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Slovo úvodem
Milí Koryčaňáci,
ještě to nějaký ten den potrvá, než se v
radosti a klidu posadíme ke štědrovečerní večeři a přehoupneme se do nového
roku, abychom pomyslně otevřeli novou
kapitolu našich životů. Než se tak ale stane, zůstanu ještě chvilku s hlavou otočenou zpět a zhodnotím právě končící rok z
pohledu obecního dění.
Na prvním místě mi na mysli vyvstane
nejnáročnější investiční akce, a sice rekonstrukce v naší základní škole. Je hotovo. Spousta z Vás využila příležitost k nahlédnutí do nových prostor, kterou nabídl
Den otevřených dveří na konci září. Vznikly nové, moderně vybavené prostory, kde
budou naši žáci získávat znalosti v oborech jako je fyzika, chemie, IT, ale i vylože-

ně rukodělné dovednosti v oblasti vaření,
šití, práce se dřevem a dalšími materiály.
Na koupališti bylo v tomto roce položeno nové přívodní potrubí k plaveckému
bazénu a v úpravně vody byly vyměněny filtry. V sociálním zařízení a v šatnách
jsou nové rozvody vody, obklady, dlažba
a sanitární předměty. Rekonstrukcí tady
prošel i služební byt. Na Masarykově ulici
u lékárny je nově vybudované parkoviště
a opravena je i komunikace v ulici Dvorky,
která na toto parkoviště bezprostředně
navazuje. Začala přestavba budovy bývalého MNV v Jestřabicích, kde vznikne
sedm malometrážních bytů. Stavba by
měla být hotová do konce příštího roku.
V těchto dnech je před dokončením nové
dětské hřiště v Močílkách. Je určeno dě-

tem ve věku do 12 let. Z drobnějších realizovaných projektů jmenujme např. kanalizační přípojka k hasičské zbrojnici na
Kyjovské ulici, nové podlahy v 1. třídě ZŠ
na Náměstí, nové podlahy v MŠ.
Město Koryčany získalo v roce 2019
do vlastnictví dům č. p. 335 na Masarykově ulici. Tento staticky narušený dům je
určen k demolici a o tom, jak bude vzniklý
prostor dále využit, rozhodnou zastupitelé. Město zakoupilo se stejným záměrem
i budovu bývalého kina s č. p. 100 na Kyjovské ulici. Jelikož jsou i okolní pozemky ve vlastnictví města Koryčany, vzniká
zde velké ucelené území, které díky své
atraktivní poloze skýtá široké možnosti
využití, o nichž se ještě bude diskutovat.
Pokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
Následně bude zadáno zpracování dokumentace. Je dokončený projekt Chodníky
Jestřabice. Tato stavba bude realizovaná v
souladu s Dohodou o společném postupu realizace stavby Silnice II/432 Jestřabice, kterou město Koryčany uzavřelo s
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje.
Na co se chceme v roce 2020 zaměřit. Náš cíl je velmi jednoduchý, o to však
obtížněji k němu lze dospět. Naše město
chceme vidět jako dobré místo pro život.
Rok 2020 bude ve znamení dokončení
změny územního plánu města Koryčany v
souladu se Zprávou o uplatňování územního plánu v období 2014 - 2019. Na tyto
změny, které mohou být realizované nejdříve po pěti letech od schválení územního plánu, už netrpělivě čekáme. A to zejména s ohledem na rekonstrukci blišické
hospody, kterou stávající územní plán neumožňoval. Koncem roku bude dokončena přestavba budovy bývalého MNV v
Jestřabicích. Máme zpracovaný projekt
na chodníky v ulicích Tyršova a Smetanova. Realizace je plánovaná na 1. pololetí.
Bude dokončený projekt rekonstrukce ulice Petrželka. Realizace tohoto projektu by
měla být až v roce následujícím, nejspíše

ve dvou etapách. I. etapa - komunikace,
II. etapa - chodníky. Hasiči dostanou z již
schválené dotační podpory novou cisternovou stříkačku. Pevně věřím, že se nám
podaří realizovat i parkoviště u základní
školy, které bude situované v ulici Příční.
Více investic nám rozpočet našeho města
bohužel nedovolí. A dotací pro obce naší
velikosti je vypisováno stále méně. V roce
2020 zavádíme participativní rozpočet. Je
to vymezená část rozpočtu města Koryčany určená na realizaci návrhů projektů
občanů města Koryčany. Umožňuje aktivní zapojování občanů do rozhodování o
dění v našem městě. Jeho Zásady jsou již
schváleny a po schválení alokace finančních prostředků Zastupitelstvem města
Koryčany bude příští rok vydána Výzva
pro podávání návrhů. Velmi ráda bych pokročila v záměru rekonstrukce Thonetovy
vily – zámečku vedle kulturního domu.
Budu velmi vděčná za zapůjčení fotografií
interiéru vily z doby, kdy byla užívána rodinou Michaela Thoneta, máte-li je někdo
k dispozici. Dobových materiálů je k dispozici velmi málo, což naše úsilí ztěžuje.
I pro rok 2020 máme pro každou domácnost připravený kalendář. Po loňské
variantě nástěnného kalendáře se vrací-

me zpět ke kalendáři stolnímu. V tomto
čísle Koryčanského zpravodaje najdete
kupon, po jehož předložení si kalendář
můžete vyzvednout na pokladně radnice.
Ne vše se nám podle představ a záměrů povedlo uskutečnit. I o tom je potřeba
psát. Nepodařilo se nám získat dotaci na
přestavbu domu č. p. 534 na Náměstí a na
rozšíření hasičské zbrojnice. Zatím nevíme,
jestli budeme úspěšní se žádostí o dotaci
na přístavbu tělocvičny – haly u základní
školy. Nevěšíme ale hlavu a díváme se do
budoucna s optimismem.
Staří Aztékové prý měli ve zvyku každý
večer přinášet oběti slunci a prosit ho, aby
druhý den znovu vyšlo. Blížíme se k začátku
nového roku a s ním přijde tři sta šedesát
šest východů slunce, které se v něm mají
odehrát. Jaký rok to bude, záleží především
na nás. Přeji Vám, abyste po svém boku či
na blízku měli vždy někoho, kdo Vám pomůže, když bude třeba. Někoho, s kým
budete žasnout nad tím, že jsme na světě,
že slunce ráno vyšlo, že vykvetly sněženky
a že nás někdo má rád. Milí Koryčaňáci, do
nového, přestupného roku 2020 přeji Vám,
Vašim rodinám i přátelům mnoho zdraví,
úspěchů v práci a štěstí v osobním životě.
Ing. Hana Jamborová, starostka

Oznámení o omezení provozu Městského úřadu Koryčany
v době Vánočních svátků
Městský úřad Koryčany oznamuje, že v době Vánočních svátků bude provoz úřadu omezen. Rozsah provozní doby:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

23. 12. 2019
24. 12. 2019
25. 12. 2019
26. 12. 2019
27. 12. 2019

ZAVŘENO
SVÁTEK
SVÁTEK
SVÁTEK
ZAVŘENO

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

30. 12. 2019
31. 12. 2019
1. 1. 2020
2. 1. 2020
3. 1. 2020

ÚŘEDNÍ DEN (8:00 hod. – 17:00 hod.)
ÚŘEDNÍ DEN (8:00 hod. – 11:30 hod.)
SVÁTEK
PRO VEŘEJNOST ZAVŘENO
ÚŘEDNÍ DEN (8:00 hod – 14:30 hod)

Platby v pokladně Městského úřadu Koryčany bude možné provádět v pondělí 30. 12. 2019, v úterý 31. 12.
2019 a dále pak v běžném provozu ode dne 3. 1. 2020.
Děkujeme občanům za pochopení.

