nám zachováte přízeň i v letošním roce a podpoříte nás účastí na některé
z plánovaných akcí. Přijďte se podívat třeba
na první kolo soutěže v požárním sportu, které se uskuteční 28. 5. 2022 odpoledne na fotbalovém hřišti v Koryčanech.
Za SDH Koryčany
Ivana Tiefenbacherová

Sport
Delší dobu ve mně zrála myšlenka vybudovat v Koryčanech pro širokou veřejnost
sportoviště v přírodě. Při návštěvách dcery
v Buchlovicích jsme společně chodily cvičit
na podobné venkovní zařízení na Smraďavku.
Přesvědčila jsem se, že to v celkem vysokém věku zvládnu já. Tak proč by to nezvládli
i ostatní?!

hříchy nejen básničkami a písničkami, ale
i vědomostmi s požární tematikou nebo vázáním uzlů.

Jen aby jim elán vydržel i v dalším období.
Jistě se naučí, jak své tělo rozhýbat a cítit
se mnohem lépe.
Poděkování patří všem občanům, kteří se do akce zapojili. A že jich bylo dost! Ti
snad přivedou další zájemce o aktivní pohyb
v zájmu svého zdraví. Stejně tak si zaslouží
poděkování pracovníci městského úřadu, bez
kterých bychom toto sportoviště neměli.
Snad si nejen návštěvníci sportoviště, ale
všichni občané budou vážit toho, co máme,
a nebudou ničit, co má sloužit ku prospěchu
nás všech!
Text a fotografie Mgr. Helena Šímová

Společenská kronika
Společenská kronika II. pololetí 2021
NAROZENÍ

Červenec
Pěnčíková Eliška, Koryčany
Srpen
Filip Lupínek, Koryčany
Rohleder Vivien, Koryčany
Hušková Nina, Koryčany
Neužil Adam, Koryčany
Září
Tiefenbacher Sebastian, Koryčany
Říjen
Šohaj Filip, Koryčany
Listopad
Vébr Tobiáš, Koryčany

JUBILEA

Červenec
85 let: Černotová Miloslava, Koryčany
90 let: Kouřilová Květoslava, Koryčany
91 let: Helešicová Margita, Koryčany
Orlová Miloslava, Blišice
Srpen
80 let: Doležalová Ludmila, Koryčany
Vavruša Bořivoj, Koryčany
Zedníčková Eva, Koryčany
85 let: Kapalková Danuše, Koryčany

DIAMANTOVÁ
SVATBA
Dne 19. 3. 2022 jsme byli v Obřadní síni Města Koryčany svědky vzácné události. Manželé
Alois a Marie Šenkyříkovi po šedesáti letech
společného soužití symbolicky obnovili manželský slib.
Blahopřejeme.

91 let: Rajnochová Drahomíra, Koryčany
Basistová Marie, Lískovec
Žižlavská Jarmila, Jestřabice
97 let: Juricová Naděžda, Koryčany
99 let: Šimečková Eliška, Koryčany
Září
80 let: Ševčíková Drahomíra, Lískovec
Neckář Jan, Koryčany
Žižlavský Josef, Koryčany
Hunčová Vojtěška, Koryčany
Orel Alois, Lískovec
91 let: Šebestová Zdenka, Jestřabice
98 let: Koudela Jan, Koryčany
Říjen
80 let: Němec Karel, Koryčany
Holub Antonín, Koryčany
85 let: Kocourková Lujza, Koryčany
Šebeček Jan, Koryčany
95 let: Mrázková Růžena, Koryčany
Listopad
80 let: Berková Blažena, Koryčany
85 let: Lužová Drahomíra, Jestřabice
93 let: Basista Robert, Lískovec
94 let: Sladká Marie, Koryčany
Prosinec
80 let: Sladká Mária, Koryčany

ÚMRTÍ

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNÁME

12. května 2022 to bude již 20 let, co nás
opustil kamarád František Koudelka ze Slavkova u Brna, v sedmdesátých letech 20. století
bubeník a zpěvák koryčanské beatové skupiny
Sekvence. Věnujte mu vzpomínku s námi.

Dne 31. března 2022 uplynul již rok, co nás
opustila po krátké těžké nemoci Naděžda Horenská, dříve ředitelka Mateřské školy v Koryčanech. Dlouhodobě se věnovala výtvarné
činnosti, věčnou vzpomínkou na ni zůstávají
její obrázky vytvářené různými technikami
i obrazy na plátně.

Za přátele beatu v Koryčanech
Zdeněk Horenský

Červenec
Novák Jan, 1935, Koryčany
Galuška Zdeněk, 1947, Koryčany
Pavlík Zdeněk, 1958, Koryčany
Srpen
Lorenzini Jaroslava, 1949, Koryčany
Pelikánová Jarmila, 1951, Jestřabice
Září
Bartošík Jan, 1932, Koryčany
Fila Jaroslav, 1986, Koryčany
Vrba Marek, 1976, Koryčany
Kovář Vladimír, 1960, Jestřabice
Říjen
Finda Stanislav, 1928, Lískovec
Kotouš Jan, 1935, Koryčany
Sládečková Božena, 1922, Koryčany
Křemenský Miloš, 1926, Koryčany
Ingr Stanislav, 1958, Lískovec
Bednařík Josef, 1942, Koryčany
Listopad
Vysloužil Milan, 1956, Lískovec
Franková Františka, 1941, Koryčany
Blažek Libor, 1953, Koryčany
Kudlička Mojmír, 1937, Koryčany
Hálová Jarmila, 1958, Koryčany
Prosinec
Šmarháková Jiřina, 1927, Koryčany
Řezníček Miloš 1934, Lískovec

