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Dokázali jsme, že to dokážeme
Vážení občané, tak nám zase uběhlo
volební období a můžeme si říci s jakými
představami jsme do něho vstupovali a
co se nám podařilo realizovat.
Před čtyřmi roky jsme si, vzhledem
k vysoké zadluženosti města stanovili cíl
pokusit se realizovat další investice tak,
že když nemáme peníze vlastní, je nutné
je zajistit z cizích dotací. Dnes můžeme
říci, že se nám to podařilo. Zadluženost
města je nejnižší za posledních deset let
a přesto je na Koryčanech vidět, že se
spousta užitečných investic vedoucích ke
zkrášlení Koryčan a zlepšení života občanů podařila.
Z čistých vlastních prostředků byl
postaven chodník do Lískovce, položen

asfaltový koberec k nové lékárně, opraveny kapličky v Lískovci, Blišicích, opravena autobusová zastávka v Blišicích a řada
méně finančně náročných akcí. Z vlastních prostředků je připravena rekonstrukce autobusové zastávky v Jestřábicích. Tato nebyla zrealizována z důvodu
zákazu vjezdu nákladních automobilů
přes Škobeř, což by s využitím dlouhé
objízdné trasy celou akci neúměrně prodražilo. Realizace se odkládá na příští
rok.

Velké investiční akce, které jsme
realizovali byly postaveny za přispění
dotací jednak ze státního rozpočtu ( medvědů ), jednak z dotací Evropské unie.

Ze soukromých prostředků je připravena k realizaci instalace automatu na
mléko na náměstí před prodejnou radiotelevizní služby. Předpoklad zahájení
provozu je říjen nebo listopad 2010.

2./ Kompletně se rekonstruovalo celé
náměstí, včetně stavby nového WC.

Jednalo se o tyto investiční akce :
1./ Opravila se Základní škola na
Masarykově ulici. Vyměnilo se na ní přibližně 60 oken, škola se zateplila a vedle
ní se postavilo nové sportovní centrum s
tělocvičnou, saunou a posilovnou.

3./ Dokončila se městská kanalizace,
včetně hlavního kanalizačního sběrače
kolem Kyjovky, čímž jsou nyní všechny
odpadní vody z Koryčany svedeny na čistírnu odpadních vod.
4./ Vybudovalo se odpadové centrum a zřídily se Technické služby Města
Koryčany. Díky zodpovědnému přístupu celého zastupitelstva, které rozhodlo
prozíravě o nákupu areálu bývalé pily
lesů České republiky, jsou vytvořeny na
desetiletí dopředu podmínky pro rozvoj
jak celého odpadového hospodářství, tak
technických služeb v Koryčanech.
4./ Zateplila se, včetně výměny oken a
nové fasády městská radnice.
5./ Zateplila se, včetně výměny oken a
nové fasády mateřská škola
6./ Dokončuje se zateplení, včetně
výměny oken a nové fasády základní škola na Náměstí.
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7./ Dokončuje se zateplení, včetně výměny oken a nové fasády školní jídelny na ulici Nádražní.
8./ Vytvořili jsme podmínky pro rekonstrukci areálu koupaliště, což přispělo k tomu že celé koupaliště bylo rekonstruováno nájemcem bez potřeby finančních prostředků města.
9./ Z dotací o které žádáme spolu se občanským sdružením
POLYPEJE se realizuje statické zajištění zříceniny hradu Cimburk.
Domníváme se, že se nám za uplynulé čtyři roky podařilo
získat z Evropských dotací pro Koryčany maximum. Vzhledem
k tomu, úspěšnost našich žádostí o dotace je přibližně 4 z 10
podaných žádostí (podávali jsme žádosti na všechny vyhlášené dotace které by byly přínosem pro Koryčany) je připravena
řada projektů, které má možnost využít příští zastupitelstvo.
Bude jen na něm, zda tyto rozpracované projekty a připravené
žádosti, využije. Peníze může nové zastupitelstvo hledat jak ve
stále ještě vypisovaných dotačních titulech tak možná v případě, že se potvrdí zájem Moravských naftových dolů o čerpání
zemního oplynu z ložiska na Češkách, v penězích, které by jako
příspěvek ze zisku vytěženého plynu, přišly přímo do městské
pokladny. Toto je však zřejmě záležitost ještě několika příštích
let a záleží plně na Moravských naftových dolech.
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Bytová výstavba se řídí zpracovaným územním plánem
pro Město Koryčany. Lokality jsou určeny, naráží se však na to,
že takřka všechny určené pozemky jsou soukromé a je pouze
na stavebnících aby se dohodli s majitelem na ceně a výkupu
těchto pozemků. Město má v těchto případech jen omezené
možnosti, ale vždy, v případě dohody prodejce a stavebníka
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vyšlo stavebníkům při stavebním řízení
maximálně vstříc. Vyhlásili jsme dotační
program ve výši 150 000 Kč při kolaudaci
domu postaveného v intravilánu města
na místě starého domu, kde jsou již v ulici vybudovány inženýrské sítě. Snahou je
mít pěkné domy ve středu obce na místo stavění v okrajových částech města na
úrodné zemědělské půdě.
Na úseku bezpečnosti občanů jsme
pokračovali v rozšiřování kamerového
systému a vybudovali jsme služební místnost pro policii ČR v přízemí městského
úřadu. Možnost zřízení městské policie
jsme zvažovali a zjistili jsme ji jako nerealizovatelnou z důvodu vysoké finanční
náročnosti. Zřízení městské policie by
bylo nad finanční možnosti rozpočtu
města.
Na úseku požární ochrany a ochrany
před živelními pohromami bylo dokončeno zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II. Pro tuto jednotku
jsme zajistili dotačně, zdarma ze Zlínského kraje požární vozidlo Karosa CAS 25,
které podstatně zvýšilo akceschopnost
naší jednotky a tato jednotka se svými
výkony nyní řadí mezi nejlepší ve Zlínském kraji.
Bohužel, museli jsme se velmi intenzivně zabývat i dvěma kauzami, které
nejsou v kompetenci Města Koryčany,
ale přímo Zlínského kraje. V těchto případech jsme mohli pouze trvale žádat,