Ludmila Prokešová, tajemník MěÚ Koryčany

POUKÁZKA NA VYDÁNÍ KALENDÁŘE
MĚSTA KORYČANY
2020
Výdejní místa: Knihovna, kulturní a informační centrum
Kancelář – pokladna v přízemí MěÚ (p. Finstrlová)
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Školství

Drakiáda
Malovaný dráčku
není ani mráčku.
Poběžíme, poletíme,
mnoho toho uvidíme,
pole, louky, les,
celou naši ves.
Na letošní Drakiádu (23. 10. 2019)
9)
se děti nejen těšily, ale také pečlivě připravovaly. Nazdobit perníkové dráčkyy si
přišly společně s rodiči ve čtvrtek 3. 10.
do jídelny mateřské školy. Paní kuchařhařky jim připravily parádní jednohubky
ky a
voňavý čaj. Děti se při zdobení perníčků
pekelně soustředily, že nejprve neměly
na jídlo ani pomyšlení. Jak se ale říká, při
práci nejlépe vyhládne, a tak se nakonec
po výborných jednohubkách se zdravými
pomazánkami jen zaprášilo. Odměnou
za velké úsilí při zdobení byl i nějaký ten
perníček. Paní učitelka počítala s tím, že
se při práci jistě nějaký perníček zlomí, tak
jich napekla dost. Děti pak ještě pomáhaly při výrobě medailí, nacvičily si několik
podzimních básniček a už se mohly jen
těšit. V den D to vypadalo to, že nám větřík asi moc foukat nebude. Pár draků se
sice nakonec vzneslo, ale žádný z nich na
obloze dlouho nevydržel. Paní učitelky s
tím naštěstí počítaly a dětem připravily i
jiný úkol než pouštění draka. Děti musely
navléci na dlouhou nit housenku z listí.í.
Housenky se povedly a ozdobily pak lípu
u
na školní zahradě. Nám se celé odpoled-ne líbilo. Bylo slunečné, pohodové, plnéé
dětského štěbetání, běhání, básničekk
i voňavých perníčků. Přijďte se na nás
také podívat. Budeme Vás čekat příští
podzim na louce nad mateřskou školou.
Bc. Pavla Domanská
MŠ Koryčany
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Výměna podlah v mateřské škole
V době letních prázdnin proběhla téměř v celé mateřské škole
výměna podlahových krytin.
Zvolili jsme materiál s názvem Gerflor Mipolom Cosmo, odstín
broskev. Lepené vinylové pruhy jsou ekologicky šetrné s rozmanitou škálou dekorů. Materiál je antistatický, stálobarevný, má protiskluzové vlastnosti a certifikaci hořlavosti v reakci na oheň. Díky
UV tvrzené povrchové úpravě se snadno čistí a nevyžaduje žádnou
zvláštní aplikaci ochranných emulzí.Nejdříve bylo třeba prostory
idit. Po odstranění
připravit, demontovat nábytek, všechno vyklidit.

stávajících podlah následovalo vyrovnávání nerovností a stěrkování, pokládání a lepení nových krytin, malířské a natěračské práce.
Výměna probíhala částečně za provozu a po úsecích. A následoval
velký úklid.
Do hracích center jsme položili koberce, školní rok začal v novotě.
Konečný dojem byl dle našeho očekávání, dohodnutý termín
byl dodržen.
Martina Ondrušíková, mateřská škola

Sponzorský dar
Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů města Koryčany za krásnou dětskou tříkolku,
kterou dětem věnovali.
Martina Ondrušíková
mateřská škola

Zprávičky ze školy základní…
„Pojďme spolu udělat malý krůček
pro lidstvo, ale docela velkou šlápotu pro
náš region Koryčany.“
27. 9. L. P. 2019 v 16.00 za zvuku slavnostní fanfáry byla otevřena právě dokončená přestavba školy, spojená se „dnem
otevřených dveří“… Slavnostního otevření
se zúčastnila řada hostů – například hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, radní Zlínského kraje pro oblast školství Petr Gazdík,
starostka města Hana Jamborová, duchovní
správce farnosti O. Vladimír Jesenský, starosta družební obce Lehota při Nitre ze Slovenska, starostové z okolních obcí, ředitelé některých partnerských škol a vedoucí institucí
školských, úředních i samosprávních.
V proslovu ředitele školy zaznělo: „Vážení
hosté, školou života povinní, vítejte ve škole,
která pamatuje odkaz mistrů Thonetů, ctí
myšlenky a ideje T. G. Masaryka a Václava
Havla.
Díky vnímání potřeb, odvaze a rozhodnutí vedení a zastupitelů města Koryčany
jsme se v listopadu 2016 pustili do projektu ‚Rozvoj přírodovědného a technického
- praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany‘. Za
necelé 3 měsíce vznikl projekt, jehož vý4

slednou podobu dnes můžete posoudit.
Projekt je ušitý na míru pro potřeby regionu,
zahrnuje přírodovědné vzdělávání v nových
prostorách, multimediální učebnu, v suterénu pak učebnu technického - praktického vzdělávání, prezentační učebnu, která
slouží též pro ruční práce a vaření. Zde také
proběhne kulatý stůl na téma vzdělávání v
Koryčanech. Zavítat můžete i do horních
pater na prohlídku učeben a fotogalerie na
schodišti…
Region Koryčan od středověku obývali
lidé se vztahem k přírodě a řemeslům. Zvláště bych připomenul éru Thonetů od poloviny 19. století. Za více než 100 let se zdejší lidé
naučili úžasné věci. Navazujeme i na úspěšné pokračování Koryny a ponaučíme se –
vyvarujeme se chyb, které způsobily značný
úbytek obyvatelstva, pokles ekonomiky a
celkovou stagnaci regionu. Projekt rozvoje
přírodovědného a technického - praktického vzdělávání vyrůstá z dobrých kořenů. Přírodovědné vzdělávání předurčuje ke studiu
fyziky, chemie, přírodopisu.
Multimediální vzdělávání cílí na zájemce
o IT technologie. Zájemci o polytechnické
vzdělávání učňovské i středoškolské zde
dostanou základy, které ocení na každé prů-

myslovce – strojní, stavební, dřevozpracující
i automobilní… Do projektu zapojujeme též
mateřské školky místní i okolní, jsou podepsané smlouvy o spolupráci např. se Střední
školou nábytkářskou a obchodní v Bystřici
pod Hostýnem, Střední průmyslovou školou
ve Zlíně, SOU v Kyjově… V rámci spolupráce
budou probíhat sdílené dílny a workshopy
s výměnnými pobyty žáků. Kluci a holky se
tak budou moci lépe orientovat v budoucím
studiu a životním zaměření. Již nyní si vybírají napříč ročníky dvouhodinové předměty
dle vlastního výběru.
Dále mají tří hodinové bloky technického - praktického vzdělávání každý týden
a rozšiřujeme postupně blokovou výuku
hlavně v přírodovědném zaměření. Do blokového vyučování budeme zvát odborníky
z praxe, aby přinášeli soudobé poznatky,
též však kvůli propojení s lokální ekonomikou. Umožníme i mimoškolní činnost pro
veřejnost – budou vítáni rodiče s dětmi pro
společné kutilství, pro dobré společenství v
rodinách…
Výuku se učíme více moderovat než táhnout, klademe zásadní důraz na motivaci
žáků a individuální empatický – vstřícný přístup. Díky vedení našeho města, díky zastupitelům, kteří pochopili, že naše směřování

má hlubší smysl. Projekt je spolufinancován
z prostředků EU fondů bezmála 24 mil. Kč,
přičemž hodnota projektu činí cca 25 mil. Kč.
Podílela se na něm řada firem – stavební firma Plus Hodonín, Nářadí Lukovský Hodonín,
BOW – první hanácká (strojní technologie),
Engel – IT technologie, Elektro Maršálek, Kanona (nábytek), Podlahy Blažek, za projekt
stavební firma ABRAS, dotační agentura Cyrruss advisory. Významná a velmi dobrá byla
spolupráce s místostarostou města – panem
Daníčkem.
Vzděláváme pro život, pro rozvoj lokání
ekonomiky, pro udržitelný život v lůně hříběcích hor, chcete-li též obrazně řečeno od
píky – pilky k CNC strojům a digitálním technologiím…
A to v synergii – spolupůsobení v dobrých mezilidských vztazích, neb k vyšším věcem jsme se narodili… Závěr patří dvěma
géniům: ‚Dvě věci jsou nekonečné – vesmír
a lidská hloupost. Ale u vesmíru to není tak
jisté.‘ (A. Einstein) a ‚Život je nejlepší školou
života…‘ (J. Cimrman).“
Vážený čtenáři, opravdu stojí za to zdůraznit, co jsme spolu „rozjeli“. Dali jsme se na
cestu vzdělávání pro život. A čeká nás hodně
práce. A nejen učitele, coby průvodce vzděláváním ve škole. Jste zváni na společné „ku-

