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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané
Léto nám pomalu končí, nastává příprava na podzim a je čas i na další číslo
Zpravodaje.
Přiznám se Vám, že psaní úvodníku je
pro mě nová zkušenost. Přesto se pokusím tohoto úkolu zodpovědně ujmout.
Jako radní mám na starosti dohled nad
TSK, sportem v našem městě a vykonávám také funkci Odborného lesního hospodáře na lesním majetku města Koryčany. Pokusím se Vám tedy přiblížit některé
události, které se v těchto oblastech udály v uplynulých měsících.

Stejně jako v uplynulých letech, pomáhali pracovníci TSK mimo jiné se zabezpečením spousty akcí města, které
jsou nad rámec jejich základní náplně
činnosti. Za to jim patří velký dík. Dovolte
mi jmenovat alespoň některé z nich. Byla
to například pomoc při prvním stavění
Máje po dlouhé době v Koryčanech. Dík
také patří za pomoc a asistenci SDH Koryčany. Dále TSK vypomohly s návozem
stanů a laviček při pořádání akce Junior
Cup na hřišti FC Koryčany. Největší podíl
času a práce však pracovníci TSK věnovali pomoci při rekonstrukci koupaliště,

aby bylo připraveno na letošní sezonu.
Bohužel vlivem měnícího se počasí nebylo tolik slunečných dnů jako v minulých letech a návštěvnost na koupališti
byla proto nižší. Přesto ale věřím, že spoluobčané a návštěvníci města Koryčany
kladně ocení, že bylo koupaliště otevřeno a měli možnost se jít ve slunných
dnech ochladit a relaxovat na pěkné čisté koupaliště do příjemného prostředí.
Technické služby města Koryčany
se snaží skloubit svou základní činnost
tj. svoz odpadu, údržbu zeleně, údržbu
chodníků a komunikací, drobné opravy
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na majetku města a další činnost s již
zmíněnými úkoly, které jsou nad rámec
jejich běžné činnosti. Buďte proto prosím shovívaví k pracovníkům TSK, když
zrovna někde není posekaný trávník, odvezený bioodpad nebo je jiná věc dočasně v nepořádku. Pracovníci TSK mají plán
práce a na všechny činnosti se postupně
dostane.
Jistě někteří spoluobčané zaregistrovali, že se po určitou dobu nepřijímala
stavební suť na sběrném dvoře. Tato skutečnost vyvstala z důvodů nedostatku
úložných kapacit nadrceného recyklátu
a je řešena tak, aby se dalo v dohledné
době opět suť přijímat.
V oblasti sportu v našem městě na
první příčky oblíbenosti u mládeže patří
zcela nepochybně fotbal. Následuje ho
florbal, cyklistika a ostatní sporty, kterým
se naše mládež věnuje již v menším zastoupení.
Pro oblibu fotbalu hovoří zcela nepochybně fakt, že pro tento sport je ve
městě vybudováno velmi slušné zázemí.
Kvalitní zázemí je základ, neobešlo by
se ale bez schopných a pracovitých lidí,
kteří se věnují tomuto sportu ve svém
volném čase. Máme to štěstí, že parta
lidí z FC Koryčany v čele s šéftrenérem

Petrem Posoldou, je na tolik aktivní, že
dokázala strhnout mládež pro tento
sport. Z mnoha akcí pořádaných FC Koryčany mi dovolte zmínit alespoň jednu,
která má u dětí největší ohlas a úspěch.
Tou je již po několikáté pořádaný Junior
Cup, který se těší velké oblibě jak u domácích týmů z širokého okolí, tak i u zahraničních týmů ze Slovenska. Myslím si,
že tato akce naše město a sport v něm
velmi pěkně a důstojně reprezentuje
a propaguje. Dík samozřejmě patří i rodičům, kteří své děti ve sportování podporují a pomáhají při organizaci společných
akcí, bez jejich podpory by to nešlo.
Město Koryčany chce nadále rozvíjet
sportovní potenciál svých sportovišť,
a to jak modernizací stávajících zařízení jako jsou fotbalový areál a sportovní
hala, tak i budováním nových hřišť pro
děti, například v Močílkách. Dále stále
trvá záměr vybudování víceúčelového
hřiště v lokalitě za Kinem na místě bývalého kluziště.
Lesní majetky Města Koryčany jsou
převážně tvořeny menšími celky skládajícími se z remízků kolem potoků a říček
v okolí Koryčan. Tam rostou převážně
dřeviny druhu topol, vrba, olše, javor
a jasan. Z hlediska hospodaření se v nich

provádí pouze těžba nahodilá - vytěží se
pouze suché porosty a do zdravých jedinců se nezasahuje.
Za zmínku stojí dvě lokality, ve kterých
se hospodářsky pracuje na lesním majetku. Je to lokalita Kamínka s porostem
topolu a vrby, kde byla na části porostů
v roce 2018 provedena těžba obnovní
z důvodu stáří porostu a odkácení bezpečnostního koridoru na žádost ČD vedle
přilehlé trati Koryčany Nemotice. Vzniklá
holina bude zalesněna na podzim 2019
nebo na jaře 2020. Druhou lokalitou je
lokalita Zdravá voda s porostem smrku
a borovice. V této lokalitě byla v roce 2017
provedena nahodilá těžba v důsledku napadení smrku kůrovcem. Vzniklá holina
již byla v loňském roce zalesněna duby
a buky. Následně i v roce 2019 byla zpracována nahodilá těžba v důsledku napadení porostu kůrovcem. Tady bude zalesnění provedeno v roce 2020.
Veškeré příjmy z vytěženého dřeva
šly do rozpočtu Města a budou použity
na následnou obnovu lesního majetku.
Závěrem bych Vám chtěl popřát hezký zbytek doznívajícího léta a hodně
zdraví a pohody do dalších dní. Ať se
Vám v Koryčanech líbí a jste tu spokojení.
Petr Kosíř, radní

