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Letošní kyjovské hody se bohužel neuskutečnily.
Folkloristé je aspoň symbolicky připomněli.
Více na str. 16. Foto: Radek Lengál

REKONSTRUKCE SILNICE
BUDE POKRAČOVAT PO
NOVÉM ROCE
více str. 3

KLUB NĚTČICE
SE DOČKÁ
NUTNÝCH OPRAV
více str. 5

ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA
JE OPĚT ONLINE
více str. 12
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Milí Kyjovjáci,
zdravím Vás v tomto
adventním čase a pevně věřím, že nám kouzlo nadcházejících Vánoc
epidemie nezkazí. Nebudou
klasické trhy ani oficiální rozsvěcování
vánočního stromu a nejisté je i předštědrovečerní zpívání. Pokud to jen
trochu situace dovolí, budeme se snažit Vám tyto aktivity rozumně nahradit.
Mnozí se ptáte, co bude mým úkolem
v krajské radě. Byla mi nabídnuta oblast zdravotnictví. S díky jsem odmítl.
Nechci, aby mě kdokoli v krajském zastupitelstvu obviňoval ze střetu zájmů,
když budu bojovat za další investice
do naší nemocnice. Vzal jsem si agendu kultury, cestovního ruchu a památkové péče. Jsem si jist, že jsou to sféry,
které budou hrát klíčovou roli v době
po covidové. Kultura nyní potřebuje
masivní podporu, jinak v příštím roce
již nebudou existovat nejen hudební
kluby, ale řada neprofesionálních těles,
která jsou pro jižní Moravu tak typická. A nejedná se jen o žánr hudební,
ale také filmový, divadelní, literární či
výtvarný. Pokud tuto oblast ztratíme,
bude to znamenat další zásah do naší
identity, suverenity a svobody projevu.
Bude to velmi náročné. Rozpočet kraje
musíme seškrtat o více než půl miliardy korun. A je to o to smutnější, že je
to díky vládním návrhům. Zrušení superhrubé mzdy z pera Andreje Babiše
přinese sice zvýšení platu. Těm s nejmenšími platy pochopitelně nejméně.
O tom se taktně mlčí. Ještě ubožejší je,
že to vláda zaplatí z peněz, které náleží obcím! Kyjov tak přijde o zhruba
30 milionů korun. A když jsme se na
ministerstvu financí zeptali, kde máme
tyto peníze, které budou v rozpočtu
fatálně chybět, vzít, bylo nám řečeno,
„zvyšte občanům daně a poplatky“. Je
nehorázné, že vláda sama obyvatelům
přidává a zrovna obcím doporučuje,
aby své občany zkasírovaly. Stát chce
být ten štědrý, který rozdává, a obce
budou ty špatné, které berou, protože
jinou možnost nemají.
Nechci nikomu kazit svátky, ale je nutné pojmenovat věci správnými jmény.
A každá mince má dvě strany.
Milí čtenáři, přeji Vám svátky strávené
ve zdraví a v kruhu těch, na které se
můžete spolehnout. Ať se Vám moc
a moc daří.
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Informace z orgánů města

Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů

INFORMACE Z 57. SCHŮZE RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 19. ŘÍJNA 2020
Rada města:
- schválila a vyhlásila dotační programy pro rok 2021 na
podporu sportu, na podporu kultury, na podporu zájmových činností, na podporu Minimální sítě sociálních služeb
ve správním obvodu ORP Kyjov a na podporu návazných
služeb v sociální oblasti,
- schválila výsledky výběrového řízení a rozhodla o uzavření
smlouvy o dílo na zakázku „Kyjov – Boženy Němcové výměna asfaltového krytu MK“ s dodavatelem SWIETELSKY
stavební s.r.o., za cenu 322.657,80 Kč vč. DPH.
INFORMACE Z 58. SCHŮZE RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 2. LISTOPADU 2020
Rada města:
- rozhodla o uzavření Memoranda o spolupráci se společností I, FOUNDATION, s.r.o., jehož předmětem je spolupráce
na projektu „Corrency”, kterým se rozumí systém na podporu lokálních ekonomik za pomoci měny s omezenou
směnitelností „corrent”.

Vznik republiky si připomněli
položením věnců
Ve velmi komorním duchu se nesly letošní oslavy založení samostatné Československé republiky. Událost, která se
obvykle koná v předvečer 28. října, musela být kvůli protikoronavirovým opatřením zrušena. Především děti tak
přišly o lampionový průvod i ohňostroj. Zástupci města si
však tuto událost připomněli alespoň symbolickým položením věnců v Kyjově, Bohuslavicích a Boršově. „Zajeli jsme
jak do Bohuslavic, tak do Boršova a také do centra Kyjova,
abychom se poklonili památce těch, kteří položili své životy
za to, aby mohla vzniknout samostatná československá republika, a také těch, kteří stáli u jejího zrodu,” řekl místostarosta Kyjova Antonín Kuchař.
(red)

foto: (zč)
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Investice do kyjovských silnic
I když silnice II/432 není v majetku města, je nejen pro nás
mimořádně důležitá. Je totiž
spojnicí okresů Hodonín a Kroměříž. Kvůli velké zátěži na ní
byly v některých místech už vyjeté koleje. Na ty nás zdejší obyvatelé pravidelně upozorňovali
na hovorech s občany. Každá
nerovnost, zejména při průjezdu
těžších vozů, způsobuje otřesy,
které se přenášejí na přilehlé
domy. Dopady jsou zřejmé –
hluk, praskající zdi, nekomfort.
Vedení města proto začalo jednat se správcem komunikace
- Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje (dále SÚS).
Těší mě, že vyjednávání dospěla
ke kýženému výsledku. Část peněz, které jihomoravští silničáři
letos dostali od Ministerstva financí navíc, utratí právě v Kyjově. Začátkem prosince by měla
skončit probíhající oprava úseku
mezi koncem Boršova (od nové
Severní ul.) po odbočku na Bukovany. Víc peněz silničáři letos
uvolnit nemohou. Zbylou část ke
křižovatce se Strážovskou ul. (nahoře u nemocnice) proto dokončí příští rok. Taková je dohoda.

Oprava se bohužel nedotkne
sjezdu ze Strážovské ul. ke Kauflandu. Z měření, které tam SÚS
provedla, totiž vyplynulo, že
v tomto úseku je nutné opravit nejen povrch silnice, ale i její
podloží. Rekonstrukce se proto
neobejde bez projekčních prací a není možné ji udělat stejně
rychle jako v případě výše uvedených úseků.
A dotáhnout musíme konečně
ještě jedno bolavé dopravní místo v této části Kyjova. Ulici Pod
Kohoutkem, která svou podobou nemá daleko k tankodromu.
S Ředitelstvím silnic a dálnic,
krajskými silničáři a nemocnicí
připravujeme projekt, který by
vyřešil dopravní situaci v celém okolí naší nemocnice. Jeho
součástí je také rekonstrukce
ul. Pod Kohoutkem. Pokud se
nám podaří vyjednat zajímavou
finanční spoluúčast, věřím, že
v nejbližších letech bude tato
lokalita konečně dopravně vyřešena.
Když už jsem zmínil spoluúčast,
rád bych touto cestou ještě
jednou mnohokrát poděkovat
provozovateli kyjovských mlý-

nů, společnosti Goodmills, která
nám přispěla půlmilionem korun na rekonstrukci komunikace
v Nádražní ulici. Opravovat se
bude příští rok a v rámci stejné akce dostane nový povrch
i Mlýnská ulice. Na tuto společnou akci se nám podařilo získat
dotaci ve výši pět milionů korun.
Určitě se shodneme na tom, že
komunikací, které si v následujících letech zaslouží opravu, je
v Kyjově víc. Můžeme zmínit například ulice Nádražní, Vrchlického nebo Mezivodí. Také proto
jsme s kolegy aktualizovali plán
oprav tak, abychom si rekonstrukci nejbolavějších míst mohli
dopředu vhodně rozvrhnout.
V následujících letech možná
v důsledku koronakrize nebude
tolik peněz jako v těch uplynulých. To nás ale určitě nezastaví. Ostatně tento příspěvek jen
potvrzuje, že ne každou akci je
nezbytně nutné hradit pouze
z městského rozpočtu. Je to
také o komunikaci, jednáních
a hledání prostředků dostupných z jiných zdrojů.
Daniel Čmelík,
místostarosta Kyjova