tilství“ rodičů s dětmi, začít chceme začátkem prosince. Podmínky a termíny sdělíme
prostřednictvím webu školy. Zároveň nabízíme spolupráci s místními řemeslníky, volejte a pište: 728 166 012, reditel@zskorycany.cz. 30 let života ve svobodné společnosti
se neobešlo bez nemocí. Tak jako v životě
lidském, je třeba umět nemoci nejen léčit,
ale víme, že lepší je prevence. Proto buďme
vnímaví k symptomům nemocí ducha, těla
i věcí společných. Neb nepoučíme-li se z
chyb našich předků, budeme je opakovat…
Se stávkou pracovníků ve školství můžeme a nemusíme souhlasit. Ale zdaleka nejde
jen o platy. Správný chlap drží slovo podáním ruky, má hrdost v srdci a rozum v hlavě,
snaží se být džentlmenem s nadhledem a
má věkem moudřet… Pokud desítky tisíc
zaměstnanců školství vnímaly věci jinak,
nemějte jim to prosím za zlé… Jsou to přeci
průvodci našich dětí a chceme, aby předávali s učením i hodnoty z hlediska vyššího
principu mravního…
Naše škola žije i společnými akcemi. Některé vám představí v dalších příspěvcích
spolupracovníci níže… Za sport na škole
alespoň krátce – florbalisté 6. a 7. třídy vybojovali 4. místo a florbalisté 8. a 9. třídy 3.
místo v regionálních soutěžích Kroměřížska.

Nutno ale též dodat, že máme v současné
době omezenou výuku některých disciplín
(nářaďová gymnastika, šplh). Čekáme na
realizaci projektu rozšíření tělocvičny ve
sportovním centru. Toto je předpokládanou
investicí roku 2020. Připravíme pokračování školního divadla – z „českého nebe“ se
vrátíme na zemi... V nejbližší době nás čeká
adventní čas a s ním společné setkání u vánočního stromu, „mikulášská nadílka“ a „čas
vánoční“. Po novém roce zveme 1. 2. 2020 na
13. školní ples. Koncem února lyžníci školy
vyrazí za Pradědem…
Milí rodiče, naše škola si klade za cíl pomoci Vašim dětem – našim žákům – najít„kámen mudrců“. Tedy nalézat cesty k poznání,
k uplatnění každého v jeho jedinečnostech,
v prostředí partnerském, vstřícném, empatickém. Realizujeme velmi náročný projekt.
Možná jsme průkopníky tohoto komplexního propojeného vzdělávání. Nevyhneme se
chybám i změnám, ale chceme maximálně
spolupracovat se všemi aktéry vzdělávání
pro život regionu Koryčan.
Děkuji všem spolupracovníkům, děkuji samosprávě našeho města, děkuji lidem
dobré vůle a přeji nám všem dobré časy.
Radostné a požehnané Vánoce… a pevným
krokem novým rokem, pokud možno bez
otlaků na těle i na duši…
V. Jansa, ředitel školy
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Projekt Šablony II
Naše škola se zapojila do výzvy Šablony II v rámci operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a získala tak finanční prostředky ve výši 1 002 698 Kč. Z těchto prostředků budou hrazeny
pro žáky projektové dny ve škole i mimo školu, další vzdělávání

pedagogických pracovníků, vybavení pro využití ICT ve výuce
včetně ukázek různých možností práce s ICT ve vzdělávání. Projekt bude naplňován dva roky.
Mgr. Martina Lungová

Praxe učí řemeslu
Řemeslo má zlaté dno a nejlepší je učit
se mu od profesionála. Proto jsme se rozhodli v rámci hodin praktických činností
rozšířit naše snažení v nových prostorách
školy o návštěvu firem v blízkém okolí.
Chceme, aby žáci zažili, jak vypadá skutečný pracovní proces, a mohli se inspirovat při volbě svého povolání. Také mají
možnost vidět, že jejich snažení může díky
píli a tréninku zručnosti vést ke kvalitnímu
zaměstnání nebo k založení vlastní fir-

my. Jako první jsme navštívili obuvnickou
dílnu pana Hanáka ve Snovídkách, který
se specializuje na šití zdravotnické obuvi. Dověděli jsme se, jak by měla správná
bota vypadat, aby vyhovovala zdravému
kroku, šetřila naše nohy, a dokonce aby
podpořila správné okysličení našeho těla.
Nahlédli jsme pod ruce pracovníkům dílny
a prohlédli jsme si speciální stroje. Už víme,
že nestačí vykročit pravou, ale ještě navíc
i zdravě obutou nohou. Druhou navštíve-

nou dílnou bylo čalounictví paní Rozhonové v Koryčanech, která nám svou práci nejen představila, ale nechala žáky prakticky
si vyzkoušet, jak se odstraňuje staré čalounění a nastřeluje nové. Každý měl možnost
vyrobit si potahovaný knoflík, který si na
památku mohl odnést s sebou.
Možnost exkurze nám dále přislíbily
kyjovské sklárny Vetropack, šroubárny a
šicí dílny Prako.
Mgr. Michaela Palmeová

Exkurze Experimentárium Otrokovice
a pivovar Kyjov
Za poznáním fyzikálních principů jsme tentokrát vyrazili do otrokovického Experimentária. Vyzkoušeli jsme si, jak funguje virtuální realita, plavební komora nebo třeba
lidské tělo. Při návštěvě kyjovského pivovaru jsme sice mohli ochutnat jenom slad, ale
i tak to byla zajímavá exkurze.
Mgr. Veronika Flídrová
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Měsíc filmu na školách 2019
I v letošním školním roce se naše škola zapojila do celostátního projektu Měsíc filmu na školách. Tématem letošního ročníku bylo 30. výročí pádu železné opony. Žáci zhlédli film 1989:
Z deníku Ivany A., jehož předlohou se stal autentický deník
osmnáctileté Ivany A., která osobitým pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok existence komunistického Československa. Následovala přednáška pana Zdeňka Horenského, který

nám poutavým způsobem přiblížil nejen události listopadu roku
1989, ale také srpnovou okupaci roku 1968. Dozvěděli jsme se
mnoho zajímavostí z historie města Koryčany v souvislosti s těmito tématy. Na závěr proběhla diskuze žáků 8. a 9. ročníku s naším pamětníkem. Děkujeme panu Horenskému za jeho ochotu
a čas, který nám věnoval.
Mgr. Marie Marková

Návštěva
Nemocnice Kyjov
Naši třeťáci a čtvrťáci navštívili 13. listopadu kyjovskou nemocnici. Přivítala nás epidemiologická sestra Dana Kremlová, která si pro nás připravila povídání o tom, jak vypadají a co nám mohou způsobit bacily. Aby se jich k nám
dostalo co nejméně, všichni jsme se naučili správnou techniku mytí rukou.
Sestřičky naše snažení zkontrolovaly v „kouzelném“ přístroji. Na závěr si děti
vytvořily záložku do knihy v podobě bacilů a všichni jsme ochutnali pravý
nemocniční čaj. Bylo to moc příjemné dopoledne.
Mgr. Petra Konvalinková, Mgr. Bohdana Fochrová

Lék na tisíc nemocí?
KOSáci jsou mu na stopě
Začátkem listopadu k nám do hnízda
přibyl KOSák s pořadovým číslem 15, čímž
se navýšila míra hluku, tepová frekvence
i pohybová aktivita a skupinové vibrace
jsou v tuto chvíli prostě slovy neuchopitelné… Prostě se sem nevejde už ani pírko.
To nás velice těší. Avšak v zájmu zachování
kvality dění v hnízdě jsme pro letošní rok
vyhlásili stopku novým členům. Čemu v

tuto chvíli naopak všechnu energii věnujeme, je nové představení. V hnízdě to vře,
v hnízdě se vaří... Už se vám taky sbíhají
sliny na pořádnou porci zábavy? Můžete
se těšit na novotou (z)vonící autorskou
hru s písničkami z dílny KOSáckých vedoucích. Zkoušíme teprve od konce října.
Jste taky zvědaví, co se z toho vyklube?