Technické služby

Vytříděním v domácnosti to nekončí
Téma odpadů je věčné a většina spoluobčanů už bez problému odkládá odpad do barevných kontejnerů. Místům
s barevnými kontejnery se říká hnízda a těchto hnízd máme
na území města a místních částí celkem 21. V každém hnízdě jsou modré kontejnery na papír, žluté na plast, bílé na čiré
sklo, zelené na barevné sklo, na 8 místech jsou umístěny šedé
kontejnery na kovový odpad. Většina občanů tento základ třídění zná a ví, co do různě barevných kontejnerů odložit. Jenže
vytříděním v domácnosti to nekončí. Do kontejnerů je třeba
vkládat odpady tak, abychom snížili objem odpadů. Papírovou krabici roztrhnout a vložit do kontejneru, plastové láhve
sešlápnout, objemné igelitové fólie odvést na sběrný dvůr.
Pokud to neuděláme, kontejner se velmi rychle objemověě
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naplní a ostatní třídiči, kteří přijdou po nás, nemají šanci odpad
odložit do nádob, protože jsou plné. A tady začíná problém,
o kterém chci dnes psát. Jedná se o nepořádek u kontejnerů
na tříděný odpad.
Kontejnery na tříděný odpad jsou pouze na danou tříděnou
komoditu a všechno ostatní patří do popelnice (komunální odpad) nebo na sběrný dvůr. Cokoliv odložíte mimo kontejnery, je
špatně a porušujete tím zákon. Obecně závazná vyhláška města Koryčany stanovuje, jak nakládat s odpady. Ty se musí odkládat pouze do nádob k tomu určených. Jakýmkoliv odložením
odpadu mimo nádobu tvoříte černou skládku a dopouštíte se
přestupku proti veřejnému pořádku. Někdo nemá odpad kam

odložit kvůli spoluobčanům, kteří nesnížili objem odpadů před
vložením do kontejneru, někteří se ani nesnaží a v pytlech odpad odloží rovnou ke kontejneru, aniž by řešili, zda je kontejner
plný či poloprázdný. Pak se stane, že plasty létají po ulici, kartonové krabice zmoknou a v tu chvíli jsou nepoužitelné a putují na skládku. A pak jsou mezi námi takoví dokonalí třídiči,
kteří přinesou ke kontejnerům koberce, linolea, televize, pneumatiky, boty, stavební materiál a odloží vše vedle kontejneru.
Jak jsem již psal na začátku, do těchto kontejnerů patří pouze
tříditelný odpad a všechno ostatní patří na sběrný dvůr. Pracovníci Technických služeb uklidí kolem kontejnerů, abychom
tu nežili jako na smetišti a v tu chvíli si všichni ostatní myslí,

že tam mohou začat odkládat také různý odpad z domácností,
protože to přece Technické služby uklidí. A to je chyba! Dokud
budou Technické služby tento nepořádek neustále odklízet,
budou lidé pohodlně házet různorodý odpad ke kontejnerům
dál a náklady na odpady stále porostou. Na závěr bych chtěl
připomenout, že s tříděným odpadem dále pracují lidé, kteří
odpad ručně třídí. Vzorně zabalený psí exkrement v igelitovém
sáčku nepatří do kontejneru na plast a v papíru zabalená mršina nemá co dělat v kontejneru s papírem. Chovejme se prosím
jako lidé, buďme ohleduplní k životnímu prostředí i ke spoluobčanům, kteří po nás uklízejí a třídí odpadky.
Pavel Vaněk, ředitel TS Koryčany
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Školství

Zprávičky ze školy základní…
Po zaznění naší státní hymny ve sportovním centru při základní škole v Koryčanech
zahajujeme nový školní rok 2019–2020.
A bude opravdu „nový“! 27. 9. v 16 hodin
bude slavnostně uvedena do provozu přestavba školy základní. Ve vstupní aule najdete pamětní desku k výstavbě školy z roku
1909, dobové fotografie, tedy „genia loci“
110leté historie… a dále překročíte „práh“
do 21. století.
Nové, digitalizované prostředí, multimediální učebna, přírodovědná učebna
s laboratorním vybavením, prezentační
sál s učebnou ručních prací, učebna technického praktického vyučování, strojní
dílna… Vzdělávání pro život je mottem
změn, zážitkové vyučování motivací, moderovaná výuka způsobem, vytvořené
podmínky prostředí podmínkou. Usilujeme o empatické, pracovně synergické
vztahy, pro člověka, jeho ideály, vize a jedinečnost každého.
Představuji společenství – spolupracovníky – spoluautory budoucnosti: Prvňáčky čeká důležitá etapa celoživotního
vzdělávání, průvodci jsou paní učitelka
Kamila Cintulová a paní asistentka Dana
Gašpárková. Již otrkané druháky vede
pan učitel Roman Hofr s paní asistentkou
Hanou Šimčíkovou. Třeťáky nadále vede
tandem paní učitelka Bohdana Fochrová a paní asistentka Michaela Jáchimová.
Čtvrťáci spolupracují s paní učitelkou Petrou Konvalinkovou. Na páťáky čekala nová
třída na druhém stupni, paní učitelka a též výchovná poradkyně pro
1. stupeň Jana Marková. Šesťáci jsou
již na druhém stupni jako doma.
Žáky 6.A vede paní učitelka Michaela Palmeová s paní asistentkou Marcelou Žižlavskou. Žáky 6.B vede paní
učitelka a též výchovná poradkyně
pro druhý stupeň Veronika Flídrová
s paní asistentkou Monikou Jelínkovou. Pan učitel Martin Prachař má
na starosti sedmáky. Osmáky vede
školní metodička prevence, paní
učitelka Marie Marková. Deváťáky
doprovází – do ukončení školní docházky – pan učitel Miroslav Bieber.
Netřídním je angličtinář školy pan
učitel Jiří Brázdil a vede tým kolegyň
pro výuku angličtiny na 1. stupni Petru Daníčkovou a Barboru Dvořákovou. Výuku fyziky v nových prostorách vede nový pan učitel Miroslav
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Schneider. Zástupkyní ředitele školy a vedoucím pracovníkem pro 1. stupeň je pověřena paní učitelka Martina Lungová.
Hospodářskou agendu školy zastává
paní Oldřiška Budíková, mzdovou a personální agendu na částečný úvazek vykonává
paní Eva Lišková. Funkci školníka bravurně
zvládá pan Zdeněk Bieber a o to, aby byla
škola příjemné a čisté prostředí, se vzorně
starají paní Jana Němcová, Jana Kosířová,
Iveta Daníčková a Marie Kalamárová. O žaludky strávníků se velmi dobře stará dámský tým pod vedením paní Marcely Peclové
– Soňa Chromá a Barbora Kosířová. O žáky
ve družině se starají paní učitelky Romana
Mlejnková a Věra Křivánková. Třídy a tým
spolupracovníků školy představil ředitel
Vlastimil Jansa.
Je to téměř rok, co jsme se spolu s naším městem pustili do podstatných změn
ve vzdělávání. Ale ještě větší přestavba nás
čeká. V tomto roce budeme pracovat na zásadních změnách ve výuce. I letos si budou
moci žáci na druhém stupni vybírat ze 6 volitelných předmětů – jak stráví dvě hodiny
týdně… Změny nastanou i ve výuce na 1.
stupni. Pro naše žáky, jejich rodiče, učitele,
pro Koryčany tyto změny přinesou významný užitek… budou-li žáci, rodiče, učitelé
a Koryčany chtít…
Děkuji podporovatelům naší školy –
městu Koryčany, farnosti, děkuji za součinnost rodičům, klubu rodičů, školské

