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KORYČANSKÝ
Milí Koryčaňáci,

zpravodaj

držíte v rukou letošní poslední číslo Koryčanského zpravodaje. Oslovuji Vás v čase,
kdy se neobvyklý rok 2020 pomalu chýlí ke
svému konci. Uplynul, možná až příliš rychle.
Čím byl zvláštní, významný, co přinesl a co
se událo - nad tím vším bych se dnes ráda
krátce zamyslela.
Zvláštní nade vší pochybnost byl. Zejména
tím, že nás ve dvou vlnách zasáhla světová
epidemie covid-19. Povinné roušky, zavřené
školy, obchody, služby, sport, kultura, noční
zákaz vycházení… Život se nám nečekaně
změnil. Téměř ze dne na den se zastavil. Do
té doby jsme si něco takového neuměli ani
představit. Zatímco na jaře jsme se dokázali
semknout, v září jarní vlna solidarity kamsi
zmizela jako pára nad hrncem. Každý z nás
je ponořen sám do sebe. Projevuje se hodně nervozity, nedůvěry a v mnoha případech
také bezmoc z přítomnosti i strach z budoucnosti. Ve skrytu duše toužíme po sounáležitosti s ostatními. Chceme vědět, že na tyto
nové věci nejsme sami. Nikde není napsáno,
že musíme všechno vydržet a že si se vším
musíme vědět rady. Nemusíme. Je jen potřeba, abychom spolu mluvili. S přáteli, partnery, kolegy, rodiči, dětmi. Někdy už pouhé
vzájemné sdílení našich starostí a obav něco
změní. Sdílení totiž dává vzniknout vzájemné
solidaritě, která přináší sílu k proměně. Vzpomeňme na založení našeho samostatného
státu, kterému bylo 28. října přesně 102 let.
Vzpomeňme si i na události 17. listopadu, letos od nich uběhlo 31 let. Kdyby nás v roce

1918 a v roce 1989 nespojovala solidarita,
kde bychom dnes byli? Kdo ví. Hledejme proto odvahu požádat o pomoc, pokud je toho na
nás příliš, pochopení pro sebe i pro ostatní.
Buďme k sobě shovívaví, vlídní a laskaví. Odměnou nám bude svět, v němž nejsme sami.
Covid-19 v roce 2020 způsobil omezení provozu na radnici. Pro kontakt s veřejností vládní nařízení stanovilo 2 dny v týdnu po dobu
5 hodin v každém dni. To ovšem neznamená, že se na radnici nepracuje. Naopak. Mimo
běžnou agendu intenzivně pracujeme zejména na investičních akcích. Do finále jde rekonstrukce objektu č. p. 10 v Jestřabicích.
Všechno směřuje k dokončení v tomto roce
a jedině námi neovlivnitelné okolnosti by
mohly tento záměr zhatit. V ulicích Tyršova
a Smetanova je dokončená oprava chodníků, které jsou již užívány. Letos byl zahájen
projekt Rekonstrukce a přestavba budovy
č. p. 534 na náměstí, který je spolufinancován
(dotace činí 5,5 mil. Kč) z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Vznikne tady víceúčelový objekt sloužící nejširší
veřejnosti jako informační centrum a místo ke
společenskému setkávání spolků i zájmových
skupin. Půjde-li vše podle plánu, bude rekonstrukce dokončena v létě roku 2021. Dále
v těchto dnech zahajujeme projekt Přístavba
tělocvičny – haly u základní školy na Masarykově ulici. Opět jde o projekt finančně podpořený dotačními prostředky Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, tentokrát částkou 5 mil. Kč.
Přístavbou vznikne nová kapacita zázemí pro

sportovce v podobě šaten, sprch a sociálního
zařízení a také úplně nový prostor pro diváky v případě pořádání turnaje. Ještě v tomto
roce stihneme podat žádost o stavební povolení na projekt Rekonstrukce ulic Petrželka
a U rybníka. Jedná se o úsek od ulice Nádražní, kolem rybníka až po vyústění do ulice
Kyjovská. Projekt bude rozdělený na 2 etapy. V rámci první etapy dojde v příštím roce
k realizaci opravy komunikace. Druhá etapa
je plánovaná na rok 2022 a v rámci ní budou
vybudované nové chodníky. I na tento projekt
se pokusíme získat část peněz z dotačních
zdrojů. Připravujeme podání žádosti o dotaci,
o úspěšnosti se dozvíme až v příštím roce.
Pro naše hasiče – JPO II, jsme pořídili cisternovou automobilovou stříkačku a na cestě je
též dopravní automobil pro Lískovské hasiče
- JPO V. Kromě toho jsou dokončené či rozpracované další neméně důležité, i když ne
tak finančně náročné, investice jako ty výše
zmíněné.
Nacházíme se ve zvláštní, nelehké době.
Čas přesto plyne dál. Je před námi doba adventu a také vánoční svátky. Přeji Vám všem,
abyste celé svátky prožili co nejlépe a Vánoce
Vám byly rovněž posilou do dnů příštích. Do
nového roku 2021 Vám kromě sil a energie
přeji, ať Vás provází zdraví i pocity vděčnosti za všechno dobré, co Vás v životě potkalo
a co se Vám podařilo. Krásné svátky, milí Koryčaňáci.
Ing. Hana Jamborová
starostka
AUTORKA KRESBY

Sophie Gompper
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Informace z radnice
Město Koryčany děkuje
paní Šárce Šušlíkové
z Lískovce č. p. 24
za smrk, který věnovala
jako vánoční strom městu.

VÝZVA OBČANŮM
Vážení občané Koryčan i okolí, pamětníci. Pokud někdo vlastníte staré fotografie dřevěné výškové stavby (tzv. rozhledny), postavené někdy okolo
roku 1937 v lese u Koryčan na Parametě, případně můžete-li poskytnout bližší informace (do kterého roku stála, zda byla z bezpečnostních
důvodů stržena, nebo jen časem zchátrala aj.), směřujte je prosím na Městskou knihovnu Koryčany.

Městský úřad Koryčany má nového tajemníka
K datu 1. 7. 2020 odešla po šesti letech z pozice tajemníka paní
Bc. Ludmila Prokešová, DiS. Děkuji jí za zde odvedenou práci a přeji mnoho úspěchů v její další činnosti, kterou směřuje do oblasti kultury na pozici vedoucí odboru kultury Městského úřadu Koryčany.
Na uvolněné místo bylo vypsáno výběrové řízení a po udělení souhlasu
ředitele Krajského úřadu ve Zlíně jmenovala starostka novým tajemníkem
pana Ing. Pavla Mrvu. Pochází z Koryčan, kde také prožil významnou část
dětství a dospívání. Vystudoval Střední lesnickou školu v Hranicích na
Moravě a následně Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor lesní
inženýrství. V Praze se na více než deset let usadil a pracoval v Československé obchodní bance v sektoru informačních technologií. Po této době
jej to začalo táhnout zpět na Moravu a po pár letech v Brně se vrátil do
rodných Koryčan, kde se natrvalo usadil. I nadále působil v oblasti informačních technologií a řízení. Jsme rádi, že se nakonec rozhodl věnovat
svůj čas a úsilí rodnému městu na této pozici a přeji mu hodně pracovních
úspěchů.
Ing. Hana Jamborová
starostka
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4 ZLATÉ MŮŽE DOSTAT I ČLOVĚK,
KTERÝ NENÍ SPORTOVEC

Dění ve městě

Všichni ho známe, chodíme k němu léta nakupovat textil, ale už
ne všichni víme, že je pečlivý a velmi dobrý včelař. Mluvím o Xu
Ho-Lexa, o Lexovi, Koryčaňákovi, který žije přes 33 let v našem
městě a patří mezi nás. Fakt, že je vietnamské národnosti, to je
jen taková malinkatá drobnost, kterou se trošku liší.
Lexa je velice laskavý člověk, a proto chápu i jeho lásku k přírodě a konkrétně ke včelám. Věnuje se jim více než 15 let a včelky
se mu odměňují medem. Protože Lexa je muž činu, rozhodl se
v loňském roce poprvé poslat svůj med do soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Výzkumný ústav včelařský (více informací:
www.beedol.cz). V roce 2019 Lexa získal v této soutěži za svůj
med 2 zlaté a 1 stříbrnou medaili. Loňský úspěch mu dodal kuráž a letos se také zúčastnil a jeho květový smíšený med byl
oceněn hned 4 zlatými medailemi. Obstát ve velké konkurenci dvakrát po sobě je velký úspěch a odměna za poctivou péči
o včely i o med.
Všichni Lexu známe a mnozí z nás si jeho kvalitní český a odborníky oceněný med kupují. Chtěla bych jménem redakční rady popřát Lexovi pevné
zdraví a hlavně hodně elánu v práci nejen se včeličkami.
Ilona Vybíralová

ROK 2020 V KORYČANSKÉM DOMOVĚ PRO SENIORY
Jako všechny domovy pro seniory i my jsme
v letošním roce prošli náročnou zkouškou, na
kterou nás nikdo nepřipravil, nikdo s ní nepočítal. Kvůli šíření viru COVID-19 bylo nutné
zavést opatření prevence a omezení. Ta měla
zabránit šíření infekce mezi seniory, kteří patří mezi nejohroženější skupinu. Tato opatření
mají ovšem také vliv na samotné poskytování
sociálních služeb.
Poskytují se především základní činnosti,
dochází ke změnám v podávání stravy, kdy
se uživatelé stravují na svých pokojích, a to
z toho důvodu, aby nedocházelo k jejich shromažďování v jídelně, je omezeno jejich scházení se ve společenském koutě, společné
aktivizace. Náročná doba jak pro pracovníky,
kteří musí pracovat v ochranných prostředcích a dodržovat přísná hygienická pravidla,
tak pro uživatele, kteří měli zakázány návštěvy nebo zakázáno vycházení z areálu, což
také nepřispívalo k jejich psychické pohodě.
Proto jsme se snažili o jejich psychosociální
podporu, uživatelům byla a je věnována intenzivní pozornost a je snahou zaměstnanců, zabezpečit jim co nejlepší podmínky pro
zvládnutí tohoto období. Snažíme se vyplnit
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volný čas našich uživatelů v rámci individuální práce s každým z nich a v neposlední
řadě minimalizovat jejich obavy ze současné
situace. Personál jim a jejich blízkým pomáhá
udržovat kontakt alespoň pomocí sociálních
sítí nebo realizací návštěv „přes okno“. Naši
uživatelé měli také velkou radost z přáníček,
která jim pro potěšení vyrobily děti z místní
mateřské školy.
Uvidíme, jestli přijde další vlna nákazy, ale již
víme, že jsme na ni připraveni a opět ji zvládneme, a to díky všem pracovníkům, kteří se
v krizi osvědčili a patří jim velké poděkování
za jejich práci, odhodlání, flexibilitu a za jejich
nasazení pro uživatele našich služeb, a to jak
v pobytové tak v terénní službě.
Poděkování si samozřejmě zaslouží i naši
uživatelé, za to, že chápali potřebnost všech
nařízení, omezení a zákazů, která byla vydána
ve snaze a strachu o jejich zdraví a životy.