Najdeme společně Lék na tisíc nemocí?
Buďte s námi při tom. Veřejná generálka
je 7. 12. (Mikulášská besídka v kostele sv.
Vavřince) a premiéru si střihneme v koryčanském kulturním domě 15. 12. (Košt
cukroví).
Eliška Niklová, vedoucí KOSáků
7

Kultura

Kouzlení a podzimní tvoření v KD
V sobotu 19. října 2019 se v kulturním
domě v Koryčanech uskutečnila akce s
příznačným názvem „Slavnosti podzimu“.
Pro děti ale i dospělé bylo přichystáno
tvoření z přírodnin, z nichž si mohli vytvořit podzimní aranžmá. Nechyběly větvičky jehličnanů, šišky, šípky, kaštany, špejle,
aranžovací hmoty a další pomůcky. Další
zajímavou činnost rukodělná dílnička,
kde si děti za drobné asistence rodičů vybarvovaly obrázky tématikou s tématikou
podzimu a svátku Halloween, nechyběly
tedy dýně, netopýři ale k mání na dotvo-

ření a vybarvení byl také ježek nebo věneček. Poslední částí programu byla dílnička
s perníčky. Děti si zde vyzkoušely zdobení
cukrovou polevou. Bylo možno zde zakoupit již hotové perníčky a perníkové
chaloupky.
Děti, které již měly hotovo, se společně
s rodiči usadili do hlavního sálu, kde vyčkávali představení slibovaného kouzelníka.
Pan Jiří Hadaš děti nadchnul a nebál se
je zapojit do svých kouzel. Nejvíce se líbila scéna s papouškem, který si ze svého
kouzelného pána dělal samou legraci. Na

závěr vystoupení kouzelník dětem tvaroval
balónky podle přání a děti si tak odnášely
např. květiny a zvířátka. Některé děti byly
kouzelníkem natolik potěšené, že nemohly
odejít dříve, než se s nimi kouzelný kamarád vyfotil. Na památku tedy měly nejen
kouzelný náramek a nafukovací zvířátko,
ale také fotku s panem kouzelníkem.
Poděkování patří všem lidem, kteří pomáhali vytvořit program celého dne, ale
také návštěvníkům, kteří přišli podpořit
kulturu ve svém městě.
D. Pěnčíková, kulturní pracovník města

Malování interiéru kostela sv. Vavřince
Vnitřek kostela byl naposledy vymalován v roce 1991, a proto zde byla snaha
provést novou výmalbu. Pokusy se konaly
několik let bezvýsledně a to až do začátku letošního roku, kdy konečně nastala
vhodná konstelace a všechny okolnosti
byly příznivé. Začátkem března tedy bylo
přivezeno lešení s tím, že se nejprve se
vymaluje presbytář (do Velikonoc), pak je
firma vázána jinde, a na podzim se bude
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pokračovat v lodi kostela tak, aby do Vánoc byl vymalován celý kostel.
Při té příležitosti se provedla kontrola stavu omítky v celém kostele. Bylo
shledáno, že na řadě míst omítka dobře
nedrží a bylo doporučeno provést nejprve opravu omítky v presbytáři a pak v
celém kostele, aby před výmalbou stihla
omítka dobře vyschnout. A tak se nejprve postavilo lešení a následně opravila
omítka v presbytáři. Stihlo se to do kon-

ce března. Pak bylo lešení rozebráno a
odvezeno a postupně se pokračovalo
v opravě omítek v celé lodi. Provedlo
se zapuštění vedení pro rozhlas pod
omítku a současně byly osazeny nové
moderní bezpečnostní požární hlásiče.
V kněžišti a posléze i v celé lodi kostela bylo nejprve vyměněno zářivkové
osvětlení za moderní LED armatury. Tyto
změny přinesly lepší intenzitu osvětlení
při současně snížené spotřebě. Mezitím
probíhaly další přípravné práce v kos-

telní lodi, aby mohla začít další etapa
oprav.
Po koryčanské pouti, v týdnu po 23.
září, bylo znovu přivezeno lešení a postupně vystavěna všechna patra až ke
stropu v lodi kostela včetně kůru. Ve všední den byla mše sv. sloužena v přístavku
fary na Cyrilce a první neděli 29. září jsme
sloužili mši sv. pod lešením, neboť se nám
zdálo, že větší nedělní účast se na Cyrilku
již nevejde. Avšak bohoslužba pod lešením se jevila natolik obtížná, že jsme následující neděli přidali židle na Cyrilku a
zkusili realizovat i nedělní bohoslužbu ve

stísněných podmínkách. Tato varianta se
projevila jako schůdnější a tak jsme v ní
pokračovali.
Dovolím si krátké srovnání s posledním malováním v roce 1991. Malování
bylo tehdy zahájeno 15. října 1991. Škrabání staré omítky bylo urychleno díky
zapojení brigádníků. K původním dvěma
malířům přibyli ještě další dva. Navíc tehdy restaurátor Vladimír Vašíček ze Svatobořic provedl opravu stropních maleb.
Lešení bylo sundáno 10. prosince, poté
byl proveden velký úklid. Celkové náklady
této akce činilyy 80.306,60 Kčs.

Letos práci provádějí pouze dva malíři, obrazy v klenbě kostela se neopravují.
Podle plánu by výmalba mohla být ukončena tak, aby Mikulášská besídka, dne 7.
prosince, mohla již v kostele proběhnout.
Jak již bylo uvedeno, kromě malování byly
provedeny i některé úpravy osvětlení kostela, které rovněž zvýší náklady. Přesné
náklady na letošní výmalbu kostela můžeme zatím jenom odhadovat, ale zřejmě
se budou pohybovat kolem 320.000 Kč.
Celková částka dosud není k dispozici,
obracíme se proto na sponzory s prosbou
o poskytnutí jakéhokoliv příspěvku.

Ukázky z nové knihy
V pondělí 30. září byl v kulturním domě uspořádán křest mé
nové knihy Do prasátka, do obálky, mezi flašky do baru spojený s
autogramiádou a občerstvením. Kniha vyšla letos v září v nakladatelství Nová Forma. Obsahuje 79 básní a 11 povídek s ilustracemi
mé manželky a je ve formátu A5 ve vázané formě. Samotného aktu
pokřtění se spolu s paní starostkou ujal Jaroslav Petřík, soused z Tyršovy ulice. Podvečerní akci, pořádanou při ukončení výstavy obrazů
paní Budíkové, doplnil hudební produkcí bývalý člen koryčanské
beatové skupiny Free Five (později Oáza), náš dlouholetý kamarád
Miroslav Fridrich ze Stavěšic.
Jak si šetří kytaristi
Dávají si do prasátka
něco drobných na trsátka
Do obálky stokoruny
ty budou na nové struny
Tisícovky mezi flašky do baru
ty poslouží pak na novou kytaru
Služba u železničního vojska
Když se vojín Svaťa Janecký jednoho rána probudil, venku bylo ještě šero. Navyklým pohybem si
chtěl prohrábnout své dlouhé vlasy, ale najednou zkoprněl. Jeho ruka při tom pohybu narazila na
téměř holou lebku, kde po jejím přejetí dokola nenahmátla nic víc, než malou kštici vlasů. Doširoka
rozevřel oči a pomalu se vzpamatovával, kdeže se to vlastně nachází. Sám ležel na spodní patrové
posteli, vedle něj patrová postel obsazená dvěma muži. A těch patrových postelí bylo v pokoji mnoho. A právě v tomto okamžiku uslyšel příšerně hlasité volání: „Budíčééééék!“ To se několikrát opakovalo a z lůžek se začaly zvedat vyděšené postavy. Svaťovi se v hlavě zcela rozsvítilo, stejně tak, jak se
v tom okamžiku rozsvítilo v místnosti. Za dalšího řvaní: „Budíčééééék!“ se všichni ostříhaní muži na
sebe nechápavě dívali…

O Valašské cestě
Krásně je v Beskydech v Čeladné,
Valašskou cestou když kráčíš,
zvolit cíl zdá se být nesnadné,
zpět cestou jinou se vracíš.
Vysoké kopce i údolí,
chaloupky v úbočích strání,
s údivem sleduješ okolí,
kraj lesa výhledu brání.
K nádraží kroky tě zavedou,
přijel vlak do Frýdku-Místku,
někteří lidé s ním pojedou,
tobě však netřeba lístku.