Hasiči dezinfikují autobusy MHD
městské hromadné dopravy a čekárny autobusového nádraží,“ uvedl místostarosta Kyjova a člen Sboru dobrovolných hasičů Antonín
Kuchař. Dezinfekce s pomocí konve na elektrický pohon není nijak
složitá a je rychle hotová. Stačí postříkat místa, kde by se mohly
držet viry. Hasiči přitom používají standardní prostředek anticovid, kterého má město dostatečnou zásobu. „Dezinfekci provádíme
dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek, a to v době, kdy se autobusy vrátí z linky a zůstávají v areálu,” doplnil místostarosta Kuchař.
Kromě toho dobrovolní hasiči dezinfikují také kanceláře městského
úřadu. V tomto případě ale používají ozón.
(red)

expresní tisk

PLACENÁ INZERCE

Epidemii koronaviru pomáhají zvládat i kyjovští dobrovolní
hasiči. Už z jara zajistili dezinfikování veřejných míst ve městě,
o víkendech zase pomáhali v nemocnici. A k tomu ještě dezinfikují interiéry autobusů městské
hromadné dopravy a čekárny na
autobusovém nádraží.
„My sme už v první vlně, která
přišla na jaře, dezinfikovali autobusové zastávky a lavičky. Teď
jsme se rozhodli, že pomůžeme
s dezinfekcí interiérů autobusů

WWW.TISKARNAKYJOV.CZ
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Jubilati

František Havelka – 95 let
Vlasta Hlavicová – 92 let
Miroslava Šnajdrová – 92 let
Miroslav Kotásek – 91 let
Růžena Fialová – 90 let
Josef Sedlář – 90 let
Miroslav Mezihorák – 90 let
Josef Kašný – 90 let
Otilie Ledvinová - 80 let
Cecile Neničková – 80 let
Františka Hučková – 80 let
František Baran – 80 let
Otto Holánek – 80 let
Miloslav Navrátil - 75 let

Úmrtí

Karel Hrbotický
*4. 11. 1945 †21. 9. 2020
Milan Moudrý
*11. 7. 1946 †5. 10. 2020
František Zubalík
*20. 11. 1957 †10. 10. 2020
Božena Jahodová
*21. 7. 1937 †24. 10. 2020
Jan Valenta
*10. 11. 1934 †24. 10. 2020
Oldřich Dubný
*21. 2. 1938 †27. 10. 2020

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem
pečovatelkám z CSS pod vedením
paní Lukešové, sestřičkám z Charity
Kyjov pod vedením paní Hanákové
a panu MUDr. Valentovi za profesionální a přitom velmi lidský přístup při
péči o pana Adamce, který skonal
6. 11. 2020.
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Svatomartinská vína

se letos ochutnávala jen v soukromí
Hrozny ve vinicích nevědí nic
o pandemii koronaviru, a tak dozrály i letos. Už řadu let je mohou příznivci svatomartinských
vín prvně ochutnat 11. listopadu,
tedy na svatého Martina. Nejen
v Kyjově byl tento den vždy
svátkem všech milovníků vína.
Tentokrát se ale nemohli setkat
před radnicí, kde se otevírání
svatomartinkých vín tradičně
koná. „Svatomartinská vína se
nabízejí od roku 2005. Patnáct
let jsme tuto tradici v Kyjově dodržovali, letos poprvé jsme tuto
akci museli zrušit,” posteskl si
jednatel Cechu kyjovských vinařů Pavel Navrátil.
Příznivci Svatomartinských
vín však o ně nepřišli ani letos.
K dispozici byly a jsou alespoň
ve vinotékách. Letos je jich asi
o dvacet procent méně než
před rokem. Milovníci tohoto
nápoje si mohou vybírat z 312
druhů svatomartinského vína
od 72 vinařů. Celkově je tak na
trhu přibližně jeden 1,75 milionu
lahví. Zákazníci mohou narazit i na vína mladá. Ta jsou také
z letošní úrody, ale nesplnila ně-

které podmínky pro označení
svatomartinská. „Svatomartinská vína musí projít odbornou
komisí, která hodnotí, jestli vína
odpovídají čemu mají. Svatomartinské víno musí být suché,
musí mít ovocnou vůni a musí
být vyrobeno z určitých odrůd,”
vysvětlil Pavel Navrátil.
Celkově byla letos úroda hroznů spíše průměrná. Kvalita vína
bude podle Navrátila slabší než
v posledních letech. „Letošní rok
nebude nijak výjimečný. Pocítili
jsme to zejména při sklizni hroznů, kdy už pršelo a hrozny začaly nahnívat. Proto byla jejich
kvalita oproti ostatním rokům
nižší,” doplnil Pavel Navrátil.
Pokud si chcete večer zpestřit
ochutnáním svatomartinského
nebo mladého vína, doporučujeme zajít do regionální vinotéky
a nákupem podpořit některého
z dobrých regionálních producentů tohoto nápoje. I vinaře totiž zasáhla opatření proti
pandemii koronaviru, především
uzavření restaurací.
(red)

foto: (red)

POLICEJNÍ STŘÍPKY
DOMÁCÍ NÁSILÍ
Žena bydlící v Kyjově strážníkům telefonicky oznámila, že ji před chvíli
fyzicky napadl její přítel. Hlídka po
okamžitém příjezdu na místo agresivního přítele zajistila. Ten však
v záchvatu zuřivosti porozbíjel
vnitřní zařízení kuchyně i pokoje
a agresivní byl i vůči strážníkům. Ti
proto použili donucovací prostředky a muži přiložili pouta. Důvodem,
proč k fyzickému napadení přítelkyně došlo, byla nevyměněná podestýlka pod křečkem. Jelikož vzniklo
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důvodné podezření z domácího násilí, celou věc i se všemi zjištěnými
skutečnostmi předali strážníci k dalšímu šetření Policii České republiky.
ZADRŽENÍ OSOBY V PÁTRÁNÍ
Při kontrole kamerového systému
zpozorovali strážníci na autobusovém nádraží podezřelého muže,
který odpovídal popisu osoby hledané Policií České republiky. Že jde
opravdu o osobu hledanou, potvrdilo jeho následné bližší prověření.
Strážníci proto přivolali hlídku státní

policie, která zadrženého muže převzala k dalšímu šetření.
ODCIZILA TUŽKOVÉ BATERIE
Kolem osmnácté hodiny vyrazila hlídka strážníků do obchodního
domu Kaufland. Ostraha tam přistihla při krádeži neznámou ženu.
Strážníci na místě zjistili, že se jedná
o sedmašedesátiletou obyvatelku
Kyjova, která odcizila balení tužkových baterií. Věc se vyřešila uloženou příkazovou pokutou.
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Organizátoři kulturních akcí se spojili,
aby pomohli zachránit bývalou Jančovku
Areál bývalé Jančovky, dnes Klubu Nětčice, je od
nepaměti místem pro společenská setkání všeho druhu. Historie místa je bohatá a pestrá. Již
v šedesátých letech minulého století Jančovka
sloužila jako společenský prostor pro žáky 9. tříd,
s názvem Mlatklub, jak uvádí Matěj Černý ve své
připravované knize. Z nedávné historie si Jančovku můžeme pamatovat pod názvem Šneckenhaus. Od devadesátých let se klub stal poutním
místem pro návštěvníky ze širokého okolí. Ukončení éry Šneckenhausu v roce 2003 měla na svědomí souhra několika faktorů, počínaje provoz
omezující vyhláškou a neshodami s vedením města. Poté zařízení provozovalo občanské sdružení
Jančovka, které se vrátilo k bigbítu a jazzu. Poté
Jančovku provozovalo občanské sdružení Jančovka, které se vrátilo k bigbítu a jazzu.
V roce 2013 Jančovku kupuje město Kyjov s cílem
zachovat jedinečný prostor pro setkávání. Nájemcem se stává Jazzklub Kyjov a začínají plány
jak zchátralou Jančovku opravit. Jazzklub si na
vlastní náklady nechal vypracovat studii a hledá
partnery pro spolupráci a financování. Do plánů
se zapojuje i město. Z původního záměru se stává velkolepý plán za téměř dvojnásobek původní
částky. Desetimilionovou rekonstrukci měly pomoct financovat dotace, na kterých následně celý
projekt ztroskotal.
V roce 2017 město uvolňuje částku šest set tisíc
Kč na opravy, které bohužel ani zdaleka nestačily.
I přesto Jančovka dál funguje. Útočiště zde najdou fanoušci mnoha žánrů, od alternativy až po
folklor, který je s místem spjatý od nepaměti.
Technický stav Jančovky začal být, zejména kvůli vlhkosti a plísni, natolik vážný, až bylo nutné