radě a všem přeji, abychom si toho moudření užili, protože k vyšším věcem jsme
se narodili…
Organizace školního roku 2019–
2020:
Vyučování zahájeno v pondělí 2. září
2019. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na
úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny
v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 2. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
budou 2. 3. – 8. 3. 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna
2020 je tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna
2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září
2020.
Ředitelské volno – může být udělováno v naléhavém případě v rozsahu maximálně 5 dnů ve školním roce.
V. Jansa, ředitel školy

Úprava školního řádu
Ve školním roce 2019/2020 došlo k úpravě školního řádu naší
školy. Jedním z bodů je i omezení používání mobilních telefonů při
pobytu ve škole – během vyučovacích hodin i o přestávkách. Snažili
jsme se najít řešení v boji proti kyberšikaně, pořizování nežádoucích fotografií a zvukových záznamů. Slibujeme si od tohoto kroku
posílení koncentrace žáků, zlepšení a podporu vztahů mezi nimi
navzájem. Chceme, aby si o přestávkách víc povídali a na chvíli zapomněli na online svět, aby využili toho, že jsou si „blízko“ a mohou
spolu komunikovat z očí do očí. Často se žáci nestihli nasvačit, zajít

si na toaletu či nachystat si věci na hodinu. Čas, který strávili s mobilem v ruce, tak mohou věnovat nejenom těmto činnostem, ale třeba i různým společenským hrám, které my, učitelé, podporujeme.
Stejně tak budeme rádi komunikovat s vámi, zákonnými zástupci
žáků. Pokud nás v případě potřeby budete kontaktovat, vaši zprávu
žákům rádi předáme. Věříme, že tento krok přinese pozitivní změny
v klimatu školy.
Mgr. Marie Marková,
školní metodička prevence

Úplně první
školní den
Bylo nám potěšením 2. září přivítat naše
prvňáčky, pro které byl tento den výjimečný. Svůj první školní rok slavnostně zahájilii
ve sportovní hale. Poté se přesunuli do novéé
třídy, kde poprvé zasedli do lavic. Ve třídě jee
čekaly krásné dárečky. Společně se předsta-vili, každý si vybral svou značku a na památ-ku si každý prvňáček odnesl medaili.
Mgr. Kamila Cintulová
á

Adaptační
pobyt 6.A
Ve dnech 5.–6. 9. se uskutečnil adaptační pobyt pro žáky šesté třídy, který měl
prohloubit týmového ducha třídy. Umožnil dětem společné zážitky a příjemně nastartoval vstup na druhý stupeň základní
školy. Místem pobytu žáků byl Les Park
Vřesovice, který skýtá řadu sportovního vyžití a pohodlné ubytování. Program byl zaměřen na vzájemnou spolupráci, tvořivost
a důvěru vůči sobě navzájem. Nechyběla
ani noční stezka odvahy. Dětem se pobyt
líbil a všichni jsme si ho užili.
Mgr. Michaela Palmeová

Adaptační
kurz 6.B
Druhý stupeň přivítal šestou B dvoudenním adaptačním kurzem v rekreačním areálu Kamínka u Roštína. I počasí se rozhodlo
s námi kamarádit, a tak jsme si užili dva dny
sluníčka, pohybu, her a pohody. Tématem
celé akce byla spolupráce. Vyzkoušeli jsme si
spolehnout se jeden na druhého, zjistili jsme
něco nového o svých spolužácích a už teď se
těšíme na další zážitky, které nám tento škol-ní rok přinese.
á
Mgr. Veronika Flídrová
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Ohlédnutí za koryčanskou poutí
Jako každý rok i letos se na počátku září sjeli poutníci z blízkého i vzdáleného okolí, aby se poklonili koryčanské Panně Marii,
jejíž starobylá socha je umístěna na hlavním oltáři našeho farního kostela. Málokdo dnes ale ví, že se tato úcta a tradice Koryčanské pouti zrodila už v období baroka, kdy sem k Panně Marii naši
předkové utíkali pro pomoc a za vyslyšení proseb a dokonce i za
učiněné zázraky chodili následně děkovat.
Jak už tu bývá zvykem, konaly se o poutní neděli tři mše
svaté. První začala už v době, kdy se město pomalu probouzelo k životu, a to v 7.30 hod., tato mše je každoročně sloužena
za poutníky z Tučap a Zlechova. Druhá mše svatá se konala
v 9 hodin za poutníky z Boršic a Stříbrnic. Obě tyto mše sloužil
náš duchovní správce P. Vladimír Jesenský.
Poslední, třetí slavnostní mše svatá za poutníky z Čeložnic,
Kostelce, Moravan a Hýsel se konala v 10.30 hod. I přes deštivé počasí letos přišlo na pouť pěšky asi 25 poutníků z Čeložnic
v čele s kyjovským děkanem P. Vladimírem Mrázkem. V tradičním procesí, které vyšlo od zámku, přinesli poutníci oblečení
v krojích, za doprovodu hudby a zpěvu, sochu Panny Marie do
kostela, kde posléze začala mše svatá, kterou sloužil P. Vladimír
Mrázek.
Na závěr pouti jsme se s poutníky rozloučili v 15 hodin mariánskými litaniemi a svátostným požehnáním.
Marcela Paseková
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Rozloučení s létem Koryčany
V sobotu dne 31. 8. 2019 se na koupališti v Koryčanech uskutečnila kulturní akce
„Rozloučení s létem“. Odpolední program
začal v 15:00 hodin a pro návštěvníky koupaliště byl vstup zdarma. Přijeli lukostřelci
ze sportovního oddílu z Vlkoše. Zkušení
sportovci vysvětlili, jak luk držet a jakým
způsobem střílet, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku na terči. Poté zájemcům
umožnili si střelbu vyzkoušet, čemuž neodolaly nejen děti, ale i mnozí rodiče. Lukostřelba zabavila návštěvníky až do konce
odpoledního programu.
Další aktivitou byla soutěž pro děti uspořádaná v dětském brouzdališti. Děti byly
rozděleny do dvou družstev, která mezi sebou soutěžila ve třech disciplínách. Děti se
při soutěži družstev dobře bavily a hlavně
si dokázaly jako družstva fandit i navzájem.
Přestože jedno družstvo bylo o chlup lepší
než druhé, šlo především o účast a odměny
tak dostala obě družstva. Děti byly odměnami nadšené a dokonce bylo možné zaslechnout jejich údiv. Převzaly pamětní list
a balíček se sladkostmi. O další zábavu se
postarala paní Lenka Sasínová s divadelním
představením pohádkových příběhů o Sně-