Knihu jsem věnoval naší koryčanské knihovně, kde je již k zapůjčení.
Pro případné zájemce je k dispozici na e-mailu z.horensky@seznam.cz.
Zdeněk Horenský
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Výstava nabídla pestrou podívanou
Ve dnech 20. a 21. září 2019 se v kulturním domě uskutečnila tradiční výstava
ovoce a zeleniny „Naše zahrada“. Výstava
nabídla vskutku pestrou podívanou, kterou zajišťovaly nejen výpěstky místních
pěstitelů, ale také květiny z předzahrádek,
sušené květiny a pokojové orchideje.
Program byl doprovázen výstavou
vzácných bonsají, které na výstavu zapůjčila paní Komoňová z Koryčan. Ta se jejich pěstováním zabývá přes 30 let. Další

část výstavy pokryly exotické sukulenty a
kaktusy s doprovodnými cestovatelskými
fotografiemi manželů Cigánkových z Ratíškovic. Kaktusy vystavoval také místní pěstitel, pan Sedláček z Jestřabic. Zvláštností letošního ročníku byla ukázka vyřezávaného
ovoce, kterou nám předvedla slečna Adéla
Uřičárová z Brna.
Zajímavostí byla také výstava včelaře
pana Straky z Koryčan. K vidění byl například včelí úl, včelí vosk a také lahodný med,

který bylo možné si na místě zakoupit. Pan
Straka nám také ochotně vyprávěl, jak plyne celý proces vzniku medu.
Děkujeme všem místním i přespolním pěstitelům, kteří na výstavu přinesli
své výpěstky. Poděkování patří také všem
lidem, kteří pomáhali letošní ročník připravit a rovněž děkujeme návštěvníkům
výstavy.
Dagmar Pěnčíková,
kulturní pracovník města

Společenská
kronika
Spolky

Zhodnocení prací na hradě Cimburku za rok 2019
SPRÁVA HRADU CIMBURK
Na jaře bylo pořízeno šest nových stolů
pro návštěvníky. Ještě před začátkem hlavní turistické sezóny se také podařilo natřít
udírnu a připravit prohlídkovou trasu.
Již na konci loňského roku započala
stavba multifunkční budovy, která bude
sloužit jako zázemí pro dobrovolníky a kulturní akce. Během několika pracovních akcí
10

byla za hojné účasti dobrovolníků dokončena hrubá stavba. Následně nás čekají práce
v interiéru, aby mohla být budova začátkem
příštího roku zkolaudována.
Na podzim byla zahájena stavba nového pódia pro pořádání kulturních akcí. Pódium zůstává na stávajícím místě a bude
postaveno ve stejném duchu jako nové zázemí. Za tímto účelem došlo k přespárování

a přezdění korun na stupavské baště, na níž
bude celá stavba založena. Během sezony
bude pódium sloužit jako zázemí pro kapely při pořádání kulturních akcí a mimo sezonu zde bude uskladněn materiál a vybavení
k opravě hradu.
V letošním roce bylo na hradě odpracováno přes 5 500 dobrovolnických hodin a
hrad navštívilo více než 22 000 návštěvníků.

PRÁCE NA NEZBYTNÉM STATICKÉM
ZAJIŠTĚNÍ
V letošním roce byla staticky zajištěna
JZ část obvodové palácové hradby a torzo
stěn východního palácového traktu. Práce
byly provedeny za přispění města Koryčany
a Ministerstva kultury v rámci Programu záchrany architektonického dědictví.
JZ část obvodové palácové hradby se
zřítila v roce 1959. Okresní konzervátor
tehdy odhadl rozsah destrukce na 150-200
kubických metrů zdiva, které se částečně
sesunulo až k úpatí kopce, na kterém hrad
stojí. V rámci statického zajištění byly podezděny nejvíce ohrožené části zdiva a
zazděna svislá trhlina v JZ nároží obvodové
hradby. Stávající zdivo bylo vyspárováno
a následně byly přezděny koruny. V místě
výlomu bylo vybudováno masivní dřevené
schodiště, které návštěvníkům zpřístupnilo
palác z J parkánu. V JZ nároží paláce byla
dokončena instalace kovaného zábradlí,
které je zhotoveno ve tejném duchu jako
zábradlí na šíjové hradbě.
Další práce se soustředily na konzervaci
pozůstatků východní části paláce. Východní
palácový trakt zanikl téměř po základy. Sanační práce se tedy zaměřily na pozůstatky
suterénu paláce. Rozvolněná torza zdí byla
rozebrána a znovu nazděna. Při stavebně
- historickém průzkumu byly v základech
paláce objeveny a zdokumentovány starší
stavební fáze hradu. Práce se poté přesunuly na západní část obvodové zdi paláce, kde
bylo postaveno lešení a započato spárování. Sanace západní části obvodové hradby
paláce je odhadována minimálně na další
dva roky.
Součástí prací byl i archeologický výzkum, při němž byla na parkánu nalezena
kamenná dělová koule. Dále pak fragmenty
komorových kamnových kachlů s biblickými motivy sv. Jiří a Adama a Evy v rajské
zahradě, z něj se zachovalo pouze bezhlavé
torzo Evy. Fragmenty kachlů jsou v součas-né době konzervovány ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.

Návštěvníci mohli ochutnat 307
vzorků vín. K tanci a poslechu zahrála
cimbálová muzika Hantál z Vacenovic.
Akce se zúčastilo 91 návštěvníků.
8. 6. Setkání malých pivovarů
Návštěvníci mohli ochutnat 32 druhů piva z produkce středních a malých
pivovarů. Jako hudební doprovod vystoupily skupiny Duo Juyos Complet,
Reggay, Šufunky gang. Na akci přišlo
176 návštěvníků.
13. - 14. 7. Šermířský víkend
Na této akci byly k vidění ukázky stře-dověkých turnajových soubojů, kteréé
předvedla skupina historického šermu
Armet z Vyškova.
3. 8. Den Múz Filipa Manouška
Tradiční tvůrčí setkání umělců a
řemeslníků. K vidění byla výstava historických kostýmů Martiny „Komety“
Pekařové, výstava obrazů Martiny Lupačové Švarcové, Pavly Kryštofové a
Hara Raiky.
Dále měli návštěvníci možnost shlédnout ukázky tradičních řemesel, batikovací dílnu Slonkiki, zúčastnit se komentované prohlídky hradu a tvůrčí dílny
Martiny Lupačové Švarcové a Jany Ševčík.
Jako hudební doprovod vystoupily kapely
Čas Lesa, Nšoči a Tumpach Kvoč. Zúčastni-lo se 104 návštěvníků.
31. 8. Cimburská noc
V rámci této akce proběhly večerní a
noční prohlídky hradu. Dále bylo možné
shlédnout fireshow šermířské skupiny
In Taberna z Brna a skupiny Fajr z Uherského Brodu. Jako hudební doprovod
vystoupila písničkářka Meluzína. Akce
se zúčastnilo 182 návštěvníků.
Pavel Kudlička
Kastelán