Šlo o naprosto novou zkušenost a situaci
a my jsme udělali maximum, abychom
všechno zvládli.

Dovolte, abych Vám všem popřála za sociální
služby klidné, ve zdraví prožité vánoční svátky a celý nový rok.
Mgr. Radka Hapalová,
DpS Koryčany

Modernizace dětského hřiště na Suchém řádku
V Koryčanech žiji celý život. Všímám si toho,
co zde funguje dobře, zároveň vím, kde je
prostor pro změnu. Možností, jak může běžný občan výrazněji ovlivnit veřejný prostor,
není mnoho. S o to větším nadšením jsem
uvítala tzv. participativní rozpočet, novinku,
s níž v loňském roce přišlo město Koryčany.
Vidím v něm jednoduchou cestu, jak uvést v
život nápad, jehož realizace by byla v za jiných podmínek (v režii jednotlivce, byť by
tento spolupracoval s městem) po všech
stránkách náročná, ne-li nemožná.
Jakmile jsem se tedy o existenci participativního rozpočtu dozvěděla, měla jsem jasno. Pravidla byla srozumitelně popsána na
webových stránkách města, nemusela jsem
žádné další informace dohledávat. Tamtéž
byl dostupný i formulář a až potud šlo vše
hladce. Kde jsem však překvapivě narazila
na problém, to byla fáze vyhledání a výběru
jednotlivých herních prvků. Zkuste si schválně zadat do vyhledávače heslo „herní prvky“
a okamžitě vás usadí do křesla zejména ceny,
které se pohybují v neuvěřitelných číslech.
Zde se sčítá několik faktorů jako cena herního
prvků jako takového, certifikace daného prvku pro konkrétní věkovou kategorii, dále cena
dopadových ploch, montáže, následných revizí, nátěrů atd. Další oříšek k rozlousknutí
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představoval samotný výběr herních prvků.
Chtěla jsem, aby bylo hřiště zajímavé nejen
pro malé děti, ale aby si tam svoji zábavu našly i ty starší. Zároveň jsem chtěla zvolit herní
prvky nejen pěkné na pohled, ale především
plně funkční, nabízející vyžití. Zde chci poděkovat všem, kteří mi jakkoliv pomohli, zejména však Katce a Tomášovi Papežovým a jejich
dětem za pomoc při výběru herních prvků,
rodině paní Jamborové a úředníkům města
Koryčany.
„A to je jako všechno za ty peníze?“ I takové
reakce přišly a přiznám se, že mě zamrzely.
Snažila jsme se v rámci dané částky získat
maximum. Na tomto místě je potřeba zmínit,
že původní záměr investovat celou částku
jen na nákup herních prvků (montáž bychom
zajistili svépomocí) neprošel, neboť byl v rozporu s podmínkami záruky bezpečnosti hřiště
resp. herních prvků garantované výrobcem
herních prvků. Trvalo to a dalo to práci, ale
nakonec jsme vybrali firmu BONITA s nejnižší
cenovou nabídkou na herní prvky a navíc se
slevou na montáž. Pro všechny, které finanční
stránka projektu zajímá, nebo se jim zdá, že
to je za ty peníze málo, přikládám i cenovou
nabídku.

Povedlo se. Hřiště „v novém“ dnes dělá radost spoustě dětí. Mám velkou radost a zároveň chci poprosit všechny uživatele, především pak rodiče, aby dali pozor na to, že se
herní prvky využívají v souladu s jejich určením (váhovou i věkovou kategorii). Jistě jste
zaregistrovali, že na pískovišti jsou k dispozici
hračky. Ty jsou tam pro všechny. Pohrajte si
s nimi na hřišti a nechte je tam i pro ty, kteří
přijdou příště. Smutně dopadly i dva míče,
které jsme na hřiště v dobré víře donesli
a které tam vydržely bohužel jen dva dny.
Kdepak je jim asi konec? A jaký příklad
a vzor chování se s krádeží asi předává a šíří?
Za novou podobou hřiště je spousta úsilí a je
na nás, aby nám hřiště vydrželo co nejdéle
tak pěkné. Přestože bydlíme nedaleko, není
v silách mé rodiny, abychom hřiště uhlídali před záměrným ničením herních prvků.
Užívejte hřiště často, s radostí a především
s rozumem. Na závěr chci všechny povzbudit,
především ale ty, kteří hýří nápady a názory,
ať se toho nebojí a ať této možnosti, kterou
nabízí participativní rozpočet, využijí. Ano, sebere si to trochu vašeho času a energie, ale
taková už je cesta od slov k činům, od myšlenky k realizaci.
Alžběta Vybíralová

Poděkování MŠ
Vážení čtenáři,
prostřednictvím ,,koryčanských listů“ bychom rádi poděkovali vedení Mateřské školy Koryčany za to, že nám v době tak těžké
pro všechny (a nejen v ní) umožňuje denně

svěřovat naše děti do péče milých a zodpovědných paní učitelek. Ty se o naše ratolesti
s trpělivostí a láskou starají a pomáhají nám
vést je tou správnou životní cestou. Náš velký
dík patří i všem provozním zaměstnancům
školky.

Za kolektiv rodičů dětí navštěvujících tuto
krásnou mateřskou školu
Michaela Jáchimová

ZÁMEK | CO S NÍM?
Tuto otázku si zcela určitě položí většina obyvatel Koryčan při pohledu na dominantu města Koryčan - ZÁMEK a s ním spojený park.
Současný majitel, společnost Zámek Koryčany s.r.o. a Zámecký park Koryčany o.p.s., se
stal vlastníkem nemovitostí - kulturní památky Zámku - a přilehlého parku v roce 2013.
Majitel koupil tyto nemovitosti s vizí provozování sociálních služeb - alzheimerového
centra.
Chtěl tak využít jedinečného spojení zámku
s parkem, a proto prvním krokem, který se
realizoval v roce 2015, byla rozsáhlá revitalizace parku v hodnotě cca 14 mil. Kč s finanční podporou Státního fondu životního
prostředí.
Následně zajistil za nemalé finanční prostředky prostřednictvím odborných projektových

a inženýrských firem zpracování studie na
využití objektu Zámku pro ubytování a léčení
pacientů s Alzheimerovou chorobou; studie
byla následně po dobu tří let dopracovávána
a doplňována o stanoviska hasičů, hygieny
a hlavně památkářů, jejichž závazná stanoviska zásadním způsobem změnila pohled
vlastníka na možnosti rekonstrukce zámku
pro alzheimerové centrum.
Požadavky dotčených orgánů totiž mají takový dopad na samotnou stavební úpravu
objektu, že se jeví až mnohdy nereálnými,
či reálnými za ztížených podmínek, ale vše
s obrovským nárůstem finančních dopadů nákladů na přestavbu.
Po dobu zajišťování stanovisek odborných
institucí současně probíhala jednání s KÚ
Zlín a městem Kroměříž o budoucím zařazení rekonstruované nemovitosti do sociálního

Z Mateřské školy Koryčany
Pole, louky, les a překrásná okolní příroda
kolem našeho městečka vždy lákala malé
i velké návštěvníky k procházkám. Rozhodli
jsme se tedy, že pozveme děti i s rodiči na
společnou podzimní vycházku.
V sobotu 12. září v 9 hodin dopoledne jsme se
setkali na parkovišti U Křížku. Z fotografií je
patrné, že se nás nesešlo mnoho, ovšem Ti,
kteří se dostavili, byli ti praví turisté vybaveni
dobrou náladou a chutí obdivovat se krásám
našeho domova. Vyrazili jsme po naplánované trase: hrad Cimburk, studánka U Mísy
a skála Kozel. Celou cestu bylo veselo, všichni si spolu povídali a „veřte-nevěřte“ nikoho
z dětí nohy nebolely. Cimburk jsme si poctivě
prohlédli a obdivovali, jak se jej daří restaurovat. U Mísy jsme se osvěžili čerstvou vodou
ze studánky a pak někteří vyšplhali i na Malého Kozla. Špekáčky, poctivě a s láskou opékané na ohni, chutnaly náramně. Bylo nám
spolu hezky a již dnes víme, že se brzy zase
někam vypravíme.

programu. Na základě těchto jednání, která
probíhala i za přítomnosti paní starostky Koryčan, bylo sděleno, že Zlínský kraj má dostatek zařízení daného druhu, a není tak potřeba
vytvářet další.
Jelikož se však majitel nevzdává své původní vize, průběžně se kontaktují zahraniční
a domácí investoři, posiluje se personální
obsazení o odborný personál pro komunikaci s těmito osobami a se zájemci o vytvoření
společného podniku s přesvědčením, že toto
nemalé úsilí umožní v budoucnu využití Zámku ve spojení s parkem tak, aby sloužil lidem
celý komplex, nejen veřejně přístupný park.
JUDr. Dagmar Zejdová
Jednatelka ZÁMEK Koryčany s.r.o.
a ředitelka Zámeckého parku Koryčany o.p.s.