s městem otevřít novou debatu o budoucnosti prostoru. K Jazzklubu se přidalo několik kyjovských organizátorů a vzniká vize, jak prostor
zachránit a do budoucna provozovat. Přelomovou schůzkou se stává letošní srpnové setkání se
zastupiteli přímo v prostorách Jančovky. Městu
nabízíme koncepci budoucího fungování. Jedinou
podmínkou je, aby město, coby vlastník objektu,
uhradilo nezbytné opravy. Konkrétně jde zejména
o sanaci, opravu zázemí a topení.
Cílem je zachovat místo Jančovky coby multifunkčního místa pro mezigenerační setkávání
a pořádání kulturních akcí mimo hlavní proud.
Splňuje parametry sálu střední velikosti, který
v Kyjově chybí. Je nezbytné podporovat kulturní
různorodost a svědomitě chránit a regenerovat
kulturní hodnoty, o které město v minulosti několikrát přišlo. Ať už jde o tzv. šištót, či chátrající
areál bývalé mlékárny a pivovaru. Byla by škoda
přijít i o Jančovku, která má vedle kulturního charakteru i komunitní rovinu.
Na zářijovém zastupitelstvu se město zavázalo, že
se bude rekonstrukcí za spolupráce organizátorů
aktivně zabývat. To také splnilo a architekt města
v současnosti připravuje projekt. Na prosincovém
zastupitelstvu bude odhlasována částka, kterou
město na opravu vynaloží.
Pokud vám prostor bývalé Jančovky není lhostejný, neváhejte nás kontaktovat, rádi vás mezi
sebou přivítáme. Vítáme každého, kdo se chce
zapojit a vytvářet s námi prostor pro komunitní
život, umění, vzdělávání, práci i nezávazné setkávání.
Za organizátory Alena Truschingerová
alena.truschingerova@gmail.com

foto: autorka
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Corrency věnuje
kyjovanům téměř
milion korun
Projekt na oživení místního
obchodu pomůže občanům
i obchodníkům města Kyjova
Kyjovská radnice připravuje ve spolupráci se systémem Corrency unikátní projekt na oživení lokální
ekonomiky, který rozdělí kyjovským občanům téměř
milion korun ze soukromých zdrojů. Občané je budou
moci utratit u místních obchodníků.
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Zúčastněte se
pilotního projektu
Žijete nebo podnikáte v Kyjově?
V rámci pilotního projektu podpoříme 2 000
občanů města Kyjova formou příspěvku 400
correntů, které budou mít možnost utratit
u svých lokálních obchodníků.
Neváhejte a přihlaste se na webu kyjov.corrency.cz
nebo zašlete SMS na číslo 736 370 158 ve tvaru
Jméno Příjmení, občan či obchodník, a my vám
registraci připomeneme.

REGISTRACE PRO OBČANY
A OBCHODNÍKY ZAČNE 11. 12.

a rozhýbali tak místní obchod. Věříme, že ve výsledku Corrency oživí celou ekonomiku ve městě Kyjově.
KDO SE DO PROJEKTU MŮŽE PŘIHLÁSIT?
Do pilotního projektu se může přihlásit prvních
2000 obyvatel Kyjova. Na straně druhé do něj mohou vstoupit místní obchodníci, řemeslníci, živnostníci, kyjovské restaurace a pořadatelé kulturních
akcí. Těch se může zúčastnit neomezeně.

CO JE CORRENCY?
Corrency je systém na oživení ekonomiky pomocí
měny corrent. Corrent je v podstatě koruna česká, ale
lze u něj nastavit za co, kde a do kdy ho mohou lidé
utratit. Funguje jako chytrá sleva. Při nákupu lidé zaplatí correnty polovinu částky, zbytek zaplatí ze svého.
Corrency tak velmi rychle znovu rozproudí ekonomiku a oživí poptávku občanů po službách obchodníků.
Doba ekonomické krize se tak významně zkrátí.
JAK CORRENCY POMÁHÁ?
Cílem Corrency je, aby obchody začaly opět fungovat, občané nehýřili nebo naopak zbytečně nešetřili.
A vydávali své prostředky především za nákupy, které
prospívají místní ekonomice. Radnice vybere oblasti
podnikání a obchodu, které by potřebovala podpořit. Od prodeje pečiva, obědů v restauracích, stříhání
vlasů až po prodej vstupenek na kulturní představení.
A nabídne občanům correnty. Oběživo se tak vrátí do
místní ekonomiky, omezí se krach obchodníků, sníží se
nezaměstnanost a posílí se občanská sounáležitost.
JAK BUDE CORRENCY V KYJOVĚ FUNGOVAT?
Kyjované, kteří se do projektu přihlásí, získají podporu
ve výši 400 korun na svou elektronickou peněženku.
Budou je moci utratit u svých oblíbených živnostníků,
řemeslníků a za místní kulturu. Při platbě u obchodníka dostanou na zboží nebo služby 50% slevu. Tím
se namotivují občané, aby dali více peněz do oběhu,
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KDY A JAKÝM ZPŮSOBEM SE MŮŽETE DO
CORRENCY REGISTROVAT?
Rádi bychom podporu Kyjovjanům nabídli co nejdříve. O načasování pilotu ale rozhodnou aktuální
epidemiologická pravidla. Od 11. prosince od 9:00
se budete moci registrovat, jako občan nebo obchodník. Registrace bude probíhat na internetu, na
stránkách kyjov.corrency.cz. Fyzicky se budete moci
registrovat v kyjovském infocentru, se sídlem ve Svatoborské ulici, a na podatelně radnice. Pro obchodníky plánujeme v polovině prosince a na začátku ledna
i konkrétní dny, kdy se budou moci setkat s tvůrci
projektu osobně.
JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE PROBÍHAT PLATBA
U OBCHODNÍKA?
Obchodník ověří občana pomocí občanského průkazu, pošle SMS do systému Corrency a ten mu vrátí
informaci, kolik má nakupující fyzicky zaplatit. Druhou část platby dostane obchodník ten samý den na
svůj účet v bance. K ověření platby bude moci využít
i webovou aplikaci.
KDO SYSTÉM CORRENCY UŽ PODPOŘIL?
Corrency podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO ČR). Záštitu mu udělila
Hospodářská komora ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a hlavní
architekt odboru e-governmentu Ministerstva vnitra ČR. Velkou podporou je i to, že se pilotní projekt
rozhodl uvést v život starosta František Lukl a rada
města Kyjova, se kterým systém Corrency podepsal
memorandum o spolupráci na lednovém pilotu.
KDO VĚNOVAL PENÍZE MĚSTU KYJOVU?
Prostředky v podobě daru correntů obyvatelům
města Kyjova věnoval systém Corrency založený
společností “I, Foundation”.

TAK TLUČE SRDCE NAŠEHO MĚSTA

5 otázek pro starostu

Z NAŠEHO MĚSTA

Jak Corrency funguje

Dar od Corrency městu Kyjovu

800 000 Kč
Finance určené pro vygenerování correntů
1 CZK = 1 corrent

1) JAK SE VÁM VEDE, PANE STAROSTO? MÁTE HODNĚ PRÁCE?
Snažím se udržovat ve formě a v dobré náladě. Poslední rok
nám přinesl výzvu jménem koronavirus, a v jejím důsledku i více
práce na radnici. Usilovně pracujeme pro lidi, abychom vyřešili
aktuální problémy spojené s krizí. Ale zároveň myslíme i na to,
jak zachránit naši budoucnost, naše město, obchod a naše občany. Mnohem více práce nás ještě čeká. S tím souvisí i podpora
lokální ekonomiky.