KULTURNÍ AKCE
11. 5. Cimburský turnaj
V rámci třetího ročníku akce, kterou
pořádá skupina historického šermu In Taberna z Brna, proběhl šermířský a lukostřelecký turnaj. Dále byly pro návštěvníky připraveny ukázky zbroje a zbraní s možností
si vše vyzkoušet. K vidění bylo i rytířské ležení s dobovou kuchyní a ochutnávkou
středověkých pokrmů. V rámci programu
bylo možné shlédnout fakírské vystoupeníí
Dragon‘s fakir show, katovnu od svobodných pánů z Brtnice a taneční vystoupeníí
o
skupiny Rozeta Brno. Tuto akci navštívilo
322 osob.
25. 5. X. cimburský košt vín
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Pečovatelská služba v Koryčanech
Pečovatelská služba v našem městě
vznikla v roce 2000. Od této doby poskytuje služby občanům v Koryčanech
a v jejich blízkém okolí (např. v Blišicích,
v Jestřabicích, ve Střílkách, na Stupavě,
ve Chvalnově či Lískách). Péči zajišťuje
od rána do večera nejen v pracovní dny,
ale také o víkendech i státních svátcích,

v létě i v zimě. Služba má tři stálé pečovatelky, které jsou velmi spolehlivé, pracovité, empatické, ve směnách se střídají
tak, aby byla péče občanům poskytována podle jejich představ a přání tak, aby
tito mohli co nejdéle žít ve svých domovech. Práce pečovatelek v terénní službě
je velmi náročná, neboť za každými dveř-

mi je jiná domácnost, které je nutno se
přizpůsobit.
Děkujeme občanům a MÚ Koryčany
za spolupráci a podporu, bez které bychom nemohli službu realizovat. Rovněž
všem přejeme krásné Vánoce i vánoční
svátky a vše nejlepší v novém roce.
za PS a DpS Koryčany Mgr. Vendula Stránská

MLADÍ HASIČI
V měsíci září po prázdninách začínáme nový rok Hry Plamen a nacvičujeme
na podzimní kolo za náš okres Kroměříž.
PODZIMNÍ KOLO HRY PLAMEN
12. 10. 2019 se konalo podzimní kolo
u nás v Koryčanech. Toto kolo obsahuje
dvě disciplíny a to: požární útok CTIF a
branný závod. První disciplíny se zúčastnilo 13 starších a 5 mladších družstev, branného závodu pak 15 družstev
starších a 9 mladších, všechna družstva z
okresu Kroměříž. Vše proběhlo dle požadavků OSH Kroměříž a k všeobecné spokojenosti.
NETRADIČNÍ BRANNÝ ZÁVOD
26. 10. 2019 naše sdružení uspořáda-

lo pro mládež ze sborů okresu Kroměříž
a pozvaných okolních sborů netradiční
branný závod. Tento závod pořádáme
pro mládež ze sborů Kroměříž a pozvané
okolní sbory každý rok. Letos se zúčastnilo celkem 21 požárních hlídek o počtu
5 dětí. Hlídky si zasoutěžily a děti zúročily
své vědomosti a přípravu v kroužku. Díky
pěknému prostředí okolní přírody vedla
trať lesem, kde se plnily různé disciplíny
z oboru hasičského, vědomostního a došlo i na prověření týmového ducha.
Během obou akcí nám přálo počasí a
vše proběhlo bez komplikací a zranění.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem za pomoc při organizaci akcí i vytváření skvělého zázemí.

Ze života sdružení Woodcraft Chřiby
aneb nejen prací živ je člověk...
,,V
Pravidelný lednový

ýšlap po Chřibech“

Oblíbený říjnový ,,Chřibácký golf

“

Děkujeme Městu Koryčany za finanční
finanční příspěvek v roce
2019, který jsme využili k činnosti sdružení, především k úpravě
naší základny.

34. ,,Dětský potláše
k“- pro nejmladší dě
ti zaměřený na
poznávání přírody
a procvičování dove
dností
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Lískovský lom letos k pobytu využili:
oddíl mladých hasičů z Koryčan
oddíl Tuláčci z Koryčan
skauti z Uherského Hradiště
skauti z Prostějova a další

n
Mladí hasiči z Koryča

Oprava lískovské stu

dánky

Po dlouhé roky členové našeho sdruže opravovali a udržovali studánku u
žení
lískovského rybníčku. Letos na podzim
lís
se toho zhostili občané Lískovce, kterým
ttímto chceme poděkovat. Po letních
b
bouřkách studánku zaneslo bláto a neb
byla zcela funkční. Po opravě bude zase
ssloužit nám všem.
A jaké prožitky si z tohoto krásného
m
místa odnáší děti i dospělí? Přečtete si
ssami. Každoročně náš skautský oddíl
SSeverka vyrazí do Chřibů na některý z
vrcholů oslavit svátek vzniku Československé republiky. Tentokrát, díky ochotě
sdružení Woodcraft zapůjčit nám na dny
26.–29. 10. 2019 svoji základnu v Lískovci, jsme se mohli toulat od Střílek až po
K
Klimentek. Krásné prostředí základny,
večerní posezení u ohýnku při kytaře
tak umocnilo ve skautících slavnostní
atmosféru významného dne.
Kamarádům z Woodcraftu děkují
sskauti 1. oddílu Severka z Uherského
H
Hradiště. Bufi
skauti Severka

Akce ,,STANOVÁNÍ TÁTŮ S DĚTMI“
Víkend tátů s dětmi je skvělá aktivita, kdy každý táta naplno docení všechno to, co dělá druhý člen rodičovského
týmu, všeuměl máma. Děti si užijí hry,
zábavy, nápady, módní variace a pokrmy, které by maminky patrně neschválily jako bezpečné či vkusné, a maminky
mají celý víkend volno. Kam se ale vydat
s partou tatínků z Ústí nad Orlicí a smečkou jejich dětí různého věku? Kde najít
místo, ze kterého přímo dýchá léto, dobrodružství, svoboda a kamarádství? Měli
jsme to štěstí, že nám sdružení Woodcraft umožnilo už dvakrát využít skvělé
zázemí ve starém lomu, bez elektřiny a
tekoucí vody, kde mohli tátové i děti utéct technologiím a užít si společně dobrodružné léto plnými doušky. Moc za to
děkujeme!
P.S. Kdyby se tátové z Koryčan chtěli
dát dohromady pro podobnou taškařici,
rád s ní pomůžu.
p
Tomáš Papež

tátové s dětmi

Podzim v Jestřabicích

13

Ochotnický spolek Koryčany
Rok se sešel s rokem a už opět intenzivně pracujeme na další hře. Letos pro
nás naše paní režisérka vybrala komedii,
kterou napsal známý autor Ray Cooney.
Jedná se o svižnou a velmi vtipnou konverzační divadelní hru s nadčasovým
obsahem, u nás známou pod názvem
Peklo v hotelu Westminster aneb Dva do
jedné. A pro nás je peklem opravdovým!
Zkoušíme již od září - mimořádný text,
choreografie, přestavby i výroba kulis

jsou pro všechny zúčastněné skutečně
náročné. Přičteme-li k tomu „nedivadelní“ osvětlení, ozvučení a vrzající podium,
které je občas hlasitější než herci, nemáme rozhodně na růžích ustláno. Leč
my se nevzdáváme, na každou zkoušku
srdnatě kráčíme připraveni minimálně
na ledovou sprchu připomínek ze strany
režie, ať už se týká hereckých výkonů či
chatrné znalosti textu. Někdy mám pocit,
že skončíme, že to dál nezvládneme, ale

stejně nakonec zase a znovu v každém
z nás, komediantů, zvítězí touha stát na
jevišti, slyšet potlesk spokojených diváků
a dál jim rozdávat radost a smích! Pokud
vše půjde dobře a nezastihnou nás žádné nepředvídané okolnosti, můžete se
spolu s námi těšit na premiéru 25. ledna
2020, první reprízu o den později, 26.
1.2020
Bc. Ilona Vybíralová
vedoucí souboru