Školství
V září jsme přijali nabídku paní Mgr. Zuzany
Gaškové, koordinátorky projektu pro Zlínský
kraj, zúčastnit se kampaně Děti malují seniorům. Přáníčka, na nichž si děti daly opravdu
záležet, jsme společně vyráběli a kreslili ve
všech třídách. Předávání přáníček proběhlo
v „omezeném režimu“ před budovou Domova
pro seniory, jak můžete vidět i na fotografiích. Přáníčka jistě naše babičky a dědečky,
jak jim důvěrně říkáme, potěšila. My jsme jim
tímto gestem také vzkázali, že na ně i v této
těžké době moc myslíme. Jakmile to bude
možné, vydáme se je navštívit s písničkami,
básničkami a harmonikou.
Hodně zdraví a štěstí nejen všem seniorům
přejí děti i dospělí z naší mateřské školy.
Za Mateřskou školu Koryčany
Bc. Pavla Domanská
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Soutěž
Děti z Mateřské školy Koryčany se v loňském
roce zúčastnily literární a výtvarné soutěže
s názvem Požární ochrana očima dětí. Chtěly bychom touto cestou pogratulovat Míšovi Bartákovi, který se ve velké konkurenci
v okrese Kroměříž umístil na 3. místě v kategorii M1 – výtvarná část. Milý Míšo, ještě
jednou blahopřejeme. Maluj si dál pro radost
a někdy si na nás vzpomeň.
Zdraví Tě kamarádi
i paní učitelky z MŠ Koryčany
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Putování s BERUŠKOU
V letošním roce jsem pro nejstarší děti z naší
mateřské školy vytvořila projekt s názvem
Prošlápnem’ se městem a okolím Koryčan
s Beruškou. „Prošlápnutí“ je součástí pobytu
venku v rámci našeho denního režimu. Startujeme vždy od MŠ a směřujeme k cíli zaznačeném na mapě Koryčan. Jedno z dětí nese
v kapse kámen „berušku“. Tu jsme si vyrobili
společně ve třídě a právě ji v cíli zanecháme
jako symbol toho, že toto místo děti z oddělení Berušky navštívily. Kamenných „berušek“
máme tolik, kolik je dětí, snad je stihneme
všechny roznést. Poznáváme společně známá místa a objekty. Už jsme viděli např. kapli
sv. Floriána, místní židovský hřbitov, kašnu
na náměstí, sochu Panny Marie, Zámek Koryčany s krásným parkem. Troufáme si i na

místa neznámá, ne vždy však dorazíme až do
cíle. Oběd se blíží a my musíme spěchat do
školky. Položíme tedy kamínek, zorientujeme
se (v rámci možností) v mapě a vracíme se.
Někdy je to opravdu dobrodružství…
Cílem celého projektu je nejen poznat okolí,
památky a město, kde vyrůstám a kde navštěvuji svou MŠ, ale také se naučit překonat překážky, ať už mají podobu nerovného,
mnohdy výrazně svažitého terénu, nebo jen
vlastního pohodlí, na jaké jsme zvyklí z domova. Odměnou je nám výborný oběd a zasloužený odpočinek.
Martina Hochmannová
Učitelka třídy Berušek

Zprávičky ze školy základní
aneb jak se učí v nouzovém stavu
„Předcházející školní rok se zapsal nejen do
dějin školství…“ psal jsem v úvodníku ředitele ZŠ Koryčany v září. Prázdniny i začátek
školního roku byl jen takovým „klidem před
bouří“, kdy vládní opatření nedbala varování odborníků a teprve v polovině září si odpovědní činitelé připouštěli, že se epidemie
covid-19 vrátila z dovolené a vstoupila i přes
přísný zákaz do škol. Ještě v pátek 9. 10.
školy připravovaly dle pokynů MŠMT režim
střídavé výuky s plánovaným začátkem od
12. 10., po dvou dnech tohoto režimu však
přišlo nařízení k úplnému uzavření škol.
V jarním období bylo těžištěm distanční výuky datové úložiště s přístupem přes webo-

vé stránky školy spolu s využíváním „MS
Teams“ pro videokonference v bezplatné verzi. Začátkem září MŠMT avizovalo, že v říjnu
by měly být uvolněny prostředky na technické (IT) vybavení škol a naše škola skutečně
v říjnu obdržela částku 293 000 korun. Již
měsíc předtím jsem v neblahé předtuše připravil s kolegou Martinem Prachařem zadání pro dovybavení školy, přenosový systém,
PC a hlavně software – Microsoft Office 365
včetně plné verze „MS Teams“. Nový systém
byl zprovozněn okolo 10. 10. a od 14. 10. již
fungoval ve výuce. Nešťastné bylo i ubezpečení ministerstva, že se 2. 11. žáci vrátí do
škol… V týdnu od 26. 10. do 30. 10. nemohla
výuka probíhat vůbec. V tomto období vyu-

čující komunikovali problémy zjištěné během
prvních osmi dní distanční výuky, já jsem odpovídal na dotazy rodičů, řešili jsme internetové připojení všech žáků, jejich přístupy do
systému a orientaci v něm, ze školních zásob
jsme zapůjčili cca 50 nových notebooků. Distanční výuka tedy od již zmíněného data 14.
10. pokračovala dle stávajícího rozvrhu hodin,
s vypuštěním výchov. Šlo převážně o on-line
hodiny s videokonferencemi v „MS Teams“
a off-line hodiny vyplněné samostatnou prací
žáků. Asistentky pedagogů individuálně pracují s potřebnými žáky. Musíme si uvědomit,
že distanční výuka přece jen nemůže plně
nahradit výuku prezenční, která skýtá podstatně lepší interakci, je celkově svižnější
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a není závislá na nedostatcích technologií
a aktérů sdílení. Chybí socializace mezi žáky
a ztrácejí se učebně-pracovní návyky…
Provoz školní jídelny pokračoval, upravili
jsme pouze provozní podmínky.
18. 11. se nám do školy po měsíci vrátili žáci
1. a 2. třídy, provoz zahájila také školní družina. Dnes, 19. 11., jsou v médiích informace
o návratu dalších ročníků do škol, předpokládaný termín je 30. 11.

Návrat prvňáčků do školy

Jak jsme připraveni na další
možné varianty výuky?
Již na začátku září jsme připravili kombinaci
pro prezenční výuku ve třídě s možnými přenosy pro žáky v distanční on-line výuce (např.
z důvodu karantény). Takto budeme schopni reagovat na dynamicky se měnící situaci
ve formě prezenční, kombinované i distanční
výuky. Ve třídách máme systém založený na
propojení PC, notebooků, kamer pro přenosy. Asi v polovině tříd jsou interaktivní tabule
a několik vizualizérů pro snímání obrazů
předmětů i dějů a přenos dat s možností nahrávání.
Viz přiložené foto – interaktivní pracoviště
pro distanční on-line výuku.
Základ celé technologie byl pořízen v roce
2019 v rámci realizovaného projektu „Rozvoj
přírodovědného a technického – praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany“. Hlavně díky
tomuto projektu a též „šablonám“ má škola
k dispozici novou PC učebnu, 60 nových
notebooků a notebooky mají k dispozici též
všichni vyučující.
Systém vzdělávání na naší škole má velkou
dynamiku, klade vysoké nároky na vyučující,
žáky i na jejich rodinné prostředí. Jak jsem
již uvedl, dnes mají všichni žáci připojení do
výuky a do budoucna jsme připraveni pokračovat i v kombinaci prezenční a distanční on-line výuky.
V polovině listopadu naše město Koryčany
zahájilo výstavbu parkoviště u školy. Po dlouhých letech tak odpadne problém s parkováním a návštěvníci školy jistě ocení pohodlí
nového parkoviště s příjezdem z ulice Příční.
Koncem listopadu zahajuje město Koryčany
8

projekt na rozšíření tělocvičny sportovního
centra při naší základní škole. Zadání přestavby jsem od svého nástupu diskutoval
s vedením města a v průběhu příprav jej obhajoval i na dalších jednáních. Ke spolupráci
jsem přizval projektanta z Dolních Bojanovic.
Rozsáhlejší přestavbu podobného typu, kterou jsem v roce 2014 realizoval coby starosta
obce s výše zmíněným projektantem, již totiž
ve sportovní hale v Dolních Bojanovicích funguje k plné spokojenosti uživatelů.
A co náš ples? V říjnu se sešli zástupci rodičů na přípravné schůzce týkající se „školního
plesu“. Po dlouhé rozpravě s poměrně protichůdnými názory se Klub rodičů a přátel školy usnesl na zrušení pořádání plesu.
Bude „lyžák“? Ředitel školy každoročně pořádá pro žáky lyžařský kurz. Děje se tak na

přelomu února a března. Pořádání pobytu
zatím zrušeno nebylo, předpokládám, že se
s rodiči domluvíme před vánočními svátky.
Pro charakteristiku uplynulého období a predikci budoucího parafrázuji slova klasika
českého filmu: „…tento způsob vzdělávání
zdá se býti poněkud neobvyklým…“ Těžká zkouška může 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, místní farnosti. Děkuji za součinnost
rodičům, klubu rodičů, školské radě… Dobré
časy ve zdraví na těle i na duši přeje všem
lidem dobré vůle
V. Jansa, ředitel školy
19. 11. L. P. 2020

Adaptační pobyt 7. B
Letošní školní rok jsme vyhlíželi s opatrným optimismem. Učitelé se těšili
na děti, děti na spolužáky a snad i na učitele a učení ve školních lavicích.
Ale taky na to, co ke škole neodmyslitelně patří, na školní akce. Pravda,
moc jsme si jich neužili, ale přece jenom se jedna stihla. Grunt Galatík
v Těšánkách přivítal 7. B nádherným počasím, které přálo nejen projížďkám po jezeře na šlapadle, ale i noční stezce odvahy a nočnímu výšlapu
na rozhlednu Zdenička.
Mgr. Veronika Flídrová