S láskou vzpomíná manžel Zdeněk s rodinou.
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K O RYČA NS K Ý

zpravodaj

Ohlédnutí za ...
ŠTĚDRÝ DEN V BLIŠICÍCH
Na štědrý den se odpoledne u hasičky sešli blišičtí sousedé, aby si už tradičně zazpívali vánoční koledy a poslechli vzkaz od Ježíška. Za doprovodu kytary pana Tomáše D. se přidali malí i velcí koledníci. Děti dostaly pěkné dárečky a nějakou tu sladkost. Nálada byla opravdu vánoční
a sousedé si navzájem přáli jen to nejlepší. Krásná sváteční hodinka nám dodala sílu k spokojenému soužití v naší vesničce. A když jsme se
rozcházeli, Ježíšek už měl u každého doma pod stromečkem nadělené dárečky.
Nikola Maršálová

PŘIPOMENUTÍ VÁNOČNÍHO ČASU V MŠ
Rok 2021 je již za námi a my vstoupili do roku
2022. Jak ale prožívaly konec roku děti v naší
mateřské škole? Dovolte mi krátké připomenutí.
Předvánoční čas je pro všechny děti obdobím těšení se s lechtivým nádechem nejistoty, rituálem obdarování. Přijde Mikuláš, čert
a anděl? Přinese nám Ježíšek dárečky pod
stromeček? A naším úkolem je dětem vše
zprostředkovat tak, aby magická atmosféra
adventního času v nich uchovala onu kouzelnou iluzi co nejdéle, bez zbytečného strašení,
s pocitem, že lidé se k sobě mají chovat hezky, mají si pomáhat a nikomu neubližovat.
A tak se děti seznamovaly s různými tradicemi, zvyky, pekly cukroví, vyráběly přáníčka, kapříky, vánoční stromečky, zdobily třídy,
učily se koledy a krásné básničky, které pak
přednesly hodnému Mikuláši. Ten je pak
s andělem a čertíkem odměnil pytlíkem plných dobrot a děti byly moooc spokojené.
Děti také nezapomněly na babičky a dědečky
v Domově pro seniory, které navštívily a potěšily je vánočním hudebně-recitačním pásmem a také je obdarovaly svými výrobky.
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A v neposlední řadě i k nám do školky přinesl
Ježíšek stromeček a světe div se, i pod ním
se pro děti objevily dárečky. To bylo radosti!
Zazpívali jsme si, zatancovali, okusili napečené cukroví-perníčky od Berušek a Žabiček, linecké cukroví od Medvídků, rozkrojili
jablíčko, přeskakovali koště, pouštěli lodičky
z oříšků, rozbalili dárky. Ta radost, spokojenost a úsměvy všech dětí byly pro nás tou
nejkrásnější odměnou!
Ať i Vás provázejí rokem 2022 zejména
úsměvy Vašich dětí, plné štěstí, radosti a lásky. Vždyť co je víc než děti, které jsou naší
budoucností!
Mgr. Petra Kovářová

Inzerce
ODVOZ A EKOLOGICKÁ

Milí malí a velcí blišičtí zpěváci!

LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

Už je tady zas

Včetně vystavení IHNED PLATNÉHO
dokladu ekolikvidace autovraku

Lepší než nudné zívání

Vyplatíme za Váš autovrak

předvánoční čas.

NA MÍSTĚ

je vaše tradiční vánoční zpívání.
Co může být více

než setkání u blišické zbrojnice?

Posílám všem v Blišicich pochvalu

1500 – 3000 Kč

ODVOZ

ZDARMA

za celoroční odvahu.
A kolik toho bylo!

Tancování, sportování, stavění a opravy,

vzájemná pomoc při řešení každé záhady!

Všechny děti také chválím za snahu a píli.

Dospělé pak za to, že vše zdárně vyřešili.

Tel:

777 550 621

Autovrakoviště Třebětice – Roman Kamenec
autovrak#FHQWUXPF]DXWRYUDNRYLVWHWUHEHWLFHF]

Přeji vám všem v Blišicích radostné svátky.
Co bolelo ať se zhojí,
co těšilo ať se zdvojí.

Pohodu, klid a žádné hádky,

štěstí, lásku - prostě krásné svátky.
A už dosti bylo slov.

Malým dárkem děti za zpívání odměňte.
Zazpívejte a vzájemně potěšte se!
Ze setkání společně radujte se.

A já už beru své dárky a zapínám kožíšek.
Za chvíli jsem u vás!!

VÁŠ JEŽÍŠEK.

SASÁK VRATISLAV
KORYČANY
Tel.: 733 654 199

NABÍZÍM PRÁCE VODO-TOPO-PLYN
opravy • montáž • rekonstrukce
-

rozvody vody, topení, plynu
výměna kotlů (plyn, tuhá paliva)
čištění kotlů (plyn, tuhá paliva)
montáž kanalizace
strojové, tlakové čištění ucpaných odpadů
výměna vodoměru pro bytové jednotky
zapojení vody ze studny

19

POLEPY AUT
Strhněte
na sebe
pozornos
t!

PROČ POLEPIT AUTO?
DLOUHÁ
ŽIVOTNOST

VÍCE NEŽ 14 LET
ZKUŠENOSTÍ

 nejefektivnější forma reklamy
 vaše podnikání bude lépe vidět
 získáte více zákazníků

NECHTE SI U NÁS POLEPIT AUTO
A ZÍSKEJTE DÁREK*
POUTAVÁ
GRAFIKA

CERTIFIKOVANÉ
MATERIÁLY

50 ks kovových propisek s potiskem.
*) přineste tento inzerát; platí při minimální hodnotě polepu 6.000,-

www.PROFIPOLEPY.cz
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