Z historie

Třicet let od listopadu 1989
Před třiceti lety se v Československu, stejně jako v zemích bývalého sovětského bloku, zhroutil komunistický režim. Pro občany měl podobu totalitního režimu řízeného KSČ s její vedoucí
úlohou zakotvenou v Ústavě. Během svého trvání zcela změnil
společenské vztahy. Jednání nejvyšších orgánů komunistické
strany Československa bylo ovlivňováno příkazy z Moskvy. Jim
byl podřízen nespočet stranických organizací v celém státě až
po uliční výbory a stranické skupiny na všech pracovištích. Nastolenou totalitu se KSČ snažila maskovat Národní frontou, ve
které byly formálně zastoupeny i jiné strany, které však na řízení
státu a dění v něm neměly ve skutečnosti žádný vliv. Tento režim zapříčinil velký morální úpadek, byl naplněn nejen obecně
bezprávím, ale i zločiny na nevinných lidech, kterým ve zkonstruovaných a předem připravených soudních procesech po
vynucených přiznáních uděloval tresty dlouholetého věznění a
dokonce i tresty smrti.
Impuls ke změnám v podobě „glasnosti“ a „perestrojky“ Michaila Gorbačova přišel nečekaně ze Sovětského svazu již v roce
1985. V ČSSR však ještě v roce 1989 komunisté vládli pevnou rukou, dlouho změnám odolávali a své odpůrce dokonce zavírali.
Opravdové změny přinesla až listopadová revoluce, která byla

pro svůj relativně klidný průběh nazvána sametovou. Přední
představitelé totalitního režimu se ze svých činů namířených
proti občanské svobodě a proti shromažďování občanů až na
malé výjimky nemuseli zodpovídat. Ještě několik dní po 17. listopadu nebylo zcela vyloučené, zda proti shromáždění stotisícových davů občanů nebude nařízeno použití síly represivních
složek, čemuž nasvědčovalo i stahování tisíců milicionářů z celé
republiky do Prahy a v nejvyšší pohotovosti byla i armáda. Čekalo se jen na rozkaz z nejvyšších míst. Ten přes neshody v názorech v ÚV KSČ a vedení armády naštěstí vydán nebyl.
Tehdejší Federální shromáždění následně zrušilo ústavní
článek o vedoucí úloze KSČ ve společnosti, skupinám opozice
se podařilo s představiteli vlády zasednout k jednacímu stolu,
bylo vytvořeno Občanské fórum a na Slovensku Veřejnost proti
násilí. Ještě v prosinci odstoupil prezident Husák a Federálním
shromážděním byl zvolen prezidentem představitel opozice
Václav Havel. Paradoxně ani po třiceti letech nejsou některé věci
z tehdejšího dění známy. Spousta dokumentů z archivů Státní
tajné bezpečnosti, které by mohly také přispět k objasnění, byla
zničena.
Zdeněk Horenský

30. výročí listopadu 1989
– vítězství svobody a demokracie
Co je uváděno v kronice Koryčan z
roku 1990.
V Koryčanech se zformovalo místní
Občanské fórum dne 24. listopadu 1989.
Koordinační výbor tvořili jeho zakladatelé
J. Stiegler, M. Pařízková, J. Hájek a V. Košut.
Později byl výbor rozšířen o další členy zástupce Komunistické strany Československa, Československé strany lidové a
Československé strany socialistické. Složení výboru se podle potřeby doplňovalo
tak, jak to vyžadoval nárůst členů.
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Občanské fórum Středního odborného učiliště v Koryčanech si za svůj cíl stanovilo všestranné podporování dalšího
postupu demokratizace v naší společnosti a racionálních změn ve školství, z nich
například odpolitizování školství (nevytvářet politické organizace, nepřihlížet k
třídnímu původu a stranické příslušnosti),
úprava obsahu vzdělání (přehodnotit osnovy, učební plány a učebnice).
Občanské fórum na Základní škole v
Koryčanech funguje od 6. 12. loňského
roku. První jeho iniciativou bylo distanco-

vání se učitelek základní školy a správních
zaměstnanců od dopisu odboru školství
Okresního národního výboru v Kroměříži
odsuzující postoje studentů ze 17. listopadu 1989. Na podporu studentského
stávkového hnutí byla z koryčanské školy
odeslána částka 200 Kčs. Písemnou podporu kandidátu Václavu Havlovi na funkci
prezidenta republiky projevilo 24 učitelů
a správních zaměstnanců. Ze školních
objektů byly odstraněny symboly prezentující bývalý totalitní systém a s pomocí Občanského fóra v Koryčanech byla
nalezena a do budovy školy dopravena

mramorová deska na paměť vzniku naší
republiky a prvního prezidenta T. G. Masaryka. Po nutné opravě bude instalována
ve vestibulu školy na Masarykově ulici.
Začátkem roku se Občanské fórum při Základní škole v Koryčanech ve spolupráci s
OF Kroměřížska zabývalo problematikou
personálních změn na Základní škole a
na odboru školství Okresního národního
výboru v Kroměříži. Následujícími úkoly
bude zajištění a provedení rehabilitace
v minulosti neprávem postižených koryčanských učitelů a dále získávání učitelů schopných vyučovat cizímu jazyku.
Snahou je provést výuku cizích jazyků na
základní škole v co nejbližší době. Úkolem
trvalého rázu je výuka žáků na základě
humanismu, vlastenectví a profesionální
úrovně.
Nově založený Klub komunistů je
otevřen nejen komunistům, ale i bezpartijním občanům. Postavení komunistů,
a to bez výjimky všech, funkcionářů i řadových členů, kteří neměli ani zdaleka
představu o praktikách strany, je nezáviděníhodné. Klub komunistů věří, že jedině prací pro veřejnost, prací, která nebude ovlivněna úzce stranickými zájmy,
může získávat postupně důvěru lidí. Klub

komunistů chce aktivizovat komunisty v
produktivním věku, aby pracovali aktivně
pro veřejnost.
Strana lidová nadále podporuje obrodný proces, který vyrostl ze společného úsilí členů na obrodu pravdy, práva
a spravedlnosti - základních pilířů křesťanství, z nichž Československá strana
lidová vždy v minulosti vycházela. Tato
strana je připravena plnit úlohu svobodné, nezávislé politické strany s vlastním
politickým programem. Strana lidová
vstupuje do politického života s vkladem
křesťanských hodnot, jako neodmyslitelného základu vytváření nové demokratické společnosti v naší zemi. Za základní
jednotku strana považuje rodinu ve smyslu duchovním, mravním, ekonomickém
a sociálním.
Ideologie náboženství je chápána jako
neodmyslitelná složka duchovní kultury
společnosti, která má nezastupitelný význam a vliv při utváření národa.
Na prvním plenárním zasedání seznámil předseda Městského národního
výboru s odvoláním, popřípadě rezignací, některých dosavadních poslanců ze
svých mandátů - z komisí a rady Městského národního výboru. Byli jmenováni

noví poslanci, kterými jsou Karel Šlampa,
Ondřej Zetka, Božena Jurčičková, Jana
Sabáčková, Prokop Selucký, Ing. Jaroslav
Kočí, Antonín Kudlička, Milada Pavliňáková, Milena Halaštová.
Odstoupení části poslanců proběhlo
na základě tzv. kooptačního zákona Federálního shromáždění č. 14/1990 Sb. o
odvolání poslanců zastupitelských sborů
a volbách nových poslanců národních výborů. Tento zákon v čl. II říká, že národní
výbor může doplnit počet svých členů
volbou na návrh předložený Občanským
fórem po vzájemné dohodě s politickými
stranami a s příslušným orgánem Národní
fronty. Na základě tohoto zákona proběhla jednání zástupců Občanského fóra a
především politických stran se stávajícím
vedením městského národního výboru,
která nebyla jednoduchá, a která vyústila
v odstoupení části stávajících poslanců a
kooptaci nových zástupců Občanského
fóra a dalších politických stran a hnutí.
V květnu letošního roku byla přejmenována ulice třída Vítězství na ulici Masarykovu a sídliště Klementa Gottwalda na
sídliště U Zdravé vody.
Výňatky z kroniky:
Zdeněk Horenský, kronikář.

budoucnu schopno se postavit problémům, nebo dítě, které se naučí v životě
jen utíkat. Naučit děti být důslednými je
z mého pohledu k nezaplacení. Tento můj
pohled není jen pohled rodiče (to bych si
netroufl, zde jsem začátečník), je to pohled trenéra s dlouhodobou praxí.
Teď už k jednotlivým kategoriím a počtům dětí:
U13 mladší žáci = 21 dětí
U11 starší přípravka = 14 dětí
U9 mladší přípravka = 15 dětí
U7 školička = 16 dětí
Benjamínci 29 dětí
Celkem 95 dětí ve věku 4-12 let!