K sobě blíž
Prázdniny uletěly jako voda, žáci v září znovu usedli do lavic, ale občas se zdálo, že se
jako třída znovu seznamují a budou si na
sebe po jarní etapě distančního vzdělávání
opět zvykat. Proto jsme měly s paní učitelkou
Flídrovou připravený plán, že s našimi sedmáky opět vyrazíme na adaptační pobyt. Po
loňském vydařeném pobytu ve Vřesovicích
jsme se rozhodli náš výlet zopakovat. Tentokrát ale pěkně po svých, přes les, ať poznáme krásy našich mateřských Chřibů. Na tuto
skutečnost jsem budoucí sedmáky připravila
už před vysvědčením, aby se přes prázdniny
na túru psychicky i fyzicky připravili.
Navzdory reptání a předstíraným infarktům
už na konci Koryčan jsme cestu do Vřesovic
bez újmy přežili. Cesta lesem nás okouzlovala
nádherou honosných stoletých stromů, členitostí kopců a úchvatných výhledů. Vždy v pravý čas nás uvítal dřevěný altánek a poskytl
nám odpočinutí. U Zavadilky jsme si přečetli informační tabuli o partyzánském odboji
v Chřibech, na němž se podíleli i obyvatelé
Koryčan. U koryčanské kaple jsme udělali
společné foto a sestupovali do Vřesovic.
V Lesparku nás přivítala paní domácí, ubytovala nás v útulných chatkách a pohostila
připraveným obědem. Po krátkém odpočinku
jsme se pustili do společných aktivit, které
byly zaměřené na týmovou spolupráci, řešení
problémů, hbitost a soustředění. Kreslili jsme
obrázky podle instrukcí kamarádů. Když jsme
si pak vzájemně porovnávali výtvory s popisovaným originálem, nasmáli jsme se už jen
z komentářů, jak to vlastně kdo myslel. Rozplétali jsme „smotanec“ vzájemně podaných
rukou, abychom dostali otevřený kruh. Aktivita vyžadovala i trochu gymnastické pružnosti. Výzvou byla doprava pingpongového míčku

řadou spojených rýn z místa A do místa B a to
tak, že první musí stihnout přeběhnout na konec řady a prodloužit svou rýnou dráhu dříve,
než míček oním místem projede. Tady už se
někdy schylovalo i k bouřím, ale zvládli jsme
to. Po pár trénincích obstáli všichni.
S blížící se tmou všichni znervózněli. Věděli
totiž, že je čeká stezka odvahy. Rozdělili se
do týmů, ale první úkol musel pro tým vždy
splnit jednotlivec. Musel dojít po fáborcích na
určité místo, zde z nádoby plné slizu vylovit
jednu indicií a vrátit se zpět. Přitom nesměl
prozradit, co právě absolvoval. Panovalo obrovské napětí a nechyběly ani slzičky strachu.
Byla jsem ale na své sedmáky hrdá, když vymysleli, jak úkol jednotlivce splnit, ale přitom
nejít přímo s kamarádem, který se ukrutně

bál. Aby mu dodali odvahu a jistotu, šli deset
kroků za ním a pomohli mu tak úkol pro tým
splnit. Po návratu posledního člena skupiny
rozdělali své indicie a vyluštili společný úkol.
Všichni se pak vrátili na místo s nádobou
a podle vyluštěných indicií našli poklad.
Zvládli to a posílili přátelství o vědomí toho,
že si mohou vzájemně důvěřovat. Po návratu
do chatek bylo ještě hluboko do noci slyšet
povídání a chichotání.
Druhý den jsme své zážitky sepsali do Adapťáckých novin, zasoutěžili jsme si v tom,
které skupince se podaří sestavit bezpečný
padák pro syrové vajíčko, a pomalu jsme se
začali balit k odjezdu domů, tentokrát už autobusem. Bylo neuvěřitelné, že v každé volné
chvíli všichni neustále řešili, na jaký kolotoč
9
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půjdou, kolikrát a s kým se svezou a kam je
rozhodně nikdo nedostane. Začínala totiž koryčanská pouť, která byla příjemnou tečkou
za naším novým sbližováním.
Náš výlet splnil svá očekávání. Ukázalo se, že
ti, kteří se ve škole zdají silní, mají i své slabiny, a naopak ti slabší umí v pravou chvíli, třeba když se někdo bojí, nebo už nemůže, pomoci. Nikdo se nikomu neposmíval a všichni
drželi při sobě.
Mgr. Michaela Palmeová

Sběr lesních plodů
Naše škola byla Lesy ČR požádána o podílení se na sběru žaludů. Akce se zúčastnili dobrovolníci z řad žáků 8. a 9. ročníku. Sběr proběhl dne
9. 10. v lese nad Zdravou vodou. Žáci pracovali velmi svědomitě a podařilo se jim v poměrně krátkém čase nasbírat velké množství těchto plodů.
Jsme rádi, že jsme mohli přiložit ruku k dílu pro dobrou věc.
Mgr. Miroslav Bieber

Projektové dny ve školní družině
V současné době je naše škola zapojena do
projektu Šablony II, který je financován z fondů EU. Nově se zapojila i školní družina. Již
během měsíce září jsme uspořádali několik
projektových dnů s názvy Zemědělské stroje
a zemědělství v našem regionu, Jsme malí
zahradníci, vysazujeme cibuloviny, Nejen od
klásku ke kvásku – aneb co se nám urodilo na poli, Semínko či sazeničku zasadíme,
pak se úrodou odměníme. Děti si pod vedením odborníků z praxe vyzkoušely, jak se
sází a rychlí cibuloviny pro jarní dekorace, jak
se peče podmáslový chléb z pšeničné a žitné mouky, také si zasadily sazeničky stáleplodících jahod. Všechny děti fascinují velké
stroje a asi největší radost tedy měly, když
10

mohly usednout do traktoru a kombajnu ve
firmě Techagra. Už se těšíme na další projekty. Upečeme si vánoční cukroví, seznámíme
se s našimi zvířecími mazlíčky, zahrajeme si

na lékaře a pacienty, postavíme domeček
pro broučky.
Romana Mlejnková

Den rodiny v Koryčanech
V souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru a opatřeními, k nimž u nás bylo
přistoupeno, bylo nutno uspořádání kulturní akce Den rodiny oproti původnímu plánu
odložit. Ta se nakonec mohla uskutečnit až
4. října 2020. I přes celotýdenní déšť jsme
věřili předpovědi počasí a v sobotu ráno se
členové realizačního týmu a provozovatelé ubezpečovali, že plánovaný dopolední
program přiláká na koryčanské koupaliště
spoustu návštěvníků. Celým dopolednem nás
provázelo Rádio Kroměříž. Děti si mohly zajezdit na elektromotorkách a tříkolkách, čehož hojně využívaly, a fronta na tuto atrakci
byla dlouhá. Rodiče si mohli vyplnit test pro

Kultura

řidiče, po jehož vyhodnocení se dověděli, jací
jsou řidiči. O pěkný kulturní zážitek se svými
několika vystoupeními postaraly Mažoretky
Jany Pavlíčkové, které zaujaly všechny přítomné. U stánku s občerstvením bylo neustále plno a je jen škoda, že tuto kulturní akci
navštívilo více přespolních než místních návštěvníků.
Závěrem děkuji všem členům realizačního
týmu za přípravu kulturní akce a na shledanou na dalších akcích.
Ludmila Prokešová
Odbor kultury Městského úřadu Koryčany
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Podzim v Jestřabicích
aneb Když ne hromadně, tak každý sám
S podzimem bohužel nepřišlo jen sychravé
počasí, ale také další vlna epidemie, která
stejně jako na jaře zastavila veškeré kulturní
dění v naší obci. Plánované tvoření pro děti
i dospělé se tak nakonec nemohlo uskutečnit
ve vnitřních prostorách, ale ani ve venkovním
prostředí našeho kulturního domu.

nout zajímavým kompozicím v aranžovacích
miskách, z okrasných dýní pak bylo možné
vytvořit různé panáčky a potěšit tak hlavně
děti. Pozadu nezůstávali ani lidé v sousedství, neboť i u nich je vidět podzimní výzdoba
z dýní nebo typických podzimních rostlin jako
je vřes či kytice chryzantém.

„Jestřabňáci“ se však nevzdali a navzdory epidemii si doma každý sám nakonec
nějakou tu výzdobu vytvořil. V této nelehké době plné negativních zpráv je vyloženě
žádoucí potěšit svou duši. Přírodniny, které
lidé posbírali cestou z procházek, daly vznik-

Materiál, který byl pro podzimní tvoření zakoupen, necháváme uložený a budeme pevně
věřit, že si nějaké společné tvoření uspořádáme, jakmile to situace dovolí.

Sousedské posezení v Jestřabicích
Hodí se tento výraz do dnešní doby? Dříve
se lidé potkávali daleko častěji, než je dnes
obvyklé. Nemám tím na mysli jen setkávání
se v rámci rodiny, mezi blízkými přáteli nebo
sousedy žijícími v domě hned vedle nás, ale
takové to posezení lidí žijících v určité komunitě, obci, osadě.
V městské části Jestřabice máme nyní velmi
pěkné kulturní centrum, tak jsme si řekly, že
po letní přestávce by bylo dobré zase spolu
s místními posedět, popovídat si, prožít něco
pěkného. Paní Sedláčková, iniciátorka celé
akce, spolu s místní knihovnicí paní Kalandrovou, která neúnavně kontaktovala všechny, kteří by se mohli na akci podílet, zorganizovaly malé zářijové posezení.
Počasí v prvním měsíci po prázdninách nás
napínalo do posledního dne, ale nakonec
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v sobotu 19. 9. jsme se pod záštitou Městské
knihovny v Koryčanech sešli v zahradním posezení místního „kulturáku“. Pravda, nebylo
nás mnoho, ale myslím, že těch asi 25 dospělých a dětí se nakonec velmi dobře bavilo.
Program jsme doladily po pátečním úklidu.
V sobotu odpoledne nás, a hlavně děti, přivítal maňásek Jestřabský vlk. Následovala aktivní hra Ostrov, poté nás se svou vlastní tvorbou seznámila mladičká Žaneta Neradová,
která zahrála na ukulele tři autorské písně.
Děti společně hádaly hádanky, sborově jsme
si zazpívali známé moravské písně, na které
navázala paní Trůčková hrou na harmoniku,
a to už s chutí zpívali snad úplně všichni. Ale

tím jsme nekončili, ve zpěvu jsme nadšeně
pokračovali dál za kytarového doprovodu
paní Sedláčkové a pana Dudka, tentokrát pro
změnu ze soudku trampských písniček. Čas
uplynul tak rychle, že se mnohým ani nechtělo domů.
Je vidět, že je stále důležité a příjemné se setkávat, komunikovat spolu, snažit se udržovat
tu dobrou vesnickou sounáležitost, jak tomu
bývalo dříve. V pořádání takových akcí nám
sice nyní brání covidová opatření, ale věřím,
že brzy přijde doba, kdy se zase tak hezky
v našich Jestřabicích setkáme.
Josefa Staňková