prosit a strašit katastrofálním dopadem
na občany Koryčan. Jednalo se o tyto
kauzy :
1./ Zajištění druhého lékaře pro
Koryčany. V tomto případě jsme naráželi
přímo na neochotu VZP a Zlínských
orgánů opět zřídit druhého lékaře v
Koryčanech. Po 1,5 letém úsilí se nakonec podařilo, že v průběhu měsíce října
začne v ordinaci KORYNA nábytek, a.s.
ordinovat pan MUDr. Kováčik z Kyjova.
Bude nyní jen na občanech Koryčan, zda
získá dostatek pacientů a svou ordinaci
udrží.
2./ Oprava ujeté vozovky mezi
Koryčanami a Jestřabicemi. V tomto
případě jsme opět naráželi na liknavost
kompetentních pracovníků které vzniklé
problémy s dopravou koryčanských občanů nijak zvláště nezajímaly. Po jednání s
panem hejtmanem a trvalém jednání s
dalšími vedoucími kompetentními pracovníky se věci daly do pohybu. V současné době se na generální opravě ujeté
vozovky již intenzivně pracuje a je reálný
předpoklad že celá silnice bude před koncem měsíce října zprůjezdněna.
Pro zajištění úklidu a údržby veřejných prostranství jsme , jak je výše uvedeno, zřídili Technické služby. Byl to prozíravý krok, neboť v Koryčanech přibývá
starých občanů, kteří již nejsou, tak jako
dříve, schopni sekat trávu před vlastními
bydlišti a obracejí se ve stále větší míře

na provedení této práce na pracovníky
Města, kteří i tak enormní nárust ploch
k posečení jen velmi obtížně zvládají. Při
údržbě veřejných prostranství nám velmi pomáhá dobrá spolupráce s Úřadem
práce v Kroměříži. Každý rok posilujeme
četu našich pracovníků veřejně prospěšných prací o pracovníky z pořadníku
nezaměstnaných občanů, jejichž mzdu
dotuje úřad práce. Tato skupina se nyní
dále rozšiřuje o pracovníky veřejné služby, kteří si tímto mají možnost částečně
zvýšit sociální příspěvek životního minima. Touto skupinou pracovníků se pak
daří zajišťovat řadu prací, které by jinak
museli být hrazeny z obecního rozpočtu.
Je samozřejmé, že Koryčany čeká ještě
veliké množství práce , aby občané mohli být spokojeni. Těmito úkoly se však již
bude muset zabývat nové zastupitelstvo.
Dnes, na závěr tohoto volebního
období již mohu zodpovědně říci, že z
velké části hlavně díky tomu, že jsme se
na zasedání zastupitelstva nezabývali
neplodným politickým hašteřením jako
v parlamentu, ale skutečně jsme jednali
všichni v zájmu rozvoje Koryčan, podařilo se nám realizovat investiční akce o kterých se nám na počátku tohoto volebního
období mohlo, jak se říká, jenom zdát. Za
tento přístup všem členům rady a zastupitelům, děkuji.
Ing. Miroslav Máčel
starosta

Zápis
ze 17. řádného zasedání Zastupitelstva Města Koryčany,
konaného dne 25. 2. 2010 v Koryčanech
17. řádné zasedání Zastupitelstva
Města Koryčany konané ve velké zasedací místnosti na MěÚ Koryčany zahájil starosta Ing. Miroslav Máčel v 18.00
hodin. Zasedání se zúčastnilo 15 zastupitelů. Ověřovateli zápisu byli jmenováni zastupitelé Rostislav Škrabal a Mgr.
Drahomíra Čížková. Návrhová komise
byla schválena ve složení zastupitelů ing.
Vladislav Plaček, Michal Huška a Marek
Berka. Průběh zasedání zapsal Václav
Paseka.

Program:
1. Zahájení
2. Doplnění a schválení programu
3. Zpráva o činnosti Rady Města
Koryčany
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4. Zpráva o hospodaření města
Koryčany k 31. 12. 2009
5. Schválení plánu investičních akcí a
VPP na rok 2009
6. Schválení rozpočtu Města Koryčany
na rok 2010
7. Schválení Zřizovací listiny organizační složky Města Koryčany – Technické služby Koryčany
8. Zrušení realizace změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Koryčany
9. Schválení návrhu zadání územního
plánu sídelního útvaru Koryčany
10. Schválení smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti
11. Schválení smluv
12. Převody majetku města
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13. Schválení organizačního zabezpečení následujícího zasedání zastupitelstva
14. Interpelace zastupitelů
15. Diskuse
16. Návrh usnesení
17. Závěr
--------------------add 1. Zahájení - add 2. Doplnění a
schválení programu
Starosta přivítal všechny přítomné. Z
občanů města se zasedání zastupitelstva
zúčastnili 3 občané. Dále vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k navrženému
programu jednání. Navržený program
byl doplněn o bod: 11. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu.

strana 3

Takto doplněný program byl schválen
15-ti hlasy přítomných zastupitelů.
add 3. Zpráva o činnosti Rady Města
Koryčany
Tajemník úřadu Ing. Petr Celý předložil zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo
vzalo zprávu na vědomí. Zpráva je přiložena k zápisu a je jeho součástí.
add 4.Zpráva o hospodaření města
Koryčany k 31. 12. 2009
Rozpočet Města Koryčany byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva Města Koryčany dne 26. února 2009. Rozpočet pro rok 2009 byl
původně sestaven na částku 71.860.000,Kč. Po všech úpravách rozpočet činil
49.408.900,-Kč. Příjmy rozpočtu byly
plněny na částku 49.406.800,-Kč a výdaje
jsou čerpány na částku 44.499.300,-Kč,
+ financování 4.907.500,-Kč Celková
zadluženost obce činila k 31. 12. 2009 ve
výši 15.590.000,- Kč. Zpráva o hospodaření Města Koryčany k 31. 12. 2009 byla
zastupitelům předložena v materiálech
pro jednání zastupitelstva. Zpráva je přiložena k tomuto zápisu a je jeho nedílnou
součástí.
Zastupitelstvo Města Koryčany vzalo
na vědomí zprávu o hospodaření Města
Koryčany za rok 2009.
add 5. Schválení investičních akcí města a VPP pro rok 2010
Starosta Ing. Miroslav Máčel předložil
členům Zastupitelstva Města Koryčany
návrh investičních a veřejně prospěšných
prací na rok 2010 a o zařazení uvedených akcí bylo hlasováno.