Mladší žáci oproti přípravkovým kategoriím již hrají o body do tabulky a zde si
vedou velmi dobře, když jsou po podzimní
části třetím nejlepším mužstvem v okrese
Kroměříž v dané soutěži. Především herní
projev je velmi dobrý a začíná se vyplácet
zásoba naučených dovedností, které jsme
v přípravkových kategoriích upřednostnili na úkor sbírání výsledků. Nutno dodat,
že máme stále na čem pracovat a jsme
motivovaní naše hranice posouvat.
Přípravky: u těchto kategorií, jak už
jsem zmínil, nehrajeme primárně na výsledky, ale hrajeme pro radost ze hry.
Zajímá nás procvičování naučených dovedností z tréninku v zápasech. Pokud
chceme po dětech odvahu zkoušet nové
dovednosti, nesmí si myslet, že když se
jim něco nepovede (např. klička), tak je
to špatně a dostanou vynadáno. Naopak,
nabádáme je, ať dovednosti zkouší a snaží se zamyslet nad tím, co udělaly špatně,
aby to mohly příště udělat jinak. Všechny
přípravkové kategorie momentálně patří
k těm lepším mužstvům na okrese.

Ze sportu

FC Koryčany
Slovo úvodem
Dříve než začnou dny příprav na Vánoce, svátky klidu a pohody, dovolte mi pár
slov k působení mládežnických mužstev
fotbalového klubu FC Koryčany.
Na úvod začnu malým zamyšlením a
možná se tím pouštím na tenký led, ale
jsem toho názoru, že bych to měl zmínit.
Trend dnešní výchovy dětí je děti nenutit
a nechat jim vlastní výběr mezi aktivitami.
Já jsem také názoru nebýt dětem tzv. generálem ALE… kde je hranice mezi slovy
důslednost a nucení? Když přece dítě začne sportovat nebo hrát na hudební nástroj a rozhodne se pro to samo, měl bych
jako rodič být důsledný a chtít po dítěti to
samé ohledně docházky do kroužku (když
dítě objeví novou hru a zrovna se mu ten
den nechce, a stává se to opakovaně, nevím, jestli se mně to později jako rodičovi
negativně nevrátí). Opačný případ a příklad nucení je přece, když dítě do daného
kroužku nechce chodit dlouhodobě nebo
vůbec nechce začít, což bývá spíše iniciativa rodiče. Pokud zaměňujeme slova důslednost a nucení, ptám se, koho chceme
vlastně vychovávat? Dítě, které bude i v

Starší žáci: V prvé řadě je třeba zmínit, že po pečlivé úvaze a s ohledem na
malý počet dětí ve věku 14-15 let v našem
klubu, jsme se rozhodli přihlásit letos do
okresní soutěže pouze mužstvo mladších
žáků. Jedná se o dočasné řešení, než se
nám podaří stabilizovat starší žáky (než
děti věkově dorostou). Předpokládám, že
bez starších žáků budeme jen jednu, maximálně dvě sezóny.
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Benjamínci: Tato kategorie dětí není
přímo fotbalové mužstvo, ale pohybový
kroužek, kde trenérky zábavnou i soutěživou formou rozvíjejí u dětí všeobecnou
pohyblivost a snaží se v dětech zapálit
lásku ke sportu. Později si děti vyberou,
zda chtějí přejít do fotbalových mužstev.
Zatím všechny děti plynule přechází hlavně díky trenérkám, které jsou u dětí oblíbené. Důkazem je i narůstající počet dětí
v této kategorii.
Akce, co jsou již za námi:
Junior kemp Koryčany – po loňském
úspěšném kempu jsme se rozhodli kemp
uspořádat i letos a zájem dětí byl ještě
větší než loni. Zúčastnilo se 32 dětí. Kromě fotbalových tréninků a aktivit jsme
vyrazili na kolech do Biotopu v Bohuslavicích, vyšlápli jsme si na Samotu s doprovodnými vědomostně- sportovními
hrami. Kemp jsme zakončili sportovním
odpolednem s atrakcí irský stolní fotbálek
a následným spaním ve stanech.
Nábor benjamínci – v záři proběhl
již tradiční nábor do Benjamínků. Účast
byla nad veškerá očekávání a hlavně díky
tomu se nám podařilo rozdělit benjamínky podle dne tréninku do dvou skupin na
úterní a čtvrteční benjamínky.

Soustředění mladších žáků – v říjnu
proběhlo první podzimní soustředění zakončené nedělním utkáním. Soustředění
určené pro žákovskou kategorii bychom
chtěli pořádat pravidelně i v dalších letech.
Akce, které nás ještě čekají:
Mikuláš – již tradičně připravujeme
pro děti Mikulášský trénink s příchodem
Mikuláše, Anděla a čerta.
Focení mužstev – začátkem prosince
proběhne focení mládežnických mužstev
pro sezónu 2019/2020
Ukončení roku 2019 – pro přípravky
a žáky připravujeme na prosinec turnaj
mezi rodiči a dětmi, který je zejména u

dětí velmi oblíbený. Pro kategorii školičky a benjamínků bude připraven zábavný
program plný her a soutěží o zajímavé
ceny. Součástí programu bude překvapení pro děti.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
lidem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají při fungování mládežnických
kategorií. Za zmínku stojí vedení klubu a lidé blízcí klubu, i když nejsou ve
vedení, městu Koryčany, sponzorům. V
neposlední řadě také rodičům dětí a trenérům. Přeji všem krásné prožití svátků
vánočních a šťastný nový rok 2020.
Petr Posolda,
hlavní trenér mládeže FC Koryčany

Hodonínský běžecký pohár mládeže
Možná se budete ptát, proč se o Hodonínském poháru zmiňujeme v Koryčanech, městě Zlínského kraje. Je to z toho důvodu, že se letos tohoto poháru zúčastnil poprvé také náš obyvatel, nadějný atlet, Vratislav Svoboda. Je členem AK Kyjov, kde
pilně trénuje.
Tento rok se konal již 16. ročník. Pohár se skládá ze 14 závodů v sezoně, kterých se účastní děti dle věkových kategorií, jež
zahrnují dva po sobě jdoucí ročníky. Do celkového hodnocení se
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počítá pouze 6 nejlepších výsledků. Vratislav kvůli zdravotním
problémům běžel pouze sedm z těchto závodů. Přesto se ve své
kategorii starších žáků umístil díky hodnocení na vynikajícím 2.
místě.
Doufáme, že se mu v příštím roce při stále dobrém zdraví podaří dosáhnout mety nejvyšší.
Děkujeme organizátorům soutěže a našemu sportovci přejeme, ať se mu daří nejen v atletice, ale i ve florbalu, který hraje za
Koryčany a také za FBC Dragons Kyjov.
R. a D. Svobodovi

Pro obce Koryčany, Blišice, Lískovec,
Střílky Stupava, Mouchnice a Jestřabice
je rozvoz zdarma. Pro další obce do 10
km je rozvoz za příplatek 40Kč, při objednávce 3 a vice pizzí je rozvoz zdarma.
Objednávky přijímáme nejpozději 30min
před koncem rozvozové doby.

Rekreační středisko Zdravá
Voda, vám může poskytnout,
kromě nabídky pizzí , uspořádání rodinných oslav a firemních
akcí s možností ubytování.
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Inzerce
ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme

500 až 1500 Kč
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