Spící kráska
Vážení spoluobčané,
v září k nám do Koryčan přijeli na mé pozvání
představitelé vlády, aby se osobně s chátrající „spící kráskou“ (Thonetova vila – pozn.
red.) seznámili a nasměrovali nás, koho kompetentního ve vládě máme v této souvislosti
oslovit a jak bychom mohli získat nemalou
finanční částku potřebnou na její záchranu.
Tato částka se pohybuje asi okolo 50 milionů
korun.
Na svém facebookovém profilu jsem sdílela
video od paní starostky. Viděla ho má dlouholetá kamarádka Jarmilka, kterou ihned „spící kráska“ zaujala. Hned jsme spolu řešily,
jak ji zachránit. Video se dostalo na správná
místa a pan předseda Poslanecké sněmovny
Mgr. Radek Vondráček vyslyšel naše prosby
a oslovil i pana ministra kultury PhDr. Lubo13
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míra Zaorálka, aby nám pomohl. Oba pánové
shlédli video a poté se osobně do Koryčan
vypravili.
Pan PhDr. Zaorálek viděl naživo budovu jen
zvenčí, když o víkendu přes Koryčany projížděl. S panem Mgr. Vondráčkem, předsedou
Poslanecké sněmovny, jsme v doprovodu
paní starostky a pana místostarosty celou stavbu prošli. Bylo vidět, že jej oslovila
a ohromila starobylá budova, již nechal v roce
1857 postavit Michael Thonet, majitel továrny na výrobu ohýbaného nábytku, která zaměstnávala spoustu lidí z Koryčan a okolí.
Určitě by každého potěšilo, aby byly naše
přání a tužby vyslyšeny a historické budově
naší „spící krásky“ se dostalo pomoci a záchrany. Otázkou je, jak nejlépe v budoucnu
tento objekt využít. Každý nápad kohokoliv
z Vás, našich občanů, bude vítán.
Všem Vám přeji krásné klidné vánoční svátky a v novém roce 2021 hodně zdraví, štěstí,
lásky, pohody, úspěchů a úsměvů na tváři.
Vaše zastupitelka
Bc. Martina Cudrighová

Vánoce se blíží
Letošní Vánoce bohužel budou trochu jiné,
než jak jsme na ně zvyklí. Předpokládáme, že
kvůli epidemii covid-19 nebude možné pořádat košt cukroví, natož sousedské setkání
pod stromečkem, či tak typické zpívání.
Co ale můžeme udělat i tento rok, je jít si trochu naproti a vyzdobit si svoje okolí. V Jestřabicích jde především o vyzdobení stromečku
a přilehlého hřiště. Osvětlení stromečku je
již zajištěno a dokonce byla zakoupena další
světla, která pomohou udělat výzdobu bohatší. Trochu se však pozapomnělo na dětské
hřiště, které vždy přilákalo nejednoho kolemjdoucího. Dobrovolníky na instalaci výzdoby
již máme, zbývá jen požádat děti a rodiče
o drobný obrázek nebo ozdobu, které hřiště
pomůžou zkrášlit. Obrázky můžete odevzdat
v místním obchodu s potravinami, kde si je
dobrovolníci převezmou. Termín odevzdání je
7. prosince 2020.
Předem děkujeme všem, kteří se rozhodnou
podpořit tuto myšlenku.
Dagmar Pěnčíková,
členka OV Jestřabice
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Zahájení adventu v Koryčanech
Letošní zahájení adventu dne 28. 11. 2020
proběhlo v důsledku platnosti vládních nařízení zcela netradičně. Paní starostka jej zahájila přímluvou v městském rozhlase, stejně
tak zněla i hudba. Vánoční strom se rozzářil světlem společně s veřejným osvětlením.

Ozdoby, které vyrobily paní učitelky s dětmi
v naší mateřské škole, dotváří celou atmosféru letošního vánočního stromu. Stejně tak
i dřevěná ohrádka, kterou vyrobili zaměstnanci technických služeb.

Pole mají svá jména – 4. část
o pomístních jménech

Děkuji všem, kteří se na netradičním zahájení
adventu podíleli a pomohli vytvořit příjemnou
atmosféru.
Přeji všem krásné adventní dny.
Ludmila Prokešová

Z historie

V minulém díle jsme si začali povídat o názvech polí patřících do tzv. staré kulturní půdy
v katastru obce Koryčany. Na úvod mám ještě jednu faktickou poznámku. Když uvádím,
na které světové straně od centra Koryčan
pole leží, doplňme si, ke které sousední obci
směřuje: Blišice a Lískovec leží na sever od
Koryčan, Stupava severovýchodně, Osvětimany východně, Vřesovice jižně, jih až jihozápad patří Jestřabicím, západ Mouchnicím
a severozápad Nemoticím. A teď už mám
před sebou rozloženou velkou katastrální
mapu Koryčan. Je škoda, že se to nedá do
článku otisknout, zabírá totiž celý stůl. Pokračujme tedy ve výkladu o jménech podle
polohy a tvaru pole, což je pojmenování nejrozšířenější.

Podhůrčí – pole ležící severozápadně od
města; jméno podle polohy pod kopcem,
horou, přípona „–čí“ je pro pomístní jména
typická

Pod Florijánkem – podle polohy pod kopečkem jménem Floriánek
U Hutě – u hranic s Lískovcem a Stupavou,
jméno podle skelné huti, která zde nedaleko
stávala

Povětrnik – v Josefinském katastru Windt
Mühl, pole ležící u silnice západně od města, podle lidového výkladu bylo pojmenováno podle toho, že je na kopci, kde je větrno.
Zde je vidět, jak prostí lidé neznali historické
souvislosti a vyložili si jméno podle svých
zkušeností. Podle historického dokladu zde
mohl stát větrný mlýn – viz německý název
z Josefinského katastru.

Špitálka – v Josefinském katastru Spitalka, pole a malý sad ležící na svahu západně
u města. Podle lidového výkladu koryčanských
pamětníků je důvod pojmenování nejasný, ale
podobné jméno Špitálky užívají pro část vsi
v Nemoticíc, kde prý kdysi byl vojenský polní lazaret. Je proto možné, i když historicky
nedoložené, že se i na koryčanské Špitálce
v minulosti něco podobného odehrávalo. Slovo Špitálka vzniklo spojením slov špitálská
louka, pole apod., z německého Spital - nemocnice, to pak z latinského hospitale.

Rembán – pole ležící západně od města,
jméno podle koňských dostihů, které zde
šlechta pořádala, přejato a zkomoleno z německého Rennbahn - dostihová dráha

U Zdravej vody – v Josefinském katastru
Beym gesunden Wasser, pole ležící severovýchodně od města, pojmenování podle blízké
studánky jménem Zdravá voda.

Roviny – západně od města, jméno určuje
polohu polnosti

Drahy – pole jihozápadně od města, dříve
pastvina, jméno podle cesty, kudy se dobytek
vodil na pastvu

Krby – pole ležící západně od města na kopci, jméno má pravděpodobně souvislost s nářečním slovem křib - kopec, vršek
U Kříža – část pole Nad Splavy ležící severozápadně od města, u polní cesty zde stojí kříž
U Lavek – pole západně od města, podle lidového výkladu jde o jméno podle lávek, které byly na blízkém potůčku
Líští – jihozápadně od města; někomu by
mohlo slovo připomínat lišku, tak to ale není!
Název je podle lískového porostu, dnes je již
většinou vykácen. Staré slovo líští je odvozeno od slova líska, dnes by to bylo lískoví
Nad Líštím – leží nad polem Líští
Podávka – pole ležící jihozápadně od města;
motivace pojmenování nejasná, snad souvisí
se slovesem dávati, ale kdo komu co podával?

Podluček – v Josefinském katastru Podlucžek, pole ležící severovýchodně od města,
navazuje na lískovecký Podluček, podle lidového výkladu jméno podle toho, že pole leží
pod loukami
Pocetky – v Tereziánském katastru Podsedky, v Josefinském Podsedky, podsetky, 1827
Podsedky; pole ležící východně od města.
Podsedek je majetek podsedka, malé hospodářství. Jméno má nářeční podobu, kde se
„-ts-“ se změnilo na „-c-“

Malý Roviny – poloha stejná, ale rozlohou
jsou menší než Roviny
Přední Slatiny a Zadní Slatiny – pole ležící
severozápadně od města, Přední k městu blíže, Zadní jsou vzdálenější. Slovo slatina znamená bažinaté místo, rašeliniště, zřejmě byly
tyto polnosti hodně mokré. Jméno je doloženo v Tereziánském i v Josefinském katastru
v podobě W Slatinach, Slatiny, Slatyny, Slatini,
Slatina. Přestože jména polí v Blišicích uve-

du zvlášť, tady udělám výjimku: hned vedle
Předních a Zadních Slatin na katastru Koryčan leží Slatiny na katastru Blišic.
Škobeřky, Za Škobercem, Za Škobeřú – tři
pojmenování pro pole ležící jihozápadně od
města. Zajímavé jsou podoby jména v Tereziánském a Josefinském katastru: Koberžy,
Wes Koberczy, Za Sskoberzu, Za Skoberžu,
Za Skoberzau. Pomístní jméno Škobeř, původně jméno rybníka, který zanikl na území
Koryčan/Josefinský katastr: Teich Skoberž/,
jméno se přeneslo na okolní polnosti v Koryčanech i v Jestřabicích.