Návrh plánu investičních akcí a větších oprav ve Městě Koryčany na rok
2010
1./ Budova MěÚ Náměstí 401 – zateplení
2./ Budova Mateřské školy Koryčany
– zateplení
3./ Centrum odpadového hospodářství 1.
a 2. etapa
4./ Centrum odpadového hospodářství
3. etapa
5./ Zastávka Jestřabice
6./ Projekt kanalizace Jestřabice pro
územní řízení
7./ Projekt – studie chodníků Jestřabice
9./ Hřbitov Koryčany – oprava zídky a
kolumbárií
10./ Rozšiřování kamerového systému
11./ Oprava – Zvonice Blišice, křížku u
Doupovcového, křížku a pomníku v Lískovci na návsi
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12./ Instalace 3 ks zrcadel – 1x Kyjovská,
2x Lískovec
13./ Koupaliště – oprava technologie
14./ Oprava domu pí. Filípkové
15./ Technické zhodnocení nebytových
prostor MěÚ
Návrh plánu VPP Města Koryčany
na rok 2010
1./ Oprava fasády budovy zadní části
dvoru MěÚ
2./ Dokončení fasády b. j, Masarykova
3./ Oprava dlažby na koupališti
4./ Oprava chodníků
5./ Běžná oprava a údržba veřejných prostranství a veřejné zeleně
Žádosti o dotace – v případě úspěšnosti realizace v roce 2010- 2012
1./ Zateplení ZŠ Náměstí 106 – podáno
2./ Zateplení Školní jídelny, družiny, ul
Nádražní – podáno
3./ 3. etapa Náměstí- Revitalizace centra
města Koryčany- chodníky Nádražní ,
Masarykova, Příční
4./ Dostavba Domova pro seniory
5./ Zpracování nového digitálního UP
Koryčany
6./ Hasiči JPO 2 pro rok 2010
7./ Cimburk – statické zajištění pro rok
2010
Hlasování:
Zastupitelstvo Města Koryčany schválilo 15- ti hlasy přítomných zastupitelů
návrh investičních akcí a VPP na rok
2010.

add 6. Schválení rozpočtu města
Koryčany na rok 2009
Návrh rozpočtu města Koryčany na
rok 2009 byl podrobně projednán na jednání Rady Města Koryčany za přítomnosti členů finanční komise. Byl zaslán zastupitelům v předstihu tak, aby se k němu
mohli vyjádřit, popřípadě navrhnout
změny. S návrhem rozpočtu se měli možnost seznámit i občané města. Byl zveřejněn na úřední desce a internetových
stánkách města po dobu, tak jak tomu
ukládá zákon o obcích. Návrh rozpočtu
je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Pro rok 2010 byl sestaven vyrovnaný rozpočet, na straně příjmů činí
60.851.000,-Kč, na straně
výdajů činí 58.974.000,-Kč + Financování ( 1.877.000,- Kč, splátka půjček ) =
60.851.000,-Kč.
K této zprávě nebyly dotazy ani připomínky. Starosta přečetl návrh usnesení
a nechal o tomto bodu hlasovat.
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Hlasování:
Zastupitelstvo
Města Koryčany
schvaluje 15- ti hlasy přítomných zastupitelů rozpočet Města Koryčany pro rok
2010.
add 7. Schválení zřizovací listiny organizační složky Města Koryčany- Technické služby Koryčany
Město Koryčany v souvislosti vybudování Odpadového centra Koryčany
a pořízení techniky pro údržbu města
Koryčany a svozu komunálního odpadu
rozhodlo zřídit organizační složku města
Koryčany – s názvem „Technické služby
města Koryčany“, která bude zajišťovat
provoz, správu a údržbu majetku města
Koryčany na těchto úsecích:
• Odpadové centrum Koryčany
• chodníky, komunikace, veřejná prostranství včetně úklidu a zajištění čistoty
• zimní údržby komunikací v souladu
s „Plánem zimní údržby místních
komunikací“
• veřejná zeleň
• kotelny plynové,
• městský mobiliář
• běžná údržba obecního majetku
• odvoz komunálního odpadu
• plní další úkoly na základě rozhodnutí Rady města nebo Zastupitelstva
města
Starosta Ing. Miroslav Máčel předložil
Zastupitelům města Koryčany návrh zřizovací listiny a nechal o ní hlasovat.
Hlasování:
Zastupitelstvo Města Koryčany v souladu
s § 24 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s
ust. § 84, odst. 2, písm. d) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) zřizuje, 15ti hlasy přítomných zastupitelů s účinností 1. 4. 2010 organizační složku města
Koryčany s názvem Technické služby
města Koryčany.
add 8. Zrušení realizace změny č. 10
územního plánu sídelní útvaru Koryčany
Na základě sdělení společnosti ECONOMY Partners, s. r. o. o odstoupení
od realizace projektu FVE Koryčany na
pozemku města Koryčany p. č. 1609/4 v
k. ú. Lískovec z důvodu zrušení rezervace
společnosti E-ON Distribuce k připojení FVE Koryčany do distribuční sítě a z
důvodu neprodloužení žádosti společnosti ECONOMY Partners, s. r. o. Brno
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žádá výše uvedená společnost o zastavení
realizace změny územního plánu na uvedeném pozemku.
Starosta přečetl návrh usnesení a
nechal o tomto bodu hlasovat.
Hlasování:
Zastupitelstvo
projednání:

Města Koryčany po

1)
ruší 13- ti hlasy přítomných
zastupitelů, 2 zastupitelé se zdrželi, zadání změny č. 10 územního plánu sídelního
útvaru Koryčany
a
2)
ruší, 13- ti hlasy přítomných
zastupitelů, 2 zastupitelé se zdrželi, záměr
pronájmu pozemku p. č. 1609/4 v k. ú.
Lískovec ve vlastnictví města pro stavbu
FVE Koryčany
add 9. Schválení zadání územního plánu sídelního útvaru Koryčany
Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města v souladu s § 47 odstavcem 5
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebního úřadu ( stavební zákon)
předložilo k projednání a ke schválení v
Zastupitelstvu města Koryčany zadání
územního plánu Koryčany.
Návrh zadání územního plánu
Koryčany byl projednán na jednání Rady
Města Koryčany Byl zaslán zastupitelům
tak, aby se k němu mohli vyjádřit. S návrhem zadání se měli možnost seznámit i
občané města. Byl zveřejněn na úřední
desce a internetových stánkách města po dobu, tak jak tomu ukládá zákon.
Zadání územního plánu a vyhodnocení
požadavků dotčených orgánů, podnětů a
připomínek uplatněných při projednávání zadání územního plánu jsou součástí
usnesení zastupitelstva.
Starosta přečetl návrh usnesení a
nechal o tomto bodu hlasovat.
Hlasování:
Zastupitelstvo města Koryčany po
projednání
1)schvaluje, 15- ti hlasy přítomných
zastupitelů,
zadání územního plánu Koryčany dle přílohy č. 1 a bere na
vědomí vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a
připomínek uplatněných při projednání
zadání územního plánu Koryčany dle
přílohy č. 2

add 10. Schválení smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti
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Starosta Ing. Miroslav Máčel předložil Zastupitelům Města Koryčany
návrh smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti na území Zlínského kraje
veřejnou autobusovou dopravou pro rok
2010. Příspěvek města činí pro rok 2010
částku ve výši 204.610,-Kč.
Návrh smlouvy obdrželi zastupitelé v
materiálech k jednání v zastupitelstvu.
Starosta přečetl návrh usnesení a
nechal o tomto bodu hlasovat.
Hlasování:
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje 15- ti hlasy přítomných zastupitelů, smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti pro rok 2010.