hurce a sedmi trpaslících, o Otesánkovi
a o Hloupé huse. Děti byly představením
natolik upoutané, že by nejraději do některých scén samy vstoupily.
Program zpestřila také dětská dílnička paní Věry Krupicové, kde bylo možné si
vyrobit nebo zakoupit různé náramky a ozdůbky. K prodeji byly i klobouky a několik
desítek návštěvníků odcházelo
s novou pokrývkou hlavy. Celý den bylo
krásné teplé počasí, které vydrželo až do
večera, kdy od 20:00 hodin začínal večerní
programový blok. Účinkovala skupina pana
Ludvíka Čihánka a k velkému překvapení
všech návštěvníků zazněla nádherná píseň
o Koryčanech. Píseň, kterou p. Čihánek sám
složil, vyvolala u návštěvníků takový ohlas,
že si její znění připomeneme i zde ve zpravodaji.
Závěrem bych ráda jménem pořadatelů
poděkovala všem lidem, kteří pomáhali den
organizovat
a zajišťovat bohatý kulturní program.
V neposlední řadě je nutné poděkovat také
návštěvníkům, kteří si udělali čas a přišli
podpořit kulturu ve svém městě.
Dagmar Pěnčíková, kulturní p
pracovník města

Text písně Ludvíka Čihánka:
Koryčany
Slunce za obzorem po nebi stoupá,
Cimburk do údolí posílá stín,
v přehradě hladina vody se houpá,
okolní lesy pro ni hrají prim.
Ještě pár kroků a pomalu svítá,
z Buchlovských hor svěží vítr vane,
pod nimi malebné město vítá,
probouzí vzpomínky zatoulané.
Každý z nás má něco rád,
jeden víc dávat, druhý vše brát,
já nedám dopustit na Koryčany,
tam jsou mí přátelé a dobří známí.
Na náměstí kostelní zvony bijí,
kašna tiše naslouchá stovky let,
dobří a vlídní lidé tu žijí,
věcem dávají smysl a sled.
Kolikrát v šenku jsme do rána pěli,
až se sluncem kradli se spát,
na kávu pozval nás soused jež bdělý,
a nalil nám p
poklad dvaapadesát.
p
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Zahradní slavnost 2019
Je možno konstatovat, že měl duchovní správce P. František Bůžek dobrý
nápad, když vyslovil názor, že není dobré
zanedbávat našeho původního patrona
sv. Vavřince. Letos to bylo už po dvanácté a je možno prohlásit, že tato oslava má
už své pevné místo v našem kulturním dění a že se stává dobrou tradicí.
Akce se vžila jako zaměřená na děti,
ale je dobrou vlastností těchto akcí,
že jsou to vlastně akce rodin, poněvadž není možné pouštět děti samotné, tak přijdou rodiče i prarodiče.
A když už se občané sejdou je příležitost si povzpomínat, povykládat
a strávit příjemné letní odpoledne.
Vybočením z obvyklého schématu
je vždy už nedělní bohoslužba, která je slavnostní a pokaždé doplněna
o zvláštní hudební zážitky. Letos to
bylo několik písní v provedení paní
MgA. Aleny Kučerové za varhanního
doprovodu Mgr. Moniky Selucké.
Ve 14 hodin začalo na faře zábavné
é
odpoledne v tradičním složení,

živá hudba, občerstvení, vinný sklípek,
pro děti skákací hrad, trampolína, jízda na
poníkovi, malování na obličej, různé soutěže s odměnami a další zábavné akce.
Letos došlo ke změně hudby,
y, kterou ob-

starali Kozlaňáci. Byli to jen tři muzikanti,
ale nadělali hudby fůru. Počasí bylo pěkné
a odpoledne nám příjemně uběhlo.
Ing. Jaroslav Kočí

STOLNÍ KALENDÁŘ MĚSTA KORYČANY 2020
Vážení spoluobčané, město Koryčany pro Vás opět připravuje STOLNÍ KALENDÁŘ pro rok 2020.
Distribuce bude probíhat opět na poukaz, který bude součástí Koryčanského zpravodaje 4/2019.
Výdejní místa budou v kanceláři na MěÚ u paní Finstrlové a v Knihovně, kulturním a informačním centru Koryčany.
8