Příjemce podpory = občané Kyjova

2) PROČ JSTE SE ROZHODL PODPOŘIT PROJEKT CORRENCY?
Princip lokální měny se mi moc líbí a věřím, že má sílu podpořit
podnikání nejen v našem městě. Těší mě, že si tvůrci Corrency
k pilotnímu projektu vybrali právě Kyjov. Mezi naše občany rozdělí 800 tisíc korun ze soukromých zdrojů. Držím palce, aby se
projekt uchytil, našel mezi lidmi podporu a kyjovská premiéra
otevřela jeho tvůrcům cestu i do dalších měst a obcí, kde by tato
novinka mohla bezesporu taky pomoci.
3) V ČEM VIDÍTE NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL CORRENCY?
KOMU KONKRÉTNĚ POMŮŽE?
Největší výhodou Corrency podle mne je, že může pomoci snad
všem společenským skupinám, které koronavirová krize finančně oslabila. O podporu ve formě correntů se může přihlásit
každý. Rozhodli jsme se proto tuto možnost nabídnout všem
Kyjovjákům bez výjimky. Získá ji prvních 2000 přihlášených. Na
druhé straně bychom rádi podpořili hlavně naše řemeslníky, živnostníky a naši kulturu, která se ocitla na hraně propasti.

50 % zaplatí v CZK
a 50 % v correntech

Correnty je možné zaplatit
u vybraných kyjovských obchodníků

Kulturní
akce

Obchodníci

Živnostníci
a řemeslníci

Restaurace

4) NEBUDE PLACENÍ LOKÁLNÍ MĚNOU PRO LIDI MOC
KOMPLIKOVANÉ?
Každá novinka může vyvolávat obavy z neznámého. Nicméně
s projektem Corrency jsem se podrobně seznámil a princip je
myslím velmi jednoduchý.
Uživatelům ostatně postačí jen občanský průkaz, obchodníkům
SMSka nebo webová aplikace. Koronakrize nás nutí učit se novým věcem. Dívat se na svět novýma očima a nebát se slova
inovace. Nikoho nenutíme se do projektu zapojit, pouze nabízíme pomocnou ruku.
5) CO PRO VÁS ZNAMENÁ BÝT STAROSTOU KYJOVA?
V ČEM VĚŘÍTE, ŽE JSOU KYJOVANÉ DOBŘÍ?
Být starostou královského města Kyjova je především poslání,
ke kterému je třeba přistupovat s pokorou a vědomím, že to
děláme proto, aby se nám tady žilo jednoduše dobře. Kyjovjáci jsou hrdí, nebojí se říct nahlas svůj názor. Současně jsou ale
velmi srdeční, pohostinní a umí si navzájem pomáhat. Věřím, že
společně touto krizí projdeme a najdeme z ní cestu ven. A Corrency k tomu může přispět.

Autor Pepe Rafaj na finále hackathonu Hack
the Crises, kam Corrency postoupilo mezi 15 nejlepších projektů řešících současnou koronavirovou
krizi.
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KYJOV PODPORUJE PODNIKAVCE
Vloni na podzim se v Kyjově uskutečnil pilotní
workshop na podporu podnikání. Kurz Podnikni
to! kreativním a podnikavým lidem ukázal, že ne
každý projekt ke svému rozjezdu vyžaduje hromadu peněz a zkušeností. Profesionální mentor
během osmi týdnů představil dvěma desítkám
účastníků základy podnikání a teorii doprovodil
o tolik potřebné postřehy z praxe. S každým
účastníkem pak velmi podrobně rozebíral jejich
naplánované projekty, vyzdvihoval potenciál,

upozorňoval na možná rizika.
Od kurzu uběhl zhruba rok a řada absolventů mezitím nastartovala své podnikání. Na stránkách
Kyjovských novin vás s jejich inspirativními příběhy budeme průběžně seznamovat. V tomto čísle čtenářům představíme Lucii Kucharičovou ze
Strážnice.
P.S.: Příští rok na jaře plánujeme úspěšný kurz
zopakovat. Podrobnosti se zájemci s předstihem
dozvědí.

Lucie Kucharičová

Fotografie a design, Strážnice, https://lkucharicova1.wixsite.com/mysite
Lucka pochází ze Strážnice. Už od malička tíhla
k umění, kdy kreslila a malovala baráčky. V pubertě se snažila o graffiti (alespoň na papíře). Když
rodiče pořídili digitální fotoaparát, její zájem se
přesunul k fotografii. Začalo to focením květů na
zahradě a postupně i spolužáků ze základní školy.
Na školních výletech se stávala třídním fotografem. Tyto koníčky jí zůstaly a postupně se změnily ve studium a momentálně i v práci, která ji
naplňuje.
Po absolvování úvodního kurzu Podnikni to! se
spolu s několika dalšími kolegy rozhodla pokračovat v Klubu podnikavců. Kurz ji velmi nakopl
a byla překvapená, kolik nových věcí se během
osmitýdenního workshopu o podnikání dozvěděla. Díky kurzu si také mohla bez rizika vyzkoušet
a zažít řadu praktických věcí.
Při vstupu do Klubu podnikavců zjistila, že i zde
se nacházejí inspirativní lidé se stejnými nebo
alespoň podobnými problémy. Od té doby pravidelně navštěvuje místní Milníky. Milník podnikavců
je lokální komunitní akce, na které se členové Kyjovského klubu na měsíční bázi setkávají a společně diskutují o problémech, výzvách, předávají
si vzájemně zkušenosti i kontakty. Jak Lucie říká,
každé setkání ji velmi namotivuje k tomu dál tvořit a posouvat svoje podnikání dopředu. Lucie
Milníky využívá hlavně ke konzultaci problémů,
které právě řeší. Kromě Milníků jí Klub podnikavců
prozatím nejvíce pomohl v momentě, kdy na celorepublikovou online skupinu Klubu podnikavců
umístila odkaz na svůj web s žádostí o zpětnou
vazbu. Za krátký čas získala spoustu názorů od
ostatních členů i odborníků. Díky zpětné vazbě
objevila zcela jinou perspektivu, než jak doposud
nad webovými stránkami přemýšlela.

Lucka aktuálně přebývá ve Veselí nad Moravou
a kromě focení se věnuje i designu a grafice. Zaměřuje se na focení lidí a svateb, poslední dobou
tíhne také k focení interiérů, referencí a produktovým fotkám. Klub podnikavců dnes vnímá jako
prostředek seberozvoje i rozvoje projektu.
Přemýšlíš, jaké by to bylo, mít svůj vlastní projekt?
Nebo už projekt máš, ale hledáš způsoby, jak jej
dále posouvat a rozvíjet? Na nic nečekej a ozvi
se na email lucka@klubpodnikavcu.cz nebo doraz
na Milník. Rádi tě uvidíme!

Lucie Kucharičová
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ČSOP Kyjov pomáhá přírodě
v našem regionu
Také v letošním roce pokračoval Český svaz
ochránců přírody Kyjov ve svých aktivitách. Dotýkají se zejména ochrany přírody, ekologické
výchovy a osvěty, péče o krajinu nebo práce
s dětmi, veřejností i spolupráce s odbornými organizacemi.
Stěžejní aktivitou je celoroční provoz lesní mateřské školy Radovánky Kyjov, jejíž chod ČSOP Kyjov
zastřešuje už sedmým rokem. Je úžasné sledovat
malé děti, s jakým nadšením si užívají pobyt v přírodě ve všech ročních obdobích. Díky pestrému
programu získávají ti nejmenší hluboký cit pro
přírodu a rozvíjejí svoje schopnosti a dovednosti.
Podobně zaměřené jsou i oblíbené příměstské tábory, které jsme letos připravili ve dvou týdenních
turnusech.
Z typicky ochranářských aktivit se letos můžeme
pochlubit ošetřením památných stromů v Žeravicích, Domaníně a také ve Bzenci, kde šlo o výjimečnou tisíciletou lípu, která patří k nejstarším
stromům v celé České republice. Dále máme za
sebou realizaci péče na pěti významných krajinných prvcích v okolí Kyjova. Tyto přírodovědně
cenné luční plochy jsme pokosili a biomasu následně vyhrabali, abychom podpořili zachování
bohatých květnatých i hmyzích společenstev.
V naší krajině, která trpí pod náporem přehnaně
intenzivního zemědělského podnikání (o hospodaření bohužel nemůže být řeč, vždyť průměrná
velikost pole na Kyjovsku je 62 hektarů a průměrná eroze činí 16 tun ornice z hektaru za rok), jsou
takové květnaté plošky tolik potřebnými oázami
života a biodiverzity.
Z dalších aktivit pak určitě stojí za zmínku péče
o prostor Boršovských luk, které se rozléhají na severním okraji města vedle řeky Kyjovky.