add 11. Schválení smlouvy o zřízení
práva odpovídajícímu věcnému břemeni a smlouvy o budoucí smlouvě kupní
Starosta Ing. Miroslav Máčel předložil Zastupitelům návrh výše uvedených
smluv, přečetl návrh usnesení a nechal o
jednotlivých smlouvách hlasovat.
Hlasování:
1. Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje,15- ti hlasy přítomných zastupitelů,
smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemeni, kterou Město Koryčany jako povinný touto smlouvou oprávněnému E.ON Distribuce , a. s. formou
věcného břemene zřizuje právo umožňující využití zatížených obecních pozemků
p. č. 524/1 a 551/1 v k. ú. Koryčany pro
účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy s názvem „Koryčany,
příp. NN, Machálek“ spočívající v umístění nového nadzemního kabelového
vedení NN na části zatíženého pozemku
v souladu s ust. §25 energetického zákona. Průběh a rozsah věcného břemene je
vymezen geometrickým plánem.
Hlasování:
2. Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje, 15- ti hlasy přítomných zastupitelů,
smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi
městem Koryčany a JMP, s. r. o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jejímž předmětem
je závazek uzavřít budoucí kupní smlouvu, jejímž předmětem bude převod vlastnictví k plynárenskému zařízení, tj. STL o
výměře 34 m a přípojek pro tři RD v ul.
Masarykova za cenu 100.000,-Kč.
12. Převod nemovitostí Města Koryčany.
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Rada města Koryčany doporučila k projednání a ke schválení v Zastupitelstvu
města Koryčany tyto převody:
Starosta Ing. Miroslav Máčel přečetl
návrh usnesení a nechal o jednotlivých
převodech hlasovat.
Hlasování:
1.
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje, 15- ti hlasy přítomných zastupitelů, prodej pozemku p. č. 382 zahrada o
výměře 788 m2 v k. ú. Blišice pro pana
Zdeňka Foltýna za cenu dle znaleckého
posudku.
Hlasování:
2.
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje, 15- ti hlasy přítomných zastupitelů, prodej bytu 1+1 číslo 868/5 v ul.
Zámecká v bytovém domě čp. 868 v k. ú.
Koryčany za cenu nejvyšší nabídky.
Hlasování:
3.
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje,15- ti hlasy přítomných zastupitelů,
bezúplatný převod pozemku p. č. 1371/2
o výměře 935 m2 v k. ú. Jestřabice z
vlastnictví Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Moravy a Dyje,
pracoviště Hodonín do vlastnictví města
Koryčany.
add 14. Schválení organizačního zabezpečení následujícího zasedání zastupitelstva
Starosta seznámil zastupitele s organizačním zabezpečením následujícího
zasedání zastupitelstva, jehož návrh
obdrželi všichni zastupitelé v materiálech
k jednání v zastupitelstvu.
Starosta přečetl návrh usnesení a
nechal o tomto bodu hlasovat.
Hlasování:
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje,
15-ti hlasy přítomných zastupitelů, organizační zabezpečení následujícího zasedání zastupitelstva v Koryčanech, které se
bude konat v měsíci duben nebo květen
v 19 hodin. Datum bude upřesněn.
add 15. Interpelace zastupitelů
Starosta otevřel interpelace členů zastupitelstva na které současně odpovídal.
• V interpelacích starosta informoval
přítomné zastupitele o situaci v obsazení praktického lékaře v Koryčanech
po MUDr. Karlu Kosovi.
• Zastupitel pan Rostislav Škrabal poukázal na velký nepořádek v okolí hradu Cimburk
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•

•

Starosta vejde v jednání se společností
Polypeje za účelem sjednání nápravy.
Zastupitel pan Rostislav Škrabal poukázal na parkování vraků aut i bez
značek, je tím znesnadněna údržba
silnic v zimním období
Starosta konstatoval, že se naráží na
problém platné legislativy neumožňující manipulaci s cizím majetkem.
Zastupitel pan Rostislav Škrabal
poukázal na nesoulad termínu ve
vyvážení komunálního odpadu, kdy
jeden týden vyváží společnost Biopas
a další týden provádí svoz město
Koryčany s vlastním popelářským au-

tem.
Jmenovaný konstatoval, že je nutné seznámit občany s termínem vývozu
komunálního odpadu (vyhlásit termín
svozu). Starosta na místě pověřil referenta OŽP zpracováním příslušné informace
pro občany.
add 16. Diskuse
Starosta otevřel diskusi, ve které
odpovídal na dotazy členů zastupitelstva
a přítomných občanů.

Hlasování:
Starosta vyzval předsedu návrhové komise přednesením zprávy. Člen návrhové
komise pan Michal Huška přečetl návrh
usnesení, které zastupitelé jednomyslně
schválili.
add 18. Závěr
Starosta pan Ing. Miroslav Máčel
poděkoval všem za účast na dnešním
zasedání a jednání ve 19:45 hodin ukončil.

add 17. Návrh usnesení

Zápis
z 18. řádného zasedání Zastupitelstva Města Koryčany,
konaného dne 13. 5. 2010 v Koryčanech
18. řádné zasedání Zastupitelstva
Města Koryčany konané ve velké zasedací místnosti na MěÚ Koryčany zahájil starosta Ing. Miroslav Máčel v 18.00
hodin. Zasedání se zúčastnilo 15 zastupitelů. Ověřovateli zápisu byli jmenováni
zastupitelé ing. Vladimír Plaček a Josef
Ketler. Návrhová komise byla schválena ve složení zastupitelů Michal Huška, ing. Jaroslav Kočí a Mgr. Drahomíra
Čížková. Průběh zasedání zapsal Václav
Paseka

schválení programu
Starosta přivítal všechny přítomné. Z
občanů města se zasedání zastupitelstva
zúčastnilo 11 občanů. Dále vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k navrženému
programu jednání. Navržený program
nebyl doplněn a byl schválen, 15-ti hlasy
přítomných zastupitelů.