Z historie

50. výročí zásahu proti demonstracím
21. srpna 1969
Blížil se 21. srpen 1969, první výročí ostudné okupace ČSSR, invaze vojsk do tehdy bratrské socialistické země a spolučlena v paktu Varšavská smlouva, zinscenované a řízené nejvyššími sovětskými
soudruhy v čele s Leonidem Brežněvem. Do vojenské operace obsazení ČSSR byly kromě největšího počtu sovětských vojsk zataženy i armády ostatních států Varšavské smlouvy. Diktátu z Moskvy se
z členů paktu nepodřídilo jen Rumunsko a Albánie.
Nově dosazené vedení státu a KSČ, sestavené z kolaborantů
a zrádců demokratizačního procesu Pražského jara, přeformulovalo na příkaz z Moskvy onu tragickou událost. Okupace ČSSR byla
oficiálně označena za internacionální bratrskou pomoc.
21. srpna 1969 se mnoho nic netušících občanů, především ve
velkých městech ČSSR, připravovalo na klidnou demonstraci proti sovětské okupaci. Přípravy na tento den však horečně probíhaly
také v nejvyšších orgánech komunistické strany a vlády, na silových
ministerstvech a v milicionářských centrech velkých významných
průmyslových závodů. Byl připraven a z nejvyšších stranických

míst schválen plán násilného potlačení demonstrací 21. srpna všemi prostředky, povoleno bylo i použití zbraní s ostrými náboji. Proti
demonstrantům byli připraveni zasáhnout příslušníci Sboru národní
bezpečnosti, Československé lidové armády a Lidových milicí. Především jejich příslušníci v osudný den zakročili proti bezbranným
účastníkům demonstrací těmi nejbrutálnějšími způsoby.
Potlačení demonstrací se neobešlo bez obětí na životech lidí.
Toho dne, jehož nechvalné 50. výročí je i v dnešní době nutno připomínat, umírali na náměstích a v ulicích našich měst bezbranní
občané. Do jejich řad nestříleli cizáčtí vojáci, ale jejich spoluobčané,
které nemůže nikdy ospravedlnit ani to, že jen plnili uložené rozkazy.
Reakce režimu na probíhající demonstrace byla opravdu brutální, zahynulo pět osob a mnoho dalších bylo zraněno. Navzdory postupující normalizaci si lidé srpnovou okupaci i v dalších letech stále připomínali a 21. srpen se stal pro totalitní moc jedním z nejobávanějších
výročí.
Zdeněk Horenský

Spolky

Léto v Blišicích
Letní aktivity jsme v Blišicích zahájili
deštivého rána v sobotu 13. července u příležitosti IV. ročníku malé kopané v Blišicích.
Pršet nám začalo již v pátek, kdy se připravovalo posezení a hřiště. Počasí se umoudřilo v dopoledních hodinách, přestalo
pršet a vyšlo i sluníčko. V týdnu proběhla
jako každoročně brigáda, kdy bylo třeba
posekat trávník a vyčistit Cihelnu. Hřiště
bylo pro letošní rok zvětšeno a byl zaset
nový trávník. V baru bylo připraveno alko
i nealko. K zakousnutí byly klobásy, párky
v rohlíku nebo maso.
Kopané se i letos zúčastnilo 8 týmů rozdělených do dvou skupin. Ve skupině A se
mezi sebou utkaly týmy Kosíř, Mouchnice,
Lotříc a Morkovice. Skupinu B tvořily týmy
Střílky, Colo-Colo, domácí tým SDH Blišice
a Lískovec. Role rozhodčích se zhostili pánové Jaroslav Vrba a Zdeněk Filipenský.
První zápasy týmů ve skupinách probíhaly ještě za deště. Vítězem skupiny A se

stal tým Lotříci, ve skupině B zvítězil tým
Střílky. V souboji o 7. místo zvítězil tým Colo-Colo nad týmem Kosíř. O 5. místo bojoval tým Lískovec a Mouchnice, který vzešel
jako vítěz. V semifinále se mezi sebou popraly o postup týmy Blišice a Lotříci (vítěz)
a Střílky (vítěz) s týmem Morkovice. Krásné třetí místo vybojoval domácí tým SDH
Blišice, který porazil tým Morkovice. Zlatý
hattrick čekal na tým Střílky, který zvítězil
nad týmem Lotříci.
V sobotu 3. srpna 2019 jsme se setkali při půlkulatém výročí Hudebního dne
v Blišicích. Přípravy jako vždy probíhaly
již v předchozích dnech, aby v sobotu vše
šlapalo jako hodinky. V samotný den akce
zbývalo připravit kryté posezení, výčepy
plné výborného jídla a pití a pódium, které
pro letošní rok změnilo svůj vzhled.
Odpolední program, který v minulých
letech vyplňovala skupina Boršičanka, byl
pro letošní rok zrušen. Kolem 8 hodiny ce-