Volávek – pole ležící jihozápadně od města
pod zámeckým parkem, podle lidového výkladu se zde svolávalo na robotu, pojmenování je dle tohoto výkladu utvořeno od slovesa
volati.
A jména polí podle osobních jmen a charakteru půdy? Dočtete se v 5. pokračování.
Vlasta Berková
15
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Socialistický svaz mládeže vystřídal i Juvenu
Před padesáti lety, v listopadu 1970, v době již
probíhající normalizace vznikl v Československu nový jednotný Socialistický svaz mládeže
(SSM) řízený Komunistickou stranou Československa. Skončilo období čilého rozkvětu
mládežnického hnutí. Taktéž byly zrušeny
a zakázány jednotlivé mládežnické organizace, které vznikaly od začátku roku 1968,
kdy byl zrušen Československý svaz mládeže
(ČSM). U nás se jednalo o místní svaz venkovské mládeže, Juvenu.
Koryčanská Juvena byla akční mládežnická
organizace, která se za poměrně krátké období svého trvání zapsala do historie města
především skvěle zvládnutým uspořádáním
1. krajského festivalu vesnické mládeže. Ve
spolupráci s městem její členové bezproblémově zvládli přípravy festivalu, které nebyly zrovna jednoduché. Pro velké množství

účastníků, kteří soutěžili ve sportovních i kulturních disciplínách, bylo nutno zajistit veškeré zázemí s ubytováním i stravováním. Při přípravě ubytování se spolupracovalo i s vojáky,
kteří dodali stany a kromě dalšího ubytování
vzniklo i stanové městečko vedle stadionu.
Třídenní letní festival byl za nepříznivého
počasí slavnostně zahájen a jeho průběh byl
velmi kladně hodnocen, a to nejen veřejností.
Jedinou tmavou skvrnou bylo pouze nepříznivé deštivé a větrné počasí, které trvalo
i oba víkendové dny, kdy musely být zrušeny
či omezeny některé ze sportovních soutěží.
O to více však zažili účastníci i návštěvníci
při kulturních akcích a zábavách v kulturním domě. Zakončení festivalu se odehrálo
mezi místními organizátory a znejistělými
funkcionáři Juveny sice již v určitém napětí
v předtuchách blížících se změn, ale bez vlivu
na důstojný průběh této společenské akce.

Státní svátek 17. listopadu
Opravdu jsou nenávratně pryč časy, kdy nejvyšší státní představitelé slavili výročí Sametové revoluce 1989? V minulosti ústavní činitelé dbali na odkaz listopadu důrazněji. Jeho
historické události jsou hlavně mezi mladými
považovány za zřejmě nejzásadnější pro život
v naší společnosti. A jak to tenkrát všechno
začalo?
17. listopadu 1989 vyhlásil federální ministr
vnitra mimořádnou bezpečnostní akci. Již od
ranních hodin byla v pohotovosti Státní tajná
bezpečnost. Sledovaným osobám z disentu
byl v tento den znemožněn pobyt v Praze,
aby nemohlo dojít ke zneužití povolené manifestace studentských organizací k 50. výročí uzavření českých vysokých škol a smrti
studenta Jana Opletala. Za stávající politické situace a narůstající nespokojenosti lidí
s tehdejším režimem bylo již zřejmé, že při
manifestaci může dojít i k projevům nesouhlasu s politikou vládnoucí komunistické
strany. Jejím nejvyšším aparátem byly vydány pokyny k povolené manifestaci, z politických důvodů měla být celá akce důsledně
sledována, nemělo však dojít k zásahu bezpečnostních složek proti studentům. Ve večerních hodinách se ale situace změnila.
Studentská akce byla zahájena v šestnáct
hodin na Albertově a oficiálně zakončena
pietním aktem na Slavíně v osmnáct hodin.
Studenti se však nerozcházeli, ale vydali se
do středu Prahy. Za Vyšehradem se průvod
neúspěšně pokusili zastavit příslušníci SNB.
16

Krátce poté byly aktivovány jednotky pohotovostního pluku VB. Po devatenácté hodině,
v době kdy průvod pokračoval k Národnímu
divadlu, byl vydán pokyn k zablokování davu,
který pokračoval v nenásilném protestním
pochodu směrem k Václavskému náměstí.
Příslušníci pohotovostního pluku VB a Odboru zvláštního určení uzavřeli přibližně deset
tisíc demonstrantů z obou stran na Národní
třídě a velitel zásahu vydal pokyn k násilnému zákroku. Po necelé hodině byla demonstrace rozehnána, někteří účastníci byli zatčeni
a naloženi do připravených autobusů, mnoho
dalších bylo zbito a zraněno. Jak později zjistila parlamentní vyšetřovací komise, zraněno
bylo přes 500 lidí.
Po 17. listopadu 1989 došlo pokojnou cestou ke společenským změnám. V neděli 19.
listopadu bylo založeno Občanské fórum,
následovala studentská stávka a masová
shromáždění občanů na Václavském náměstí
a na Letenské pláni. K urychlení změn přispěla politika nejvyššího představitele Sovětského svazu Michaila Gorbačova, rozpad
Východního bloku a také studentská demonstrace. Na počest listopadových událostí
v roce 1939 a 1989 se dne 17. listopadu slaví Den boje za svobodu a demokracii, státní
svátek České republiky.
S použitím historických pramenů
sepsal Zdeněk Horenský

Bylo již jen otázkou času, kdy dojde k ustanovení jednotného svazu mládeže a Juvena
bude minulostí. Důkazem toho byla i tehdy
ještě nenápadná a dost nešikovně maskovaná agitační akce některých funkcionářů mezi
mladými ohledně vstupu do nového svazu
mládeže, který se jich chystal a také skutečně ke konci roku 1970 oficiálně vznikl. Místní
organizace SSM následně vznikla i v Koryčanech. Zápis v koryčanské kronice z toho roku
byl spíše úmyslně než z neznalosti zmanipulován. Je tam nepravdivě uvedeno, že krajský
festival pořádali a o jeho úspěch se zasloužili
členové Socialistického svazu mládeže, který
v té době ještě neexistoval. Po společenských
změnách v roce 1989 se sice zkratka SSM
z povědomí lidí vytratila, činnost Juveny však
již obnovena nebyla.
Zdeněk Horenský

Zhodnocení prací na hradě Cimburku
za rok 2020

SPRÁVA HRADU CIMBURK

Za hojné účasti dobrovolníků byla v lednu
dokončena stavba nové multifunkční budovy, která slouží jako zázemí pro dobrovolníky
a kulturní akce. Po mnohých úředních průtazích byla na podzim budova zkolaudována.
Od 12. 3. do 11. 5. byl hrad Cimburk z nařízení vlády pro návštěvníky uzavřen. Během
této doby proběhly zejména práce, které není
možné provádět za běžného provozu. Byla
natřena střecha na severovýchodní baště
a dílně. Dobrovolníci obrousili a natřeli zábra-

dlí na šíjové hradbě. Podařilo se také srovnat
terén v paláci a vybudovat zde nové lapidárium. Došlo také k rizikovému kácení stromů
ohrožujících přístupovou cestu k hradu. V důsledku toho byla odstraněna stávající informační tabule u pokladny a následně zde byla
umístěna tabule nová. Další nové informační
tabule, které seznamují návštěvníky s postupem konzervačních prací, byly umístěny
v paláci a parkánu.
Od 12. 10. do 3. 12. byl hrad z nařízení vlády pro návštěvníky opět uzavřen. Během této

Spolky

doby byl spolek vytížen zvýšenou nutností
ostrahy hradu. Neukáznění návštěvníci totiž
při pokusech o vniknutí do objektu poškozovali zdivo a oplocení hradu.
V letošním roce bylo na hradě odpracováno
přes 3500 dobrovolnických hodin a hrad navštívilo více než 22 000 návštěvníků. Kvůli vládním opatřením hrad byla návštěvnost
o třetinu nižší, než se předpokládalo. Stejně
tak bylo odpracováno méně dobrovolnických
hodin.

PRÁCE NA NEZBYTNÉM STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ
V letošním roce byla staticky zajištěna západní část obvodové hradby paláce s portálem vstupní brány z poloviny 15. století. Na
koruně hradby se podařilo šetrně zakonzervovat pozůstatky střílen, do nichž byly navráceny chybějící dřevěné překlady.
Následně proběhla první etapa čištění filtrační cisterny v paláci. Ze šachty bylo vyzvednuto několik kamenických prvků, které tam
byly umístěny v roce 2001, aby se zabránilo
jejich zcizení. Pokračování čištění cisterny si
vyžádá větší finanční investici a také dohled
archeologa, proto se odkládá na neurčito.

Další práce se soustředily na prostor bývalé vrátnice. Nachází se zde velké množství
architektonických a stavebních detailů, protože prostor prošel složitým stavebním vývojem. Nejzajímavější je lučištnická střílna,
jediná dochovaná na jižní Moravě. Podle dendrochronologického datování byl strom na
výrobu dřevěných překladů střílny pokácen
v roce 1456. Střílna byla vyspárována, byly
doplněny její chybějící části a několik dřevěných překladů. Z prostoru vrátnice původně
vedly vstupy do hradních parkánů. Východní vstup byl neodborně opraven pracovníky Okresního stavebního podniku Kroměříž

v roce 1962. Špalety průchodu byly založeny na zemině a hrozilo jejich zřícení. Letos se
podařilo celý průchod odkrýt a zakonzervovat tak, že je nyní přístupný pro návštěvníky. Západní průchod byl v roce 1940 zazděn
stavitelem Winterem z Koryčan. Podle kolaudačního protokolu z prosince téhož roku byl
průchod mylně považován za výlom ve zdi,
takže se jeho pozůstatky dochovaly pouze
uvnitř zdiva. V celém prostoru bývalé strážnice proběhlo spárování, konzervace stavebních otvorů a přezdění korun zdiva. Práce
byly provedeny za přispění města Koryčany
a Ministerstva kultury v rámci Programu záchrany architektonického dědictví.
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KULTURNÍ AKCE
Letos mělo na hradě vzniknout nové pódium,
které se kvůli epidemiologickým opatřením
nepodařilo realizovat. Stavba se zatím přesouvá na příští rok. Kulturní akce byly díky
nařízení vlády a absenci pódia letos velice
strohé.