Program:
1. Zahájení
2. Doplnění a schválení programu
3. Informace nájemce koupaliště o
zatraktivnění areálu koupaliště
– částečná rekonstrukce
4. Informace o nabídce instalace
mléčného automatu na náměstí v
Koryčanech
5. Zpráva o činnosti Rady města
Koryčany
6. Schválení Závěrečného účtu města
Koryčany za rok 2009
7. Informace o průběhu investičních
akcí a VPP v roce 2010
8. Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro SDH
Koryčany
9. Převody majetku města
10. Schválení organizačního zabezpečení následujícího zasedání zastupitelstva města Koryčany
11. Interpelace zastupitelů
12. Diskuse
13. Návrh usnesení
14. Závěr

Zastupitelstvo města Koryčany bere
na vědomí informaci nájemce koupaliště pana Vinklara a spol. EkoSolar s. r. o.
pana Františka Trubačíka o zatraktivnění areálu koupaliště – částečné rekonstrukce a souhlasí, 15-ti hlasy přítomných zastupitelů, s uzavřením dodatku k
nájemní smlouvě na pronájem koupaliště
za podmínek sjednaných Radou města
Koryčany.

add 1. Zahájení - add 2. Doplnění a
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add 3. Informace nájemce koupaliště o
zatraktivnění areálu koupaliště – částečná rekonstrukce

add 4. Informace o nabídce instalace mléčného automatu na náměstí v
Koryčanech
Zastupitelstvo města Koryčany bere
na vědomí informaci předsedy družstva
AGRONET Nesovice Ing. Josefa Veselého o nabídce instalace mléčného automatu na náměstí v Koryčanech a souhlasí, 15-ti hlasy přítomných zastupitelů s
umístěním automatu na výdej mléka na
náměstí v Koryčanech.
add 5. Zpráva o činnosti Rady Města
Koryčany
Tajemník úřadu Ing. Petr Celý předložil zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo
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vzalo zprávu na vědomí. Zpráva je přiložena k zápisu a je jeho součástí.
add 6. Schválení závěrečného účtu Města Koryčany za rok 2009
Zprávu k tomuto bodu přednesl starosta. Uvedl, že závěrečný účet města
byl vypracován jak z účetní uzávěrky za
rok 2009 tak také z přezkoumání hospodaření města, který provedli pracovníci
Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru
Kanceláře ředitele kontrolního oddělení.
Při přezkoumání hospodaření obce
Koryčany za rok 2009 byly zjištěny chyby
a nedostatky, které neovlivnily výsledek
hospodaření za rok 2009, § 10 odst. 3
písm. b) zákona 420/2004 Sb. uvedené v
textu zprávy o výsledku přezkoumání od
písm. B), odstraněných v průběhu přezkoumání.
Starosta přečetl návrh usnesení a
nechal o tomto bodu hlasovat.
Hlasování:
Zastupitelstvo
Města
Koryčany
schvaluje, 15-ti hlasy přítomných zastupitelů, závěrečný účet Města Koryčany za
rok 2009 bez výhrad.
Finanční záležitosti:
•

Souhlas s převodem zlepšeného hospodářského výsledku u příspěvkových organizací města za rok 2009.
Starosta předložil na základě doporučení
rady Města Koryčany k projednání a
ke schválení v zastupitelstvu:
• žádost ředitele ZŠ Koryčany RNDr.
Vlastimila Válka o souhlas k převedení zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2009 v celkové částce 21.784,27 Kč a to takto: do fondu
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odměn částku ve výši 10.000,-Kč,
do fondu rezervního částku ve výši
11.784,27 Kč.
• žádost ředitele Domova pro seniory pana Josefa Tvrdého o schválení
přeúčtování zisku z roku 2009 ve výši
6.264,18 Kč do rezervního fondu na
úhrady ztráty z minulých let.
• žádost ředitelky MŠ Koryčany Naděždy Horenské o zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009 v celkové
částce ve výši 752,79 Kč do fondu
rezervního.
Starosta přečetl návrh usnesení a nechal
o jednotlivých bodech hlasovat
Zastupitelstvo města Koryčany dává souhlas,15-ti hlasy přítomných zastupitelů:
•
Příspěvkové organizaci města
Koryčany - ZŠ Koryčany k převedení
zlepšeného hospodářského výsledku
za rok 2009 v celkové částce 21.784,27
Kč a to takto: do fondu odměn částku
ve výši 10.000,-Kč, do fondu rezervního částku ve výši 11.784,27 Kč.
• Příspěvkové
organizaci
města
Koryčany - DpS Koryčany k převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009 v celkové částce ve výši
6.264,18 Kč do rezervního fondu na
úhrady ztráty z minulých let.
• Příspěvkové organizaci města Koryčany - MŠ Koryčany k převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2009 v celkové částce ve výši 752,79
Kč do fondu rezervního.
•

Schválení úvěru na krytí vlastních
prostředků na financování investičních akcí města

Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje, 15-ti hlasy přítomných zastupitelů,
přijetí úvěru od Komerční banky, a. s. ve
výši 4.000.000,-Kč na zateplení budovy
Mateřské školy Koryčany, Městského
úřadu v Koryčanech a na pořízení zařízení pro recyklaci stavebních odpadů.
Splatnost úvěru bude do 6 let od podpisu
smlouvy.
Dále zastupitelstvo města schvaluje
zajištění tohoto úvěru krycími blankosměnkami vystavenými na Město Koryčany bez avalu.
•

Schválení příspěvku spol. KORYNA
nábytek, a. s. na úhradu ztrát v KD
Koryčany

Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje 10-ti hlasy přítomných zastupitelů,
5 zastupitelů se hlasování zdrželo, spol.
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KORYNA nábytek, a. s. příspěvek na
úhradu ztrát za provoz KD Koryčany v
roce 2009 ve výši 190.000,-Kč a příspěvek za první čtvrtletí roku 2010 ve výši
73.045,30 Kč.
add 7. Informace o postupu investičních akci a VPP města Koryčany
Starosta informoval přítomné o postu
prácí na investičních akcí a VPP města
Koryčany.
• Z investičních akcí se jedná projekt
„Odpadové centrum – Město Koryčany“ – slavnostní kolaudace a 14. 5.
2010 den otevřených dveří pro veřejnost.
• Zateplení objektu MěÚ Koryčany
– dokončuje se
• Zateplení objektu MŠ Koryčany –
probíhá
• Výstavba zastávek v Jestřabicích – je
vydáno stavební povolení
• Projektová dokumentace kanalizace
Jestřabice
• Oprava kapličky v Lískovci
• Osazení 3 ks dopravních zrcadel
– Lískovec, Koryčany,
• Oprava křížku v Blišicích
• Oprava křížku v Lískovci před kapličkou
• Oprava technologie na koupališti
– přepad
• Oprava domu po paní Filípkové –
odklad
• Technické zhodnocení nebytových
prostor v přízemí budovy MěÚ
Koryčany
• Z veřejně pospěšných pracích
• Oprava fasády na nové bytové výstavbě v ul. Masarykova
• Je prováděna běžná oprava a údržba
veřejného prostranství a veřejné zeleně, oprava chodníků
• Každou středu bude prováděn technickými službami svoz zeleně
• S UP Kroměříž bude uzavřena smlouva na poskytnutí 7 lidí do konce měsíce října
Dále starosta informoval zastupitele
o investičních projektech, na které město podalo žádosti o přidělení dotačních
prostředků v rámci připravované výzvy
Operačního programu Životní prostředí
na realizaci úspor energie ( prioritní osa
3.2 – Realizace úspor energie a využití
odpadního tepla u nepodnikatelské sféry) na zateplení dalších objektů města
Koryčany Základní škola, Jídelna a školní jídelna) a výzvy z Regionálního operačního programu na projekt – revitalizace centra města a dostavbu Domova
pro seniory. Dále byla podána žádost na
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přidělení dotačních prostředků na vyhotovení digitálního UP Koryčany.
Starosta konstatoval, že uvedené projekty, které jsou připravovány v letošním
roce 2010 se jejich realizace přesune do
funkčního období dalšího zastupitelstva,
tj. roku 2011 a 2012.
Zastupitelstvo města Koryčany vzalo
na vědomí informaci o postupu investičních akcí a VPP města Koryčany.
add 8. Schválení smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace pro SDH Koryčany
Starosta předložil zastupitelům na
základě doporučení rady Města Koryčany k projednání a ke schválení
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro SDH Koryčany. Smlouvu
obdrželi v materiálech pro jednání zastupitelstva. Starosta přečetl návrh usnesení
a nechal o tomto bodu hlasovat
Hlasování:
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje, 15-ti hlasy přítomných zastupitelů,
spol. KORYNA nábytek, a. s. příspěvek
na úhradu ztrát za provoz KD Koryčany
v roce 2009 ve výši 190.000,-Kč a příspěvek za první čtvrtletí roku 2010 ve výši
73.045,30 Kč.
add 9. Převody majetku města
Starosta předložil na základě doporučení rady Města Koryčany k projednání a
ke schválení v zastupitelstvu tyto převody
majetku města Koryčany:
1. Převod nemovitostí
Koryčany