lou akci zahajovala již dobře známá kapela
DneskaNE. Skupinu SEKVENCE letos nahradila skupina AKREDYS a roztančila celé
Blišice. Doufáme, že s výběrem skupin jste
byli pro letošní rok spokojeni.
Děkujeme Vám všem, kteří jste i v letošním letní akce podpořili, ať už jste stálými
návštěvníky nebo jste k nám zavítali poprvé. Děkujeme našim sponzorům: panu
Petru Hapalovi, Autodopravě Luděk Válek
a Řeznictví Josef Bajko. V neposlední řadě
patří poděkování též SDH Lískovec, Koryčany, Střílky a Staré Hutě a městu Koryčany.
A hlavní díky všem fanouškům, hráčům,
pořadatelům a dobrovolníkům, kteří se
jako vždy na těchto akcích podílí a bez
nichž by se jen těžko uskutečnily.
Dovolte mi Vás všechny ještě pozvat na
podzimní drakiádu do Blišic, která se uskuteční v sobotu 28. září.
Edita Dlouhá
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Deskování a rodinný klubík v Jestřabicích
Dne 23. dubna byl v jestřabské knihovně založen
klub pro setkávání příznivců moderních deskových her
a zároveň vznikl klub pro rodiče s dětmi tzv. „rodinný
klubík“. K setkávání účastníků nyní nově dochází každý týden v pátek, ihned po skončení provozní doby
knihovny. Klub má otevřeno od 16:00 hodin do 21:00
hodin. V rámci „deskování“ se hrají rozličné deskové hry,
které pocházejí ze soukromé sbírky pana Václava Pěnčíka, vedoucího klubu. Příznivci deskových her se vždy
předem domluví, jakou hru budou hrát. Jmenovat lze
např.: Golem Arcana, Descent II. edice, Terminator, Warhammer Age of Sigmar a další. Zájemci o hraní deskovek
v Jestřabicích se mohou hlásit přes facebookovou stránku „Společně pro Jestřabice“ nebo klub osobně navštívit.
V rámci klubu pro rodiče s dětmi se setkávají maminky
nky
s dětmi ale i starší dámy, tedy babičky. Návštěvníci rodininného klubíku se věnují dětem, společně si povídají
a poslední dobou se i domlouvají na ochutnávání
všemožných rodinných receptů. Mimo to se účastníci
věnují i údržbě venkovních prostor např. revitalizaci
zeleně a úklidu. Veškeré nádobí, které si zapůjčí z kuchyňky, po sobě rovněž uklidí a zanechají po sobě
pořádek. Nové členy rovněž uvítáme každý pátek od
16:00 hodin na zahrádce kulturáku v Jestřabicích.
Václav Pěnčíkk
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Kulturní život v Jestřabicích nabírá obrátky
Zakoupením a opravou budovy kulturního domu v Jestřabicích se město Koryčany postaralo o nový impuls k pořádání
rozličných kulturních akcí v naší obci.
V tomto článku se za těmi uplynulými
ohlédneme.
Přednášky o historii
Začátkem jara se v kulturním domě
v Jestřabicích uskutečnily přednášky
o historii Jestřabic.
Jednalo se o promítání fotografií s doprovodným komentářem. Návštěvnost
předčila veškerá očekávání - téměř na
každém dílu bylo beznadějně plno. Kromě promítání došlo na přednáškách také
k významnému objevu a tím je nalezení dlouho nezvěstné kroniky Jestřabic.
Kronika se nečekaně objevila při sbírání
materiálů a po skončení přednášek byla
městem Koryčany předána do Státního
okresního archívu v Kroměříži. Přednášky o historii poctila svojí návštěvou i významná osobnost, bývalá ředitelka a učitelka v jedné osobě, paní Jindřiška Kapounková. Ta svým vyprávěním zpestřila
program o osobní vzpomínky. Návštěvou
byla spousta účastníků potěšena, neboť
je paní učitelka kdysi učila. Další významnou návštěvou byla i paní starostka Ing.
Hana Jamborová a pan ředitel základní
školy v Koryčanech, Mgr. Vlastimil Jansa.

Cyklus přednášek zpracovala paní Ing.
Helena Pěnčíková, které náleží opravdu
velké poděkování za tento počin. Na podzim 2019 se budou přednášky o historii
promítat v rozšířené verzi.
Pálení čarodějnic a stavění máje
Dne 27. dubna se na zahrádce kulturního
domu uskutečnila první venkovní akce.
Čarodějnice byla poctivě upálena na hranici a „Mája“ zdejšími šikovnými chlapy
postavena. Akce byla zakončena táborákem se špekáčky. Počasí bylo poměrně
chladné, ale i přesto se akce vydařila a těšila se z úctyhodné návštěvnosti. Poděkování patří Osadnímu výboru Jestřabice
i zdejším dobrovolníkům, kteří pomáhali
akci připravit.
Lavičkování
Akce se uskutečnila dne 18. května
a hlavním účelem bylo zrenovovat venkovní posezení jestřabického kulturáku.
Sešel se poměrně velký počet dobrovolníků včetně některých členů Osadního
výboru, kteří s renovací pomáhali. Nejdříve brigádníci obrousili všechny plochy a poté ometli lavičky od prachu. Na
pomoc si vzali nejen ocelové kartáče, ale
také elektrickou brusku. Při konečném
nátěru byl zase využit kompresor se stříkací pistolí a detaily byly doladěny štět-