Vytvářejí přirozený zelený přechod mezi zastavěným územím a intenzivně využívanými poli.
Díky podpoře z Národního grantu Českého svazu ochránců přírody „Ochrana biodiverzity“ jsme
zase mohli v letošním roce zajistit posečení části
luk, také jsme se zaměřili na vyřezání náletových
dřevin, jako jsou trnky, svída či šípek. Navíc jsme
mohli nechat odborně prořezat mnoho starých
jabloní a hrušní, které jsou ozdobou celého areálu. Ten slouží všem obyvatelům města jako zelená oáza k procházkám, sportovním aktivitám
i kochání se přírodou. A letos také jako zdroj jablek v nejlepší možné kvalitě, třeba na mošt.
Příroda na Kyjovsku má mimořádné kouzlo i hodnotu, je ovšem nutné se o ni zajímat a v případě
potřeby jí i pomáhat. A nutné je také zaměřovat
pozornost na to, co je skutečně podstatné - že
se životním prostředím jsme bytostně spojení
a jeho kvalitu určujeme především svou činností
my sami.
Zuzana Veverková, členka ČSOP Kyjov

NOVÝM ŘEDITELEM TECHNICKÝCH
SLUŽEB KYJOV JE VLADIMÍR ŠIMEČEK
Technické služby Kyjov mají od 1. října
nového ředitele. Stal se jím Vladimír Šimeček. Ten pracuje v této společnosti
od jejího založení v roce 2013. Doposud
byl vedoucím jednoho ze dvou středisek,
letos uspěl ve výběrovém řízení a stal se
ředitelem této organizace. „Nepředpokládám, že by došlo k nějakým výrazným
posunům prací, popřípadě personálnímu obsazení. Chtěl bych jen, abychom
byli vstřícnější vůči obyvatelstvu,” popsal
Vladimír Šimeček své plány.
Technické služby musí i v době pandemie koronaviru fungovat bez omezení.
V listopadu na ně čekalo například dokončení opravy chodníků v ulici U Parku
nebo úklid hřbitovů.
Společnost také přijala opatření proti koronaviru. „Zavedli jsme částečně
směnný provoz, to znamená, že máme

dvě střediska. Pracovníci jednoho nastupují o půl hodiny dříve do práce než
druhého, aby se nepotkali,” upřesnil
Vladimír Šimeček.
Technické služby musí také upozorňovat
na nešvary, které se v Kyjově objevují.
„Do odpadkových košů na náměstí vhazují obyvatelé Kyjova i podnikatelé své
odpadky z domácností a provozoven.
Odpadkové koše na to nejsou určené
a ihned se ucpou. Denně vyvezeme dva
až tři kubíky odpadu, což je opravdu
hodně,” poukázal na jeden z nešvarů
nový ředitel.
Kyjovské technické služby jsou už také
připravené na zimní údržbu komunikací.
Pravidelné pohotovosti drží jejich zaměstnanci od 1. listopadu.
(red)

Vladimír Šimeček
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zve 4. a 5. 12. 2020 na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
více na www.sosbzenec.cz

• 4leté maturitní obory:

Hotelnictví, Ekologie a životní prostředí

• 2leté nástavbové obory:

Podnikání, Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

• 3leté obory vzdělání:

Cukrář, Zahradník, Kuchař-číšník, Lesní mechanizátor, Rybář

• 3leté obory vzdělání pro žáky vyžadující zvláštní péči:
Potravinářská výroba, Zahradnické práce

• 1leté zkrácené obory vzdělání:

Cukrář, Hotelnictví, Lesní mechanizátor, Kuchař-číšník,
Rybář, Výrobce potravin-Cukrovinkář nebo Konzervář,
Zahradník
Nově nabízíme obor 1letého zkráceného studia

"Výrobce potravin" se zaměřením Cukrovinkář nebo Konzervář.
Ve spolupráci s významnými firmami regionu:
Candy Plus Rohatec, Linea Nivnice a Pika Bzenec.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ
S ATRAKTIVNÍM ZHODNOCENÍM ÚSPOR

Pro celou rodinu

do 31. 12. 2020

Celkové roční zhodnocení až 3,5 %
Úspora 1 000 Kč za uzavření smlouvy

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ VÁNOCE A MNOHO ZDRAVÍ DO ROKU 2021.
Tomáš Hertl, tel.: 739 439 599,
e-mail: THertl@obchod.rsts.cz
Masarykovo nám. 17/6 (Moravská ulička), Kyjov
PŘÍKLAD STAVEBNÍ SPOŘENÍ: Platí při uzavření smlouvy o stavebním spoření s cílovou částkou 100 000 Kč bez úhrady za uzavření smlouvy, trvání smlouvy o stavebním spoření 6 let se státní podporou, včetně úhrad za vedení
účtu, po odečtení daně. Uvedené informace nejsou veřejným příslibem, ani závaznou obchodní nabídkou. Změna parametrů a úrokových sazeb vyhrazena, aktuální hodnoty vždy najdete na www.rsts.cz.
inzerce Hertl 293,5x203 11_2020.indd 1

Výtažková azurováVýtažková
azurováVýtažková purpurováVýtažková
purpurováVýtažková žlutáVýtažková
žlutáVýtažková černá
PLACENÁ
INZERCE

12.11.20 17:12
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Suzuki slaví 100 let.
Slavte s námi!

Využijte limitovanou nabídku pro modely
Vitara a S-Cross a získejte nyní zdarma:
– palivo v hodnotě 10 000 Kč
– sadu zimních kol
– první servisní prohlídku
– pětiletou záruku
– sadu povinné výbavy
– Suzuki financování s úrokem již od 3,99 %
– celková hodnota bonusů je více jak 50 000 Kč
UH CAR, s.r.o.

Za Olšávkou 365, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 577 700 020,
mobil: 724 809 081, prodej@suzukiuh.cz, www.suzukiuh.cz

vystřihněte inzerci a získáte zabalení i ořezání zdarma

Váš autorizovaný prodej a servis vozů značky SUZUKI v Uherském Hradišti

Vánoční �tromky
stromky z vlastní produkce
čerstvě uřezané
největší výběr na 1000 m2
zabalení i ořezání ZDARMA
(s tímto ústřižkem)

kavkazské jedličky trvanlivé stříbrné smrky a borovice štíhlé a voňavé
balzámové jedličky smrček omorika - úzký a neopadavý do malého bytu
Ulice Svatoborská 403, Kyjov
(od kina Panorama směrem k Budvarce)

vaše zahradnictví
STR. 11

tel.: 518 614 010
www.zahradnictvi-gardenia.cz
PLACENÁ INZERCE

ŠKOLSTVÍ
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Záložka do knížky spojuje školy…
Cílem projektu je navázat kontakty mezi českými
a slovenskými školami a podpořit čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti libovolnou technikou vlastnoručně vytvoří záložky,
které mohou obsahovat mimo jiné i charakteristické znaky dané školy, města či regionu a vymění
si je s partnerskou školou ve Slovenské republice.
A tak se žáci pod vedením vyučujících ze ZŠ Dr.
Joklíka v Kyjově a partnerskou východoslovenskou ZŠ Budkovce domluvili na výměně záložek.
Na obou stranách hranice se začalo horečně vyrábět. Třetí až páté ročníky vytáhly z rukávu trumfy
s nápady – na proužcích papíru rozkvetl slovácký
ornament, vznikly koláže z rozstříhaných propagačních letáků školy, třídy pořizovaly fotografie.
Zkrátka co kus, to originál! Objevil se však jeden
„malý” problém. Když byli žáci na vrcholu tvůrčího procesu, vynořil se nad námi mrak Kovidonimbus, což znepříjemnilo celou situaci. Nejdřív
zavřeli školu nám a o týden později i Slovákům.
Naštěstí se oběma týmům podařilo vyrobit slušné množství originálních skvostů pro první kolo
výměny, která se uskuteční začátkem prosince.
Pro tentokrát poštou, ale v dalším kole se už snad
setkáme osobně „v lepších časech“.