na město

Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje, 15-ti hlasy přítomných zastupitelů,
výkup pozemku p. č. 1743/5 zahrada o
výměře 101 m2 v k. ú. Koryčany od paní
Blaženy Šulové za smluvní cenu 50,-Kč
za m2, tj. 5050,-Kč za účelem vybudování
místní komunikace – prodloužení komunikace v ul. Pivodova k novostavbě RD
pana Gregora.
2. Bezúplatný převod ( darovaní)
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje, 15-ti hlasy přítomných zastupitelů,
darovací smlouvu o bezúplatném převodu stavebních objektů z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví
města Koryčany a to:
1. Objekt D 202 zatrubnění potoka
v ceně 3.693.517,80Kč včetně DPH
2. Objekt D 302 přeložka kanalizace
DN 500 v ceně 346.028,75Kč včetně
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DPH
3. Objekt D 451 úprava veřejného
osvětlení v ceně 173.286,75Kč včetně
DPH
add 10. Schválení organizačního zabezpečení následujícího zasedání zastupitelstva
Starosta seznámil zastupitele s organizačním zabezpečením následujícího
zasedání zastupitelstva, jehož návrh
obdrželi všichni zastupitelé v materiálech
k jednání v zastupitelstvu.
Starosta přečetl návrh usnesení a
nechal o tomto bodu hlasovat.
Hlasování:
Zastupitelstvo Města Koryčany schva-

luje, 15-ti hlasy přítomných zastupitelů,
organizační zabezpečení následujícího
zasedání zastupitelstva v Koryčanech,
které se bude konat dne 24. 6. 2009 v 19
hodin.

add 12. Diskuse
Starosta otevřel diskusi, ve které
odpovídal na dotazy občanů.

add 11. Interpelace zastupitelů
Starosta otevřel interpelace členů
zastupitelstva.
• Zastupitel pan Rostislav Škrabal vznesl dotaz jak dál bude řešena situace v
Blišících s panem Nevyjelem.
• Zastupitel pan Michal Huška poukázal na propadlý kanál u domu paní
Odradovcové, bude provedena sonda
• Zastupitel pan Zdeněk Šmela vznesl
dotaz ke službám v odpadovém centru města, zda je vypracován ceník
služeb

Hlasování:
Starosta vyzval předsedu návrhové
komise přednesením zprávy. Člen návrhové komise přečetl návrh usnesení,
které zastupitelé jednomyslně schválili.

add 13. Návrh usnesení

add 14. Závěr
Starosta pan Ing. Miroslav Máčel
poděkoval všem za účast na dnešním
zasedání a jednání ve 20:30 hodin ukončil.

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Koryčany podle § 15
zákona 247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů,ve
znění pozdějších předpisů a § 29 zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstva obcí
Oznamuje :
1.Volby do Parlamentu České republiky( 1/3 senátu) a volby do zastupitelstva
obce se uskuteční ve dvou dnech, kterými je pátek a sobota 15.října a 16 října
2010. Hlasování začíná v pátek 15 října
od 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin.
V sobotu 16 října začíná hlasování v
8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Případné druhé kolo voleb do 1/3 senátu se
uskuteční v pátek a sobotu 22 října 2010
a 23.října 2010 ve stejném čase jako při
konání prvního kola voleb.

2.Místem konání voleb :
V okrsku č.1 je místnost ZŠ Koryčany, Náměstí č.p.106
Pro voliče bydlící v Koryčanech ulici
Dvorky, Kyjovská, Lhotka, Nad zahradami, Náměstí, Nádražní, Petrželka, Potoky,
Samota-Tijc, Suchý řádek, Masarykova
od Náměstí po ulici Příční,U rybníka a
Zámeckou ulici.
V okrsku č.2 je místnost Kulturního
domu Koryčany, Masarykova č.p. 260
Pro voliče bydlící v Koryčanech ulici
Cihelny, Pivodova, U Zdravé vody, Močílky, Příční, Samota-Urbánek, Svatoplukova, Smetanova,Tovární čtvrt,Tyršova,
Masarykova od ulice Příční po autoservis
Koryčany.
V okrsku č.3 je místnost Kulturní jizby, Blišice č.p. 141
Pro voliče bydlící v Blišicích

V okrsku č.4 je místnost bývalého
obecního úřadu v Jestřábicích č.p.10
Pro voliče bydlící v Jestřábicích
V okrskuč.5 je místnost vedle bývalého obecního úřadu v Lískovci č.p.131
Pro voliče bydlící v Lískovci.
3.Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem , cestovním dokladem nebo voličským průkazem(voličský
průkaz platí pro senátní volby).
4.Každému voliči budou dodány 3
dny před dnem voleb hlasovací lístky
jak pro volby do senátu, tak pro volby
do zastupitelstva obce.Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Všichni občané jsou srdečně zváni...

Vzpomínáme
V neznámý svět jsi šel spát,
zaplakal každý, tatínku, kdo Tě měl rád.
Pro nás jsi trpěl, pro nás jsi žil,
za vše Ti děkujeme, hodný jsi byl.
Zemřel jsi náhle, jako když, hvězda padá,
na Tebe vzpomínka však nikdy neuvadá.