6.7. Dětské kočovné divadýlko
V rámci této akce vystoupilo Dětské kočovné divadýlko z Kyjova.
11 - 12. 7. Šermířský víkend
Na této akci byly k vidění ukázky středověkých turnajových soubojů, které předvedla skupina
historického šermu Rotenburk z Vyškova.
29. 8. 2020 Cimburská noc
V rámci této akce proběhly večerní a noční prohlídky hradu. Dále bylo možné shlédnout fireshow v podání šermířské skupiny In Taberna z Brna. Jako hudební doprovod vystoupila kapela
Strojvůdce & Psychokat.
Pavel Kudlička
Kastelán

Informace o Tříkrálové sbírce
Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové
sbírky (dále TS) je Charita Česká republika.
První ročník sbírky proběhl v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na
základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. O rok později se již koledovalo na mnoha
místech naší země a postupem času se TS
stala největší charitativní sbírkou v České republice.
Cílem sbírky je šířit radost, Boží požehnání
a vykoledovat prostředky, které pomohou financovat pomoc lidem s postižením, sociálně
slabým, obětem živelných pohrom a katastrof
u nás i v zahraničí. Vybrané prostředky jsou
zasílány na Tříkrálový účet Charity ČR. Výnos
sbírky v naší olomoucké arcidiecézi je rozdělen takto:
58 % z vybrané částky jde zpět do místa,
kde se vybíralo
10 % na humanitární pomoc v zahraničí
15 % na projekty Arcidiecézní charity Olomouc
5 % na projekty Charity ČR
2 % na nouzový fond
5 % na krizový fond
5 % na režii sbírky
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Dobrovolně působící charita při farnosti
Koryčany se této sbírky také každým rokem
zúčastňuje.
V tomto roce se do sbírky zapojilo v Koryčanech, Jestřabicích, Lískovci, Blišicích a na
Stupavě 17 vedoucích koledníků, 40 dětí ze
ZŠ a MŠ Koryčany, Gymnázia Kyjov a dalších
5 dobrovolníků, kteří se zúčastnili rozpečetění
pokladniček, roztřídění a sečtení finanční hotovosti pod dozorem pracovníka Městského
úřadu Koryčany a Charity Kroměříž.
Na základě schválených projektů (komisí) jsou pak finanční prostředky zaslané na
jednotlivé charity. Využití prostředků musí být
doloženo doklady a zúčtováno v pokladní knize.
Finanční prostředky z TS u DPCh při farnosti Koryčany byly využity takto:
Výtěžek sbírky roku 2005 byl zaslán na
podporu jihovýchodní Asie, postiženou přírodní katastrofou. V roce 2011 jsme přispěli na
konto Somálsko, kde byl strašný hladomor.
Přímá pomoc potřebným v tíživé finanční situaci byla poskytnuta devíti rodinám.
Pro zdravotně postižené byly zakoupeny následující kompenzační pomůcky:

Polohovací elektrické postele
8 ks
Invalidní mechanické vozíky
10 ks
Chodítka
11 ks
Přenosné WC
4 ks
Kompenzační pomůcky byly na základě
smlouvy zapůjčeny takto:
Elektrická polohovací postel
23 lidem
Mechanický invalidní vozík
16 lidem
Chodítka
11 lidem
Přenosné WC
7 lidem
Zdravotní pomůcky jsou půjčovány za manipulační poplatek. Z prostředků sbírky bylo
také rekonstruováno skladiště na kompenzační pomůcky.
V současné době jsou k zapůjčení tyto
pomůcky: polohovací postel, dva mechanické
vozíky, čtyři chodítka, dvě přenosné WC. Zájemci se mohou přihlásit na telefon 608 509
217.
Veškerá činnost Dobrovolně působící Charity při farnosti Koryčany se uskutečňuje výhradně díky dobrovolníkům, za což jim patří
velké poděkování!
Za DPCh Koryčany
Ludmila Selucká

Hasiči Koryčany
Děkujeme všem, kteří v letošním roce 2020
jakkoli podpořili sbor dobrovolných hasičů
Koryčany. Tento rok je velmi specifický. Současná covidová situace zasáhla do činnosti
veškerých spolků.
Proto přejeme pevné zdraví, štěstí a pohodu
do Vašich domovů a věříme, že rok 2021 nám
umožní běžný život.
Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánočních
svátků, oslav konce roku a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví či škodám na majetku, je tu několik rad a varování. Za několik dní tu máme nejkrásnější svátky v roce.
Svíčky se tak v mnoha domácnostech rozzáří
nejen na adventním věnci, ale i na vánočním
stromku. Pamatujme, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo
zacházet. Každý rok dochází během prosincových dní k požárům od hořících svíček,
zejména právě těch umístěných u vánočních
dekorací. Pokud svíčky doma zapálíte, dbejte na to, abyste nikdy neopustili byt či dům,
dokud svíčky nedohoří. Nikdy nenechávejte
zapálenou svíčku nebo aromatickou lampu
bez dozoru dospělé osoby, přitom pozor na
únavu - usnutí apod. Zabraňte, aby na hořící
svíčku dosáhly malé děti. Hlídejte i starší děti
a domácí mazlíčky.
Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů. Při pečení, vaření a smažení nenechávejte bez dozoru zapnutý sporák
nebo vařič, dbejte zvýšené opatrnosti při
vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. Pamatujte, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se
nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít
k „výbuchu“, rozšíření požáru na digestoř a
kuchyňskou linku, případně popálení. Pokud
se na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší pánev

zakrýt pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo
třeba plechem na pečení a oheň tak udusit,
případně použít hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý tuk. Před začátkem
hašení je třeba vypnout přívod energie.
Lidé spojují oslavy nejen Silvestra a Nového roku, ale v posledních letech i vánočních
svátků, s efekty zábavní pyrotechniky, jejíž
používání má svá pravidla. V nejlepším případě pyrotechniku vypusťte ze svých oslav.
Každý rok je nespočet úrazů spojených s touto technikou a pro naše mazlíčky je to velmi
stresující. Pokud i přesto chcete pyrotechniku
využít, dodržujte níže uvedené zásady:
• Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou
dětem.
• Dodržujme vždy pokynů výrobce.
• Zábavní pyrotechniku neodpalujme pod
vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
• Pyrotechnické předměty odpalujeme
v dostatečné vzdálenosti od osob i zvířat,
abychom zamezili zraněním nebo případnému poškození sluchu.

• Pro odpalování různých pyrotechnických
předmětů zvolme volná prostranství, neodpalujme je v uzavřených prostorech, v blízkosti aut a zástavby. I zbloudilá světlice může
zapálit například obložení balkonu či jiné hořlavé materiály.
Tímto zakončujeme doporučení ohledně vánočních svátků.
Všem spoluobčanům přejeme příjemné prožití Vánoc a Nového roku.
Těšíme se na Vaši přízeň v roce 2021.
Za SDH Koryčany
Ivana Tiefenbacherová a Hana Šumberová

SHM Klub Koryčany v době covid-19
Letošní rok v naší společnosti probíhá jinak,
než jsme zvyklí. Místo osobního setkávání se
potkáváme ve virtuální realitě, místo sportování a kulturního vyžití spíše přemýšlíme
o rozvoji a budoucnosti našeho klubu. Nicméně i v této zvláštní době činnost částečně
probíhala, a to v období, kdy to mimořádná
opatření umožňovala. Zejména v době letních
prázdnin jsme hráli florbal, ačkoli pořádání
tradičních turnajů ve sportovní hale na Masarykově ulici jsme museli oželet. Rovněž tak
jsme na jaře nemohli jako obvykle reprezentovat Moravu na celorepublikovém turnaji ve
florbalu v Praze, protože i ten byl kvůli pandemii zrušen. Omezení se dotkla také sborové-

ho zpěvu, našich „včelek“ (Sbor Včelka), které se mohly k nácviku písní sejít jen párkrát,
plnou realizaci této činnosti jsme letos bohužel rovněž nemohli uskutečnit. Neklesáme
však na mysli, neboť je možné se setkávat
např. v rámci skupiny v aplikaci WhatsApp,
kde můžeme sdílet zajímavá videa z vystoupení konkurenčních sborů a sbíráme inspiraci
pro dobu, kdy bude možné zase se pravidelně
scházet.
Předpokládáme rovněž, že tradiční mikulášská besídka v kostele sv. Vavřince v Koryčanech se z důvodu mimořádných opatření
omezující počet účastníků na společenských

akcích neuskuteční, nicméně na skutečnosti,
že sv. Mikuláš pamatuje na všechny děti z Koryčan a okolí, se nic nemění. Adventní čas zde
máme bez ohledu na pandemii a čas, který
dnes trávíme spíše se svými blízkými doma,
můžeme využít na přemýšlení a bilancování,
zdali to, co děláme, má nějaký smysl.
Ráda bych rovněž jménem našeho klubu
poděkovala městu Koryčany za finanční prostředky, které nám poskytuje, abychom mohli
např. zaplatit nájem v tělocvičně. Děkujeme!
Za SHM Klub Koryčany
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
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Sport
Vážení čtenáři,
koncem letních prázdnin zahájila všechna
naše mužstva své soutěže pod hlavičkou
FAČR, KFS Zlín a OFS Kroměříž. Muži hrající
1. A třídu Zlínského kraje odehráli takřka dvě
třetiny podzimních utkání a nevedou si vůbec
špatně. Momentálně se pohybují na hezkém
4. místě tabulky. Doufejme, že si i v jarní části
udrží dobré výkony a pozici v tabulce minimálně obhájí. Mládežnická mužstva mohla
po zápasové pauze znovu srovnávat své naučené dovednosti konfrontací s fotbalisty po
celém okrese Kroměříž. Znovu jsme ve všech
kategoriích upřednostnili rozvoj individuálních schopností před výsledky. Důležitý je
samotný proces a jde o to, zda děti posouvají
své hranice, nikoliv o to, zda se posouvají tabulkou vzhůru nebo dolů. Proto si říkáme, že
pokud uděláme z každého zápasu záležitost
života a smrti, může se stát, že budeme mít
hodně problémů a dost možná budeme často
„mrtví“.
Důkazem toho, že jsme se vydali správnou
cestou, je velký zájem klubu 1. FC Slovácko
o naše 3 fotbalistky z klubu. Dívky si tam již
vyzkoušely dvě utkání, pár tréninků a také
soustředění. Jedna z nich byla dokonce nominována do krajského výběru dívčích mužstev. Pro všechny je to určitě do budoucna
skvělá příležitost. Ovšem ani naši kluci nezůstávají pozadu a o 4 naše fotbalisty projevilo zájem mužstvo HS Kroměříž hrající
žákovskou ligu. Kluci si již také vyzkoušeli
tréninky, odehráli několik přípravných zápasů s ligovými mužstvy a jejich nominace na
turnaj okresních výběrů je již jen pomyslnou
třešničkou na dortu.
Během podzimu stihli naši fotbalisté a fotbalistky odehrát něco málo přes polovinu
plánovaných zápasů, protože soutěž byla
přerušena z důvodu opatření souvisejících
s Covid-19. Kromě zápasů musely být bohužel zastaveny i společné tréninky, proto jsme
s trenéry všech kategorií připravili plán, kde
se dětem snažíme zpříjemnit dlouhé chvíle
a dát jim možnost zdokonalovat se v individuálních dovednostech v oblasti fotbalové
a všeobecné pohybové přípravy. Množství
a náročnost úkolů a výzev je vždy přiměřeno věku dětí, s vyšším věkem jejich obtížnost
i počet stoupá. Všechny úkoly dokumentují
rodiče nebo samotné děti a videa pak nahrávají do společné skupiny dané kategorie na
sociální síti. I přes neobvyklou situaci a školní povinnosti v domácím prostředí děti plní
úkoly s vervou a na videích je vidět, jak jim
20