Výměnu záložek mohou školy využít ke spolupráci nebo poznání života dětí na Slovensku. Možná
díky této akci se mezi žáky rozvine i přátelství
na dálku.
Mgr. Ivana Kopková

foto: ZŠ Dr. Joklíka

Houpačkový listopad

foto: DDM
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Dům dětí a mládeže pro všechny kamarády a přátele připravil listopadové překvapení. Vydejte se
v podzimních dnech do přírody a pohoupejte se
na krásných místech.
Domeček Kyjov se i přes své uzavření vrhl do zajímavých aktivit pro děti i dospělé. Pro všechny
zájemce jsme vymysleli zábavná videa, venkovní pohybové aktivity, ale také kreativní obálky.
Chcete-li si vytvořit něco pěkného, zastavte se
u Domečku. V kouzelné krabici vedle dveří naleznete obálku s kreativním materiálem. Vyfoťte svůj
pěkný výtvor, pošlete nám fotografii a my vás odměníme.
Velkou přírodní aktivitu jsme pak zorganizovali
společně s Kyjovským Slováckem v pohybu. Na
krásné trase okolo Kyjova můžete najít čtrnáct
houpaček. Pro všechny nadšence pohody a přírody je připravilo právě Kyjovské Slovácko v pohybu. My jsme zase na některé z houpaček umístili
zábavné úkoly. Potřebujete pouze papír a tužku,
tak hurá. Nezapomeňte nám poslat fotografie
ze svého houpačkového putování, abychom vás
mohli zaslouženě odměnit.
Neztrácejme pozitivní náladu, věnujme úsměv
svým blízkým a pečujme o své zdraví. Moc se těšíme, až se s vámi budeme moci opět shledat.
Za tým DDM Lucie Paulíčková

TAK TLUČE SRDCE NAŠEHO MĚSTA
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Jsme tu stále pro vás a vaše děti
Dlouhá léta byli rodiče našich dětí
zvyklí se s námi učitelkami pravidelně
setkávat na společných akcích v Mateřské škole Střed v Kyjově. Letos
jsme školní rok nezahájily obvyklými
třídními schůzkami a neuskutečnila se ani naše „Strašidelná školka“, na
kterou jste se s dětmi těšily. Rozhodly
jsme se proto, že pokud to jen trochu
půjde a splníme všechna hygienická
opatření, uspořádáme naše tradiční
akce v dopoledních hodinách v rámci
činností s dětmi. Pro vás, rodiče i veřejnost, zpřístupníme fotografie na obvyklém místě, na internetovém rajčeti.
Chtěly bychom také tímto poděkovat
rodičům dětí, kteří se zapojili do podzimní výzdoby naší školky, a to ať už
vydlabanými dýněmi nebo výrobky
z různých přírodnin. Nechyběla ani stezka odvahy lemovaná svítícími dýněmi,
kde na děti čekala pohádková čarodějnice. Děti si dopoledne hezky užily.
V projektu „Babička a dědeček do školky“
ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Kyjově pokračujeme díky babičkám
z řad našeho týmu. V letošním školním
roce jsme se nově zapojily do projektu
„Se Sokolem do života“. Každé dítě má
svůj sešitek, kam si pomocí samolepek
zaznamenává své úspěchy v pohybových činnostech. Děti k pohybu motivují zvířátka: opička, kobylka, beruška,
ježek, veverka a sokol.
Pro předškoláky, kteří z různých důvodů
nejsou přítomni vzdělávání v mateřské

škole, jsme připravily soubor pracovních listů a nápadů na činnosti. Vyzvednout si je mohou v mateřské škole. Dále jsme
přidaly užitečné odkazy na náš web. Informace o životě a dění
v naší školce najdou rodiče v pravidelném podzimním a jarním vydání školkového časopisu „Kukátko do školky“.
Snažíme se pro děti zachovat život ve školce takový, jaký
by měl být: plný činností, objevování a zážitků. Režim dne
doznal sice několika změn týkajících se samostatnosti dětí
při servírování jídla, zvýšené dezinfekce, ale zvládáme je
za pomoci obětavých provozních zaměstnanců. Rodičům,
kteří přivádějí děti do školky, děkujeme, že dodržují nastavená pravidla a tím nás chrání. V době, kdy vznikají tyto řádky,
funguje naše mateřská škola v normálním režimu. Společně
si přejeme, aby to bylo co nejdéle a abychom se mohli později všichni zase setkávat.
Za tým Mateřské školky Střed Kyjov
ředitelka Mgr. Marie Galková