S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jiřina
syn Bronislav s rodinou
syn Zdeněk s rodinou

Dne 5.9.1995 tomu bylo 15 let,
Co nás navždy opustil manžel a dědeček,
pan
Zdeněk Vrtal
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Od tohoto čísla je možné za poplatek 50,- Kč zveřejnit vzpomínku na
Vámi blízkou osobu.

Číslo 3/2010

Pamětní deska na hřbitově v Koryčanech
V létě roku 1999 přišla na městský
úřad starší dáma, mluvila lámanou češtinou a představila se jako Georgina
TUNC,dcera české emigranty z Francie.
Když její matka ve Francii umírala, trápilo ji, že neměla možnost zaplatit hrob
svého otce na hřbitově v Koryčanech
a tím zanikl jeho hrob i vzpomínka na
něho.
Její dcera pak přišla s žádostí, abychom na její náklady nechali vyrobit

pamětní desku na jejího dědečka a umístili ji trvale na hřbitově, aby vzpomínka
na něho v Koryčanech nezanikla.
Deska s textem

byla vyrobena a umístěna na sloupu
vstupní brány, abychom naplnili přání
její matky.
Ing. Jaroslav Kočí

FRANTIŠEK PECINA
*2.4.1843 +8.3.1933
Na jeho památku a památku všech,
kteří tu spolu s ním leží
vnučka s rodinou
Boulonge 1999

Společenská kronika I. pololetí 2010
NAROZENÍ
Leden
Únor
Březen
Květen
Červen

Marejková Petra, Koryčany
Valníček Tomáš , Blišice
Bajko Oliver, Koryčany
Svačinová Klára, Koryčany
Nerad Vojtěch , Jestřabice
Procházka Josse, Koryčany
Šebesta Tomáš, Koryčany

90 let
91 let

Červen
80 let

91 let

SŇATEK
Duben
Červen

Pěnčík Pavel – Radová Iva
Caisin Gheorghe – Juráčková Renáta
Došek Martin – Plačková Hana

85 let
93 let
Únor
80 let
85 let

Březen
80 let
92 let
96 let
Duben
80 let
85 let

Květen
80 let

85 let

Číslo 3/2010

Tiefenbacherová Josefa, Koryčany
Machulová Jiřina, Lískovec
Trunkátová Zdeňka, Blišice
Červíková Anna, Koryčany
Jurčičková Marie, Koryčany

Leden

Únor
Březen

Nábělek Přemysl, Koryčany
Kostková Libuše, Koryčany
Zelinková Vlasta, Koryčany
Duben
Zelinka Jiří, Koryčany
Průšová Marie, Jestřabice
Machálek Jaroslav, Koryčany

Chromíková Štefania, Blišice 141
Bobková Františka, Koryčany
Komendová Jarmila, Koryčany

Hlobílek Lubomír, Jestřabice
Navrátilová Danušek, Koryčany
Vrbová Květoslava, Koryčany
Malovcová Jiřina, Koryčany
Axmanová Milada, Koryčany

Navrátil Oldřich, Lískovec
Bláhová Zdeňka, Koryčany
Vojtková Eliška,,, Blišice
Berková Vlasta, Blišice

Úmrtí

JUBILEA
Leden
80 let

Budíková Růžena, Koryčany
Hunka Ladislav, Koryčany

Květen

Červen

Koryčanský zpravodaj

Kubát Zdeněk, 1953, Koryčany
Hájková Zdena, 1927, Koryčany
Marek Jan, 1924, Koryčany
Žižlavská Františka, 1921, Blišice
Žižlavská Františka, 1920, Blišice
Brázda Antonín, 1932, Koryčany
Sloupská Milada, 1927, Blišice
Labudová Marie, 1969, Koryčany
Holubová Milada, 1914, Koryčany
Tomanec Josef, 1911, Jestřabice
Koutná Blanka, 1929, Koryčany
Kovář Milan, 1970, Koryčany
Vrba Jaroslav, 1921, Koryčany
Stromský Karel, 1958, Blišice
Budík Josef, 1944, Koryčany
Zelinka Stanislav, 1936, Koryčany
Komenda Dalibor, 1924, Koryčany
Franek Emil, 1939, Koryčany
Orel Jan, 1955, Blišice
Pavlík Jaroslav, 1912, Koryčany
Černá Vlasta, 1949, Koryčany
Sekaninová Marie, 1922, Blišice
Hanslíková Drahoslava, 1929, Jestřabice
Hajda Jaroslav, 1945, Koryčany
Dobeš Bohumil, 1936, Blišice
Hrabovský Jaromír, 1931, Koryčany
Posoldová Jiřina, 1928, Jestřabice
Stavěl Richard, 1992, Koryčany
Cudrigh Zdeněk, 1939, Koryčany
Lichevníková Eliška, 1937, Lískovec
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NovČ zĜízené StĜedisko volného þasu HIPPO
Koryþany otvírá ve školním roce 2010-2011 tyto
kroužky:
Výuka i hra:
1. AngliĀtina pro nejmenší – hravá angliĀtina v malých skupinách pro dďti z 1.,2.,3. tĢídy,
písniĀky, básniĀky, povídání, základy.
2. NďmĀina pro nejmenší – obdoba hravé angliĀtiny3. AngliĀtina pro ĀtvrĨáky a páĨáky- opakování, procviĀování hravou formou, ale i pomoc
s úkoly.
4. NďmĀina pro zaĀáteĀníky – dďti ze 4., 5. roĀníku – základy nďmĀiny, mluvená i písemná
forma.
5. AngliĀtina pro šesĨáky, sedmáky- výuka odpovídající úrovni znalostí žákĪ 2. stupnď ZŠ,
procviĀování toho, na co se ve škole nedostalo.
6. A podobnď NďmĀina pro šesĨáky, sedmáky. Pro zaĀáteĀníky, pĢípadnď mírnď pokroĀilézáklady,které budete potĢebovat na stĢední škole.
7. Ruština pro úplné zaĀáteĀníky - pro všechny, kteĢí se chtďjí seznámit s tímto jazykem.

Zábava:
1. VaĢení-peĀení pro všechny šikuly - malé skupinky max. 6 zájemcĪ – vaĢíme a peĀeme
jako profíci.
2. SPORT – voltiž- gymnastika na koni pro dďti 1.,2.,3,4, tĢídy.
3. Výtvarné Āinnosti, keramika, práce s pĢírodními materiály.