cem. Dobrovolníci byli za tuto práci odměněni pivem, limonádou a táborákem
se špekáčky. Děkujeme všem, kteří se na
této velkolepé akci podíleli.
Kácení máje
Poslední květnový den se na zahrádce
uskutečnilo kácení máje. Účastníci si při
akci mohli poměřit svoje síly - odřezáváním kousků pokácené máje na čas. Tuto
„vzácnost“ si potom mohli se zapsaným
časem odnést domů na památku, nebo
s ní zatopit pod připraveným táborákem.
Akce se rovněž těšila velmi dobré návštěvnosti.
Den dětí a rodičů
V sobotu 16. června byl uspořádán Den
dětí a rodičů. Program dne započal dobrodružnou stezkou po vesnici, na kulturáku poté čekala stanoviště pro volnou
zábavu, z nichž největší úspěch zaznamenala vodní bitva mezi dětmi. Za účast
na dobrodružné stezce a rozluštění hesla byly všechny děti odměněny. Velmi
úspěšné rovněž bylo divadelní představení předvedené v knihovně. Pohádku nacvičila rodina Sedláčkových v loutkovém
divadélku, které i s loutkami vyrobila sousedka, paní Věra Procházková. Závěr dne
zakončil táborák se špekáčky.
Dagmar Pěnčíková, členka OV Jestřabice
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100 let historie včelařského spolku
Včelařský koníček je známý od nepaměti, rovněž tak skutečnost, že se včelaři
sdružovali do spolků za účelem výměny
zkušeností. V našem okolí byly už v době Rakouska-Uherska spolky v Bučovicích, Kyjově
a v Kroměříži. Řada včelařů byla organizována ve spolku v Kyjově, jehož členem byl
i občan Koryčan, pan Pavel Slezáček. A právě
tento včelař dal podnět ke vzniku samostatného včelařského spolku v Koryčanech.
Ustavující schůze Včelařského spolku
pro Koryčany a okolí se sešla dne 5. října
1919 na včelíně Pavla Slezáčka, tehdejšího
správce zámku, a zúčastnilo se jí 22 včelařů
z Koryčan, Jestřabic, Mouchnic, Blišic, Lískovce (v originálu Leskovce), Stupavy a Nemotic. V debatě bylo dohodnuto přistoupit
k Zemskému ústřednímu spolku včelařskému v Brně. Potvrzením o přijetí do Ústředního spolku včelařského na Moravě ze dne
1. ledna 1920 začíná spolek oficiální existovat a funguje nepřetržitě v rámci Českého
svazu včelař dodnes. Složení prvního zakládajícího výboru bylo následující:
Předseda
Pavel Slezáček
Místopředseda
Vincenc Peterka
Jednatel
František Zítko
Pokladník
František Zbytek
Spolek svojí činností pomáhal vytvářet podmínky pro rozvoj včelařství. V první
řadě to byla starost o zajištění včelí pastvy.
Spolek apeloval na místní statek, aby na
svých polích oséval medonosné plodiny,
rovněž soukromým zemědělcům nabízel
semena užitkových medonosných rostlin.
Nezanedbatelná byla i pravidelná výsadba
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stromů, především lip, javorů, akátů, lísek,
jív a jiných. O významu, který spolek této
oblasti přikládal, svědčí i částka uvolňovaná
na tuto činnost: 600-1000 Kč. V 30. letech
byla každoročně vysazována svazenka, její
semeno bylo zajišťováno vlastními silami.
Další velkou starostí bylo zajišťování cukru
na zimování a přikrmování včelstev. Včelaři
dostávali cukr vždy za nižší ceny v množství 6-12 kg na včelstvo, v roce 1920 tato
cena činila 5,80 Kč. Rozdělování cukru měl
na starosti vždy jeden funkcionář spolku,
který byl odpovědný za správný příděl jednotlivým včelařům. Po dlouhá léta jím byl
k e všeobecné spokojenosti členů řídící učitel pan Bohumil Mastník. Cukr se prodával
členům o nepatrnou částku dráže a takto
získané prostředky činily každoročně jeden
z pravidelných příjmů spolku. V roce 1927
je uváděna cena cukru 4,20 Kč/kg. Dnes
dostávají včelaři určitou finanční částku
na zazimovaná včelstva, žádají o ni prostřednictvím ústředí ČSV. Tato částka zdaleka nekryje náklady za cukr na zimování.
Po roce 1948, kdy došlo ke změně okresů,
odešli z našeho spolku členové z Nemotic a Mouchnic, členové ze Stupavy
odešli po roce 1960. Počet
včelařů byl dlouhodobě
30-35, největší počet včelařů z dnes organizovaných obcí činil 59 členů.
V posledních letech však
počet členů klesá. Ještě
poznámka k organizo-

vanosti včelařů – drtivá většina včelařů je
organizována v jediné organizaci: Českém
svazu včelařů, kde jsou v současné době organizováni téměř všichni včelaři z Koryčan.
Český svaz včelařů spolu s Českou veterinární správou organizuje a provádí ošetřování
včelstev proti nákazám.
Naše organizace, kde je v současné
době registrováno 30 včelařů chovajících
356 včelstev, se zúčastní podzimní výstavy Naše zahrada v kulturním domě v Koryčanech v termínu 20. - 21. září. Bude tam
možnost zakoupit med od místních včelařů
a shlédnout malou výstavku včelařského
zařízení. Na tuto prezentaci zveme srdečně
všechny občany Koryčan.
Nakonec důležitá poznámka týkající se
kvality medu našich včeliček. Několik včelařů nelenilo a opakovaně zasílali vzorky
medu na rozbor a do různých soutěží a vždy
dostali to nejlepší hodnocení. Je tedy možno konstatovat, že pohoří Chřibů je vynikající ekologické prostředí pro naše zdraví.
Ing. Jaroslav Kočí

Mladí hasiči a tábor na skále v Lískovci
Prázdniny jsme již tradičně zahájili
táborem na skále v Lískovci. Sraz byl 4.
7. 2019 v 17 hodin na hasičské zbrojnici.
Naložili jsme batohy a zásoby a vyrazili směrem k Lískovci, kde jsme přeložili
bagáž do druhého auta a vyrazili pěšky
ke skále, tam jsme se vybalili a ubytovali.
Připravili jsme oheň a opekli si na večeři
špekáčky. Děti byly plné dojmů, což zavinilo, že zahnat je do postele a uspat
byl přímo neuvěřitelný výkon. Nakonec
ale všichni usnuli.
Ráno nás probudil slunný den, donesla se voda a všichni se nasnídali, až
do odpoledne se hrály různé hry hlavně s balonem a kroužky, nejoblíbenější
byla hra na korunovaného osla – hráli
všichni, kdo byl ten korunovaný, to
však neprozradíme. Protože jsme chtěli
i změnu, malovalo se prsty, dva velké
výtvory si vystavíme v klubovně. Po
obědě se pouklízelo a byla vyhlášena
odpočinková hodina. Protože nebylo
právě ideální počasí na koupání, vyrazilo se na výšlap. Cesta na Samotu vedla lesem po turistických značkách. Po
cestě se hráli různé hry a počítali houby u cesty - vyhrávaly jedlé, škoda jen,
že jsme neměli sebou košík. Když jsme
dorazili, vrhli jsme se zuřivě ke stánku se
zmrzlinou, byla opravdu úžasná. Potom
jsme krmili kapry a kapříky v jezírku, byly
krásně barevní a někteří obrovští, jeden
by nám na večeři stačil, ale k výlovu nebyla odvaha. Ochutnali jsme ještě pizzu
a vyrazili zpátky do tábora. Po cestě se
naše nejmenší pokusila o lov, ulovila jediný kámen uprostřed cesty a jako trofej měla sedranou pusinku. Křik byl jen
chvilku, nesla ten pád hrdinně.
Po večeři se již tradičně plánovala
stezka odvahy. Někteří se strašili dopředu tak účinně, že to vzdali a šli raději
spát, ostatní to zvládli a ve tmě si našli
odměnu.
Druhý den se nikomu nechtělo vstávat. Ukázalo se ale sluníčko a všichni se
vykouleli ze spacáku a vrhli se na snídani. Před obědem se začalo balit a uklízet.
Na oběd jsme vyrazili k tetě Janě a tam
jsme řádili v bazénu až do odjezdu. Opět
se nám to líbilo a počasí nám přálo, těšíme se na další rok.
Chtěli bychom poděkovat sboru
za podporu a panu Mertovi za zapůjčení chaty.
POŘÁDÁME NÁBOR NOVÝCH
ČLENŮ, SCHŮZKY JSOU NA HASIČSKÉ ZBROJNICI KAŽDÉ PONDĚLÍ
V 16 HODIN, PŘIJĎTE SE ZA NÁMI
PODÍVAT.
Martina Franková
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NAROZENÍ