DĚTI SE ROZEPSALY
O SVÝCH PRARODIČÍCH

foto: ZŠ Dr. Joklíka

foto: ZŠ J. A. Komenského

Město Kyjov získalo v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2020" finanční podporu ve
výši 36 000 korun.
V rámci projektu „Podpora mezigeneračního soužití
a obnova činnosti Klubu důchodců v Kyjově“ podpořilo město Kyjov obnovení Klubu seniorů, kde od srpna
probíhají různé akce, jako například vzdělávací semináře, výtvarná činnost nebo trénink paměti.
Další aktivitou projektu bylo vyhlášení nejlepších literárních prací žáků loňských 4. a 5. tříd základních škol
v Kyjově. Tématem prací bylo: „Co se mi líbí na babičce a dědečkovi (čeho si na nich vážím)?“. Zapojilo se
přes čtyřicet žáků kyjovských základních škol, porota
následně vybrala a ocenila šest z nich, jmenovitě Jana
Vlacha, Erika Žůrka a Mikuláše Hejdu ze ZŠ J. A. Komenského, dále Anetu Šimečkovou, Veroniku Večeřovou a Fabiána Dubinu ze ZŠ a MŠ Dr. Joklíka. Všem
holkám a klukům, kteří se do soutěže zapojili, moc děkujeme, vítězům soutěže blahopřejeme.
Jana Novotná, koordinátorka komunitního plánování
sociálních služeb MěÚ Kyjov
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podzim na Základní umělecké škole Kyjov
Stejně jako v květnovém vydání Kyjovských novin i nyní vychází tento článek v době, kdy jsme
z normálního fungování naší školy přešli do režimu distanční výuky. Žáci ZUŠ Kyjov již od
5. října v důsledku zhoršené epidemické situace
zůstávají doma a se svými učiteli se spojují přes
messengery, skype, whatsapp, telefony a maily.
Přesto si dovolím říci, že na rozdíl od jarní nečekané karantény jsme nyní všichni lépe připraveni,
i když jsme doufali, že se tato situace opakovat
už nebude. Na konci minulého školního roku
jsme více investovali do posílení wi-fi signálu na
škole a technického vybavení. V tomto trendu
bychom rádi pokračovali i v budoucnu. Dále jsme
také v srpnu stanovili jasné parametry průběhu
případné distanční výuky, která se stala povinnou formou vyučování v případě krizového stavu
dle školského zákona. I přes velká zklamání, jako
jsou zrušené koncerty, vystoupení a soutěže,
nám tyto ztížené podmínky pomohly v objevení
nových možností, jak spojit hudbu s moderními
technologiemi a využít je i k zpřístupnění našich
aktivit pro početnější publikum. Dubnový online
koncertík ZUŠ Kyjov má na youtube přes 1800
zhlédnutí, což zdaleka převyšuje počet diváků,
kteří by tento koncert za normálních podmínek
mohli v našem nepříliš prostorném hudebním
sále navštívit.
Právě online koncertíky jsou jednou z nových forem prezentace žáků ZUŠ Kyjov. Každý je složen
z nahrávek žáků za velké podpory a spolupráce
jejich rodičů. Od dubna 2020 takto vznikly celkem
tři koncerty, přičemž poslední říjnový vznikl i přes
náročný a téměř bezkontaktní start tohoto školního roku. Dalším originálním vystoupením byl
streamovaný pořad RADOSTNÉ ODPOLEDNE
NA ZUŠ KYJOV a ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ze dne 26.6.2020, které jsou stále na YouTube,
a kde diváci mohli sledovat přímý přenos vystoupení žáků i učitelů ZUŠ Kyjov ze zahrady naší
školy. Stejně tak bylo možné zhlédnout streamovaný varhanní koncert žáků a učitelů ZUŠ Kyjov
z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově ze
dne 23.6.2020. Za realizací těchto internetových
počinů stojí především náš kolega Vítězslav Začal, který provádí finální zpracování všech videí
a zajišťuje technické zázemí pro tyto přenosy.
Všichni mí kolegové se však také neustále snaží
nacházet nové možnosti a způsoby, jak zatraktivnit a přiblížit vyučovaný obor svým žákům.
Žáci tanečního oboru denně cvičí v online lekcích i se svými rodiči, žáci výtvarného oboru
odevzdávají své práce přes facebook do skupin
dle detailních instrukcí pí. učitelky Pucharové
a doplňují si výtvarné pomůcky u „výdejního
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okénka“. Žáci hudebního oboru pilně
trénují sólová vystoupení, usilujeme
též o online souhru komorních těles
a souborů s více hráči, což ovšem
stále zůstává velkou výzvou do budoucna, neb je vše zatím limitováno
technickým zázemím jednotlivých
žáků. Vedoucí velkých těles, jako je
Brass Banda, pěvecký sbor, cimbálová muzika nebo dokonce Mladá
muzika Šardice se však nevzdávají, přestože internet těžko zvládá
jednu trubku, natož čtyřicet, jak
říká umělecký vedoucí MM Šardice
Roman Kohoutek. Hlavním cílem je
udržet u žáků chuť a motivaci hrát,
nejen v online lekci, ale věnovat se
umění i mimo čas strávený v hodině s učitelem.
S jistotou ještě nelze říci, zda budeme
moci uskutečnit naplánovaná
vánoční vystoupení naživo, ale
nechceme rezignovat na naše aktivity ani v případě restrikcí a již
teď máme naplánovanou spolupráci s Centrem pro seniory Kyjov,
kde v online vystoupení zahrajeme
klientům jejich písně „na přání“.
Podobným způsobem bychom
zpracovali další vybraná vystoupení tak, abychom mohli předvánoční
atmosféru prožít s uměním alespoň
v online formě.
Pevně však věřím, že se s žáky
již brzy shledáme v ZUŠ Kyjov
a opět se budeme moci více zaměřit na umění samotné než na kvalitu
signálu a na správné nastavení kamery mobilu či počítače, i když to
mnohdy přináší mnoho zajímavých
a vtipných momentů, jak můžete
vidět na fotkách z distanční výuky
níže.
Přeji vám všem pevné zdraví, poklidný podzimní i zimní čas a těším
na setkání „naživo“ v ZUŠ Kyjov, či
„on-line“ na YouTube nebo na našich nových webových stránkách.
Petr Petrů, ředitel ZUŠ Kyjov

foto: ZUŠ Kyjov
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Hody zmařila pandemie koronaviru
„Hody byly, hody budú,“ hlásal v minulých dnech nápis na
transparentu pověšeném na kyjovské radnici. Do minulosti i do
budoucna to jistě platí, smutným faktem ale je, že letošní hody
zrušila vládní nařízení. Členové Slováckého souboru Kyjov je
aspoň symbolicky připomněli, když před radnici přinesli hodový věnec. “Do ulic města jsme chtěli dodat hodovou atmosféru,
proto jsme udělali alespoň hodový věnec, a také jsme před
městské kulturní středisko umístili hodového Martina, který
tradičně hlídá káčera. Výzdoba radnice hodovým věncem je
také motivací pro naše členy nebo ostatní folkloristy, aby si na
sebe dali alespoň kroj, nebo nějaký folklorní motiv, šli se podívat
do města a udělali si třeba fotku jako připomínku těchto hodů,”
uvedl organizační vedoucí Slováckého souboru Kyjov Jakub Švorba.
Věnec tradičně nese stárek v čele hodového průvodu. Stárky si
ale letos chasa ani nevolila a průvod byl jen dvoučlenný. Přes
prázdné Masarykovo náměstí prošli jen Jakub Švorba a Václav
Stix. Ještě předtím byl věnec v kostele, kde se konala online
mše. „Hodová mše bývá tradiční, účastní se jí stárci a krojovaní,
což se letos nemohlo uskutečnit. S panem děkanem jsme se
ale dohodli, že přineseme hodový věnec, aby byly hody při mši
připomenuty,” dodal Jakub Švorba.
I když se letos martinské hody kvůli koronaviru uskutečnily jen
symbolicky, milovníci folkloru se mohou o to víc těšit na příští rok. Kromě tradičních listopadových hodů na ně totiž čeká
i jubilejní Slovácký rok.
(red)

KNIŽNÍ NOVINKY

foto: (rl)

NEVĚRA NA ZAKÁZKU / Stephanie Scottová, 331 stran
V Japonsku vznikl výnosný byznys. Jeden z manželů si na svého partnera najme
tajného agenta, který ho svede, a získá tak svému zadavateli příznivé podmínky
pro rozvod. Když Sató pověří agenta Kaitaróa Nakamuru, aby kompromitoval jeho
manželku Rinu, domnívá se, že všechno půjde jako po másle. Rina netuší, jaké
okolnosti je s Kaitaróem svedly dohromady a postupem času se do sebe vášnivě
a zoufale zamilují. O mnoho let později se Rinina dcera Sumiko, kterou matčin
osud pronásleduje, rozhodne doplnit prázdná místa v jejím příběhu i ve své paměti. Autorka prozkoumává ožehavé téma psychologických a morálních pohnutek
činů, jež konáme ve jménu lásky a ptá se, kde končí vášeň a začíná posedlost.
DRZÝ BASTARD / Penelope Ward Vi Keeland, 308 stran
V žádném případě jsem neměla v úmyslu propadnout tomu drzému bastardovi.
Byl to někdo, kdo patřil do mých nejdivočejších fantazií, a ne na odpočívadlo kdesi
uprostřed Nebrasky. Když se mi porouchalo auto, uzavřeli jsme společnou dohodu.
Cestovali jsme spolu, přespávali v hotelech, odolávali sexuálnímu napětí a podnikali
neplánované zajížďky. Strašně jsem ho chtěla, Chance se však držel zpátky. Cítila
jsem, že i on po mně touží, ale něco ho brzdilo. Všechno dobré jednou končí, že?
Až na to, že takový konec jsem v žádném případě nečekala.
DVANÁCT VÁNOČNÍCH SCHŮZEK / Jenny Bayliss, 376 stran
Kate Turnerová nikdy nepatřila k ženám, které jsou posedlé hledáním vhodného přítele. Vlastně si už dávno zvykla na poklidné
večery o samotě v pyžamu před televizí. Na druhé straně by ale nebylo špatné
mít zas někoho po boku, zvlášť v čase blížících se Vánoc. Jenže její poslední dlouhodobý vztah dávno vyšuměl do ztracena a v ospalém Blexfordu aby vhodného
svobodného mládence pohledal. Takže začala vážně uvažovat o tom, k čemu ji už
dlouho nutila kamarádka Laura: přihlásit se na seznamku a využít speciální předvánoční akci, dvanáct schůzek naslepo s různými muži v různých prostředích od
1. do 23. prosince.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ
STŘEDISKO KYJOV
S ohledem na další vývoj protiepidemických
vládních nařízení bude případný program na
měsíc prosinec avizován. Pro aktuální informace sledujte, prosím, naše webové stránky
www.dum-kultury-kyjov.cz, facebookový profil
(@MestskeKulturniStrediskoKyjov) nebo instagram (kyjovskykulturak). Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

MAR

IZ S.R.O

.