FC KORYČANY
tréninky chybí. Když se nedaří některou výzvu zvládnout, nevadí, hlavní je užít si zábavu
a nevzdávat to. Frajer je totiž nejen ten, kdo
talent má, ale především ten, kdo soustavně
pracuje na svém zlepšení. Můžeme nadávat,
protestovat, nic nedělat, ale neztrácejme naději. „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco mysl bez
ohledu na to, jak to dopadne.“

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se jakkoliv podílí na chodu klubu a jednotlivých
mužstev, trenérům za obětavou práci, rodičům za trpělivost a ochotu s čímkoli pomoci
a všem sponzorům. Jménem klubu FC Koryčany Vám přeji pevné nervy, zdraví, krásné
a pohodové prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Všichni v klubu už se těšíme na
spoustu nových zážitků a společných chvil.

Společenská kronika
1. pololetí 2020
NAROZENÍ
Leden
Burget Jakub, Koryčany
Strýček Václav, Koryčany
Ryšková Terezie, Koryčany
Šicner Matyáš, Koryčany
Šohaj Jakub, Koryčany
Únor
Jaroš Petr, Koryčany
Horáčková Kristýna, Koryčany
Březen Mitrega Matouš, Jestřabice
Duben
Bartáková Terezie, Blišice
Norková Emilly, Koryčany
Polnická Barbora, Blišice
Běťák Jan Marián, Koryčany
Květen Pavlíková Kristýna, Koryčany
Červen Pelikánová Adéla, Jestřabice
Kachman Eduard, Lískovec

JUBILEA
Leden
85 let
		
		
90 let
91 let
Únor
85 let
91 let
Březen 85 let
91 let
94 let
Duben
80 let

Květen

90 let
92 let
80 let

Červen

85 let
91 let
94 let
96 let
92 let

Společenská kronika
Svobodová Veronika, Koryčany
Novák Jan, Koryčany
Filipovičová Květoslava, Lískovec
Tiefenbacherová Josefa, Koryčany
Bařinová Ludmila, Koryčany
Skřivánková Jiřina, Koryčany
Suchá Terezie, Jestřabice
Smetana Bedřich, Koryčany
Burgetová Olga, Koryčany
Špicnerová Vlasta, Koryčany
Koutná Jana, Koryčany
Szasz Adolf, Lískovec
Chromiková Štefania, Koryčany
Žarnovičanová Božena, Jestřabice
Škrabalová Anna, Lískovec
Orlová Květoslava, Lískovec
Hemmelová Ludmila, Koryčany
Šimečková Růžena, Koryčany
Křemenský Miloš, Koryčany
Sušilová Blažena, Koryčany
Finda Stanislav, Lískovec

ÚMRTÍ
Leden

Únor
Březen

Duben
Květen

Červen

Kellerová Marie, 1932, Jestřabice
Štanglová Alena, 1950, Koryčany
Vrba Jiří, 1950, Koryčany
Čech Stanislav, 1939, Koryčany
Benýšková Jiřina, 1923, Koryčany
Váňa Jaroslav, 1936, Koryčany
Vojtová Miroslava, 1921, Koryčany
Pimek Ludvík, 1953, Jestřabice
Ebelová Terezie, 1950, Jestřabice
Buriánová Bohumila, 1926, Koryčany
Rohan Jaroslav, 1935, Lískovec
Vrba Bedřich, 1952, Koryčany
Hlobílková Josefa, 1932, Koryčany
Žižlavský Stanislav, 1929, Jestřabice
Gabriel Jan, 1937, Blišice
Förstr Vilém, 1950, Koryčany
Šušlíková Anežka, 1948, Koryčany
Tiefenbacher Bohuslav, 1946, Koryčany
Šmelová Františka, 1933, Koryčany

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2020
ve farnosti Koryčany.
Koryčany

Jestřabice

Stupava

24. prosince, Čt, Štědrý den
Půlnoční mše sv.

15:00,
22:00

22:00

24:00

25. prosince, Pá, Narození Páně

10:00

8:15

26. prosince, So, Svátek sv. Štěpána

10:00

8:15

31. prosince, Čt, Svátek sv. Silvestra
1. ledna,
Pá, Nový rok, Panny Marie Matky Boží
3. ledna, Ne, Nejsvětější jméno Ježíš

17:00
10:00
10:00

8:15
8:15

Betlémské světlo bude k dispozici v kostele u betléma na Štědrý den a při všech vánočních mších svatých.
Betlém bude přístupný v neděli a ve svátky od 14.00 hod. do 17.00 hod., ve všední dny půl hodiny
před bohoslužbou.
Uskutečnění tohoto pořadu závisí na vnějších podmínkách daných aktuální epidemiologickou situací.
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zpravodaj

Pro volné chvíle

Tajenka pro děti i rodiče s malou odměnou pro všechny.
Správně vyplněnou tajenku přineste do knihovny, kde obdržíte odměnu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

OTÁZKY:
1. pískovcové skalisko s vytesanými schůdky
2. zakladatel továrny na ohýbaný nábytek
3. zřícenina hradu u Koryčan
4. značka nábytku, která se tu vyráběla
5. kdo sedává v houpacím křesle a čte pohádky
6. příjmení současné starostky města
7. je uprostřed náměstí obklopená stromy
8. židle, stoly, kuchyně

OTÁZKY:

LITER ÁRNÍ OKÉNKO
1. pískovcové skalisko s vytesanými schůdky
Dušičková

2. zakladatel továrny na ohýbaný nábytek
3. zřícenina hradu u Koryčan
4. značka nábytku, která se tu vyráběla
5. kdo sedává v houpacím křesle a čte pohádky
6. příjmení současné starostky města
7. je uprostřed náměstí obklopená stromy
8. židle, stoly, kuchyně

K Památce zesnulých co více si přáti,
ať klid a pohoda zase se vrátí,
smutek a slzy, to navždy ať zmizí,
nemoci, úmrtí, ať jsou nám cizí.

Období nešťastné, co dodat k jeho běhu,
přijdeme o lásku, laskavost i něhu
od našich nejdražších, co jenom pro nás žili.
Na cestě poslední jsme je doprovodili.
Rodičům popřejme jen věčného již klidu,
hodně si prožili, též poznali i bídu,
nejenom radostné chvíle v jejich žití byly,
ne všechny své touhy ve skutky proměnili.
Zdeněk Horenský
22

Správně vybarvi znak našeho města

Inzerce
ŠUNKOVÁ
SÝROVÁ

DOMÁCÍ PIZZA Ø32cm

ŠUNKA,SÝR…………………………………………………………………………....119Kč

NIVA,PARMEZÁN,UZENÝ SÝR,EIDAM………………………………..…….…129Kč

KUKUŘIČNÁ
HAWAI

ŠUNKA,KUKUŘICE,SÝR……………………..…………………….………..119Kč

ŠUNKA,ANANAS,SÝR………………………………………………………………….….119Kč

ŽAMPIONOVÁ
SELSKÁ

ŠUNKA,ŽAMPIONY,SÝR………………………………………………....119Kč

ŠUNKA,SLANINA,VYSOČINA,CIBULE,SÝR……………………………….…..129Kč

TVARŮŽKOVÁ
PIKANTNÍ

129Kč

ŠUNKA,SLANINA,VYSOČINA,CIBULE,TVARŮŽKY,SÝR ………………

SLANINA,VYSOČINA,FEFERONKY,CIBULE,CHILLI,SÝR…………..129Kč

S VOLSKÝM OKEM ŠUNKA,SLANINA,VYSOČINA,CIBULE,VEJCE…………………….129Kč
Zdravá voda Koryčany, tel.: 608 407 466 www.ubytovanikorycany@seznamn.cz

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

Pro obce Koryčany, Blišice, Lískovec, Střílky, Stupava, Mouchnice a Jestřabice je
rozvoz zdarma. Pro další obce do 10 km je rozvoz za příplatek 40,-Kč. Při objednávce
3 a více pizzí je rozvoz zdarma.
Rozvážíme: po –
zavřeno
út – so
17:00 – 21:00 hod.
ne –
17:00 – 20:00 hod.

NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621 Autovrakoviště Třebětice

Objednávky přijímáme nejpozději 30 minut před koncem rozvozové doby.
Oznamujeme všem našim zákazníkům, že od 23.prosince 2020 do 5.ledna 2021 bude
restaurace i rozvoz pizzí přerušen.

Přejeme krásné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí v novém roce 2021

Za kompletní nebo téměr kompletní
autovrak vyplatíme

500 až 1500 Kč
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