JUBILEA

Leden

Leden

Únor

Březen
Duben

Květen
Červen

Staněk Matyáš, Koryčany
Režná Anna, Lískovec
Jurycová Julie, Koryčany
Bočková Vendula, Koryčany
Laga Štěpán, Koryčany
Förstrová Jessica, Koryčany
Brňák Jakub, Koryčany
Kučerová Valerie, Koryčany
Crhounek Matyáš, Koryčany
Pluhař Kristián, Koryčany
Hübner Matěj, Koryčany
Brázda Zbyněk, Koryčany
Havlíčková Berenika, Koryčanyy
Král Antonín, Blišice
Dolínková Ria Stella, Koryčany

Únor

Březen

Duben

ÚMRTÍ
Leden

Únor

Březen
Duben
Květen
Červen

Havránková Hedvika, 1943, Koryčany
Cafourek Karel, 1948, Lískovec
Tokaryk Radovan, 1955, Blišice
Čanigová Marie, 1938, Koryčany
Žižka Jaroslav, 1934, Koryčany
Sedláková Zdeňka, 1957, Koryčany
Sladký Karel, 1938, Koryčany
Sliacký Ľubomír, 1956, Koryčany
Kapounek Jaroslav, 1949, Koryčany
Staňková Eva, 1931, Koryčany
Menšíková Emilia, 1940, Koryčany
Mrvová Naděžda, 1937, Koryčany
Staněk František, 1948, Koryčany
Nevyjel Vítězslav, 1945, Jestřabice

Květen

Červen

Sport

Pozvánka na florbal
Salesiánské hnutí mládeže (SHM) klub
Koryčany vás srdečně zve ke hře florbalu.
Tréninky probíhají ve sportovním centru
na Masarykově ulici vedle základní školy.
Mladší žáci – narození 2009 a mladší,
hrají každý patek od 15.30 s trenéry Pavlem Konvalinkou a Petrem Himmlem.
Starší žáci – narození 2008 až 2004,
trénují každou středu od 16.00 Vladimírem Dítě a Pavel Selucký.
Žáky čeká opravdu pestrý ročník,
protože kromě soutěže SHM se budeme
účastnit i Orelské florbalové ligy (OFL)
14

85 let Řiháková Františka, Koryčany
Holásková Ludmila, Koryčany
Šebečková Božena, Blišice
90 let Bařinová Ludmila, Koryčany
80 let Žižlavská Terézia, Koryčany
Zámoravcová Milada, Koryčany
90 let Suchá Terezie, Jestřabice
80 let Šprtová Albína, Koryčany
85 let Kouřilová Božena, Koryčany
Pištěláková Miluše, Koryčany
Doležal Jaroslav, Koryčany
90 let Burgetová Olga, Koryčany
93 let Špicnerová Vlasta, Koryčany
80 let Lechnerová Vlasta, Blišice
Kučera František, Koryčany
85 let Zábranská Milada, Koryčany
Vrba Vojtěch, Koryčany
Řezníček Miloš, Lískovec
91 let Žarnovičanová Božena, Jestřabice
bice
94 let Bobková Františka, Koryčany
80 let Axman Ladislav, Lískovec
85 let Tiefenbacherová Anna, Koryčany
Klimešová Pavlína, Koryčany
90 let Šimečková Růžena, Koryčany
93 let Křemenský Miloš, Koryčany
Buriánová Bohumila, Koryčany
94 let Malovcová Jiřina, Koryčany
95 let Sušilová Blažena, Koryčany
96 let Benýšková Jiřina, Koryčany
98 let Vojtová Miroslava, Koryčany
85 let Bartošíková Jarmila, Koryčany
91 let Finda Stanislav, Lískovec
96 let Huňková Marie, Koryčany
100 let Berková Vlasta, Blišice

v kategoriích Elévové, Mladší žáci a Starší
žáci. Soutěž SHM je čistě volnočasovou aktivitou, OFL již drží kontakt s výkonnostním
sportem. Každý hráč má v následujícím
ročníku možnost odehrát nejméně 8 turnajů. Neváhejte a vyrazte za novými zážitky a přáteli. Zájemci narození před rokem
2004 trénují pod organizací Orel jednota
Koryčany každý pátek od 17.00 s trenérem
Tomášem Bednaříkem a hrají OFL v kategoriích dorostenci, junioři a muži.
Jako motivace k účasti snad poslouží
i výčet našich úspěchů v minulé sezóně:

V soutěži SHM jsme v kategorii starších
žáků dosáhli absolutního vítězství.
Naše týmy se umístily na 1. a 3. místě celorepublikového turnaje v Praze. Mladší žáci
se rovněž probojovali do finálového turnaje v Praze a umístili se na výborném 6.
místě – viz fotografie k článku. Starší žáci
se díky 2. místu v základní skupině dostali
do finálového turnaje OFL v Uherském
Brodě, kde získali vynikající 7. místo. Muži
se v základních skupinách OFL umístili na
6. místě a v Amatérské florbalové lize na
13. místě.

Doufáme, že se nám v budoucnu podaří přilákat ve větším počtu i zájemkyně
o dívčí a ženský florbal a rozšířit kádr stávajících družstev. Například finálový turnaj
OFL starších žáků jsme hráli pouze se7 hráči v poli, tedy pouze se 2 hráči na střídačce,
zatímco soupeři hráli na tři pětky. Jednalo
se tedy o vskutku nerovný souboj.
Děkujeme Městu Koryčany za finanční příspěvky, které naši činnost umožňují.
Poděkování patří i všem trenérům, rozhodčím, pořadatelům při turnajích a řidičům,
kteří nás vozí na turnaje auty.
Za SHM klub Koryčany a Orel jednotu
Koryčany Pavel Selucký

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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