PRACOVNÍ
& OUTDOOROVÉ

ODĚVY

PROVOZ
KINA PANORAMA KYJOV

O T E V Ř E N O

PO–PÁ
7. 30–17.00
SO
8.00–12.00

M Ě Š ŤA N S K Á 6 2 | H O D O N Í N

Z důvodu možného posunu filmových premiér
a také kvůli stále se měnícím aktuálním vládním
opatřením není možné zveřejnit program kina
na listopad. Sledujte proto prosím naše webové stránky www.kino-kyjov.cz, facebookový
profil (@kinopanoramakyjov) nebo instagram
(@kinokyjov) pro aktuální informace a případný
program. Děkujeme za pochopení a zachování
přízně.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Čtvrtek 3. 12. v 17:00, přednáškový sál
BABIČKA
Jiří Bartoň, kyjovský rodák, herec a vystudovaný filmový historik povypráví o osudech herců a
peripetiích kolem natáčení filmu Františka Čápa
z roku 1940.
Čtvrtek 10. 12. v 17:00, přednáškový sál
KOLUMBIE
Cestovatelská přednáška manželů Poulíkových.
ilustrační foto, Kolumbie

INZERCE V KYJOVSKÝCH NOVINÁCH
Plánované akce proběhnou v případě zrušení
současných mimořádných opatření. Aktuální
informace naleznete na webu:
http://www.knihovna-kyjov.cz/a FB knihovny.

TEL.:

732 415 104
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CENA
CYKLISTÉ DOMA USPĚLI,

přispěli i na charitu

SLOVÁCKA

PA R T N E Ř I

město Kyjov

Bohatý cyklistický program připravili pořadatelé z CK SOKOL DACOM PHARMA KYJOV na neděli 27. září. Z důvodů vládních opatření
Covid -19 a různých dopravních omezení jsme museli závod přesunout z tradičního okruhu na nový technický okruh v délce 9,5 km. Start
a cíl byl v Kyjově na náměstí TGM, dále přes Kostelec a zpět do Kyjova. Dopoledne, s úderem 9. hodiny na Kyjovské radnici, odstartoval maraton závodů kategorie mládeže a žen. Zde se nám podařilo v žákovské kategorii dojet na stupně vítězů. Tonda Žufánek obsadil
3. místo, Adam Slovák pěkné 25. místo a David Ježek 29. místo v kadetech. Na start se postavila také trojice nováčků v kat. mladších žáků.
Odpoledne ve 14.30 hod. odstartoval starosta města F. Lukl,
teprve III. díl prestižního Škoda Cupu - Český pohár Elitní kategorie mužů. Že se závod jel na kratším okruhu, byla nakonec dobrá
volba. Na okruhu se pořád něco dělo, nechyběly úniky, i výsledný
průměr 42 km/h polského jezdce Patryka Stosze hovořil za vše.
Ve spurtu byl druhý Matěj Zahálka a třetí Dominik Neuman z týmu
Elkov Kasper. Velká škoda byla, že kyjovský odchovanec Jan Bárta
nemohl z důvodu zranění promluvit do pořadí v domácím závodě. Na startu ale nechyběli další závodníci, kteří prošli kyjovskou
cyklistikou, a to Pavel Gruber z Favoritu Brno si přijel pro krásné
14. místo, Antonín Kostiha z týmu Arbo Wien (Vídeň) se na domácím závodu prezentoval úniky, hlavně v první polovině závodu,
kde se na start postavilo 100 členné startovní pole.

A. Slovák spolu s T. Vránou 10. místo na MČR v časovce dvojic.
K. Dostálová 3. místo v přeboru JMK, 10. místo v celkovém pořadí
ČP na silnici.

Navzdory všemu, co nám letošní sezona připravila, nebyly výsledky domácích svěřenců vůbec špatné. Podařila se dát dohromady dobrá parta, objeli jsme všechny závody českého poháru
na silnici a dráze, účastnili jsme se MČR v Plzni, kde nám unikla
o 2 sekundy medaile.

Letošní 27. ročník se jel již podruhé v charitativním duchu, kde
sportovci přispívají spolu s pořadatelem ze startovného. Letos
se pořadatelé rozhodli podpořit Nemocnici v Kyjově, konkrétně
přispět hematologickému oddělení na nákup křesla sloužícího pro
odběr krve a plazmy.

Výsledky:
A. Žufánek kat. MŽ - celkově 2. místo v pořadí ČP na silnici, přeborník JMK na silnici a dráze, 3. místo na MČR v časovce dvojic.
T. Vrána 3. místo na přeboru JMK a dále 15. místo v celkovém pořadí ČP na silnici.

Ještě jednou díky všem. A na závěr si přeji, abychom se v roce
2021 mohli zase potkávat bez omezení. Musíme to společně
vydržet a nakonec zvítězíme.

SP ONZO ŘI

Na závěr chci touto cestou poděkovat všem, kteří velkou měrou
přispěli k tomu, že se tato akce mohla vůbec uskutečnit, i když za
velmi přísných hygienických opatření Covid -19.
Velké díky patří našim patronům: městu Kyjov, Jihomoravskému
kraji, ČSC, ČUS a Sokolu Kyjov, dále našim dlouholetým sponzorům za finanční podporu, Nemocnici Kyjov, SUS JMK, Policii ČR
za bezpečný průběh, dobrovolným hasičům z Kyjovska, dobrovolníkům a pořadatelům, dále mediálním partnerům a v neposlední řadě občanům města Kyjova, kteří jsou skvělí.

Sportu zdar

Hušek Vladimír
sportovní ředitel CK SOKOL DACOM PHARMA KYJOV, z.s.
®

doplněk stravy

Pro klouby

fit a v kondici

MOTKOV

Hyalfit
Vyzkouše

jte naši

dvojici

a

Hyalfit gel

hyalfit

Čistý krystalický kolagen s kyselinou hyaluronovou
a vitaminem C je vhodný pro střední a starší generaci,
pro sportovce a pro lidi v zátěži.
Účinné složky: Kyselina hyaluronová, Kolagen,
Chondroitin sulfát, Vitamín C a Bosellie Serrata
doplněk stravy

hyalfit gEl

je nový, moderní kosmetický

prostředek, určený na svaly
a klouby, vyvinutý dle nejnovějších poznatků kosmetologie
a přírodních věd.
Jedná se o masážní a zklidňující přípravek na svaly, vaziva
a klouby, určený k rychlé
a zároveň dlouhotrvající úlevě.

®

®

Kompletní hygienický servis a zabezpečení staveb,
sportovních a společenských akcí
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LIHAN BICYCLE
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OFSETOVÝ TISK
DIGITÁLNÍ TISK
KNIHAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ
GRAFICKÉ STUDIO
FOTOSTUDIO

R

WWW.TISKARNAKYJOV.CZ

OBCHODNÍ CENTRUM
(dříve RIESZ elektro Kyjov)

PLACENÁ INZERCE

VRAKOVIŠTĚ VACENOVICE
ODTAH AUTOVRAKŮ
+DOKLAD O LIKVIDACI

ZDARMA

PNEUSERVIS • DESINFEKCE KLIMATIZACÍ • NÁHRADNÍ DÍLY
Kontakt: Jan Fišman, tel.: 603 851 394 nebo 604 539 563, www.smelc.eu

OTEVŘENO
PO-PÁ 8.00 - 17.00
SO 8.00 - 11.30
najdete nás 100 m
za mostkem u gymnázia

PARKOVÁNÍ
I VE DVOŘE

A D A M E S s . r. o . | K o m e n s k é h o 5 5 8 | 6 9 7 0 1 Ky j o v

SVÍTIDLA • KUCHYŇKA • ŽELEZÁŘSTVÍ
ELEKTRO-INSTALAČNÍ MATERIÁL

Uzávěrka redakčních příspěvků do příštího čísla je 13. prosince 2020.
Připomínky k distribuci a obsahu Kyjovských novin můžete zasílat na adresu: mpechura@televizetvs.cz.
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• Klimatizace
Děkujeme za Vaši přízeň!
• Automatizace
Přejeme Veselé Vánoce
• Elektromateriál
a šťastný nový rok.
• Elektroinstalace
• Stavební činnost

www.g r molecs e r vis .cz
PLACENÁ INZERCE