Individuální:

DouĀování individuální nebo v malých skupinách:
Otevíráme možnost napsat si úkoly, s nimiž si nevíte rady, procviĀit to, na co nebyl ve škole Āas,
pĢipravovat se na pĢíjimací zkoušky…prostď individuální douĀování podle vašich potĢeb.
Zatím jen Āeština, angliĀtina. Hodina 200,- KĀ/1 úĀastník, 100KĀ/2 úĀastníci, 70KĀ/3 úĀastníci

…
Pro dospďlé:
¾ AngliĀtina pro dospďlé – zaĀáteĀníky a chronické zaĀáteĀníky kombinace internetové a
osobní výuky
¾ NďmĀina pro dospďlé – obdoba angliĀtiny. Podmínky stejné.
¾ AngliĀtina/nďmĀina pro pokroĀilé
¾ Individuální výuka angliĀtiny nebo nďmĀiny dle vašich požadavkĪ. 200/hodina
Kde: prostory Hipocentra KoryĀany, samozĢejmď vytápďné, pĢipravené pro výuku.

Od kdy: informaĀní schĪzka pro všechny zájemce v pondďlí 4.10. v 15 hodin
v prostorách Hipocentra KoryĀany.
PĢihlášky: do jednotlivých kurzĪ mailem na info@hipo.cz jméno, pĢíjmení, datum narození,
Āíslo a název kurzu. Nebo telefonem 603506997- Stela Dolínková

Jednotlivé kroužky mĪžeme otevĢít pĢi minimálním poĀtu 10 úĀastníkĪ.
Straší vás státní maturita vašich dďtí? Nemusí. V našich kurzech se nauĀí základy i více a navíc
se budeme snažit nauĀit je uĀit se.
Všechny jazykové kurzy jsou vedeny odbornými lektory s patĢiĀným vysokoškolským
vzdďláním.
Podrobnosti vĀetnď cen kroužkĪ najdete na www.hipo.cz horní lišta HIPPO
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SDH
Vážení spoluobčané.
Pomalu se blíží konec roku a nám
nezbývá nic jiného nežli zhodnotit rok
2010 a připravit se na rok 2011. I tento
rok byl bohatý v činnostech u sdružení
SDH Koryčany, u mládeže a v neposlední řadě také u zásahové jednotky.
K dnešnímu dni měla naše jednotka
bezmála 60 výjezdů, převážně k dopravním nehodám. Bohužel tyto nehody si
vyžádaly jak těžká zranění tak také zranění neslučitelná se životem. Příčiny byly
vesměs stále se opakující . Nedání přednosti v jízdě, nepozornost, nepřiměřená
rychlost. Dále naše jednotka zasahovala
při povodních, které se vyskytly v katastru našeho města. I když neměly katastrofální následky jak tomu bylo na mnoha
místech naší vlasti. Jednalo se převážně o
zatopené sklepy. Větší m rozsahem záplav
pak bylo zatopení autokempu pod přehradou, odkud byla odčerpávána voda.
Byly také výjezdy k několika požárům a
technickým výpomocem při likvidaci
popadaných stromů na hlavních tazích.
Byl také jeden úsměvný zásah a to že kotě
uvízlo v koruně stromu a nebylo schopno
se dostat dolů. Až po dvou dnech bylo
vyproštěno ze svého vězení pomocí naší
techniky.
Jednotka spolu se členy sboru se
zúčastnila několika námětových cvičení

v rámci oslav založení sboru v okolních
obcích. Uskutečnilo se také námětové
cvičení ve spolupráci s profesionální jednotkou z Morkovic. Byli jsme také pozvání na HASIČSKÝ DEN do Strážnice.
Mladí hasiči se také podílí v rámci
svých možností na různých akcích, které
jsou zahrnuty v plánu práce na výcvikový
rok 2009 – 2010. Nemalou zásluhu mají
na chodu mladých hasičů jejich vedoucí.
MH společně s Lískovcem se účastnili
společného tábora, který se letos uskutečnil na vagoně v Lískovci. Touto cestou
děkujeme manželům Mertovým, kteří
nám umožnili tento tábor pro mladé hasiče uskutečnit. Po skončení byly děti velmi
spokojené a již se těší na další tábor.
Co se týče našeho sboru, tak jsme
uskutečnili některé akce a některé máme
ještě přichystané. Tak především to byla
účast na hasičské pouti na sv. Hostýně,
kterou pořádáme každým rokem. Přes
veškerou snahu aby nás bylo co nejvíc,
nedaří se vzbudit větší zájem z řad našich
členů. Bohužel ani okolní sbory tuto naši
akci výrazněji nepodporují.
Podařilo se nám uskutečnit již po
druhé v tomto roce sběr kovového odpadu z jehož prodeje financujeme vybavení
zbrojnice, kulturní místnost ,různé kulturní akce a soutěže. Touto cestou bych
chtěl všem, kteří nám tento kovový

odpad přenechávají poděkovat.
Ve společenské místnosti v prvním
patře hasičské zbrojnice lze pořádat i
menší rodinné oslavy a různá školení .
Uskutečnili jsme již 2x školení řidičů a
další školení proběhne v únoru 2011. V
měsíci červenci jsme uspořádali taneční
zábavu, která díky nepříznivému počasí
byla přesunuta na KD. Bohužel zde musíme konstatovat, že účast byla velmi malá
a tudíž také značně prodělečná.
Co nás ještě čeká? Především to bude
branný závod MH, který se uskuteční 30.
října 2010 v prostorách zámeckého parku.
V listopadu pak proběhne setkání starostů v rámci okresu Kroměříž v Holešově.
V měsíci prosinci pak Mikulášská nadílka
pro MH a Výroční valná hromada našeho
sboru. Ples hasičů se uskuteční v únoru
2011.To je stručný výpis toho co vše naši
hasiči v rámci svého volna vykonali a co
vše je ještě nutno udělat abychom splnili
ty úkoly , které jsme si vytyčili.
A na závěr ještě upozornění. Vzhledem k tomu, že pracovníci Odpadového
centra jsou členové zásahové jednotky
bude Odpadové centrum v případě výjezdu omezenou dobu uzavřeno.Děkujeme
za pochopení
Děkujeme předem za Vaši přízeň.
Starosta SDH Koryčany
Ketler Josef

PRAVDA O ČERNÝCH BARONECH
V padesátých letech se nedostávalo v
ČSR uhlí, zkrátka neměl ho kdo v dolech
nakopat. A tu přišel na spásný nápad prezident republiky Klement Gottwald a jeho
zeť ministr národní obrany JUDr. Alexej
Čepička, že by uhlí mohli nakopat vojáci. Tento protizákonný návrh ještě schválil smutně proslulý Bedřich Reicin, který
později skončil na šibenici. A tak byly
utvořeny útvary PTP - pomocné technické prapory. A k těm byli povoláni na
„dobrozdání“ místních nebo městských
národních výborů politicky nespolehliví
vojáci. Nyní mi, čtenáři dovolte, abych se
obšírněji zmínil o těch, kterým se dostalo
té „cti“ u PTP sloužit.
Nejvíce nás bylo, co jsme měli v posudku napsáno „rolnický původ“. Ostatně z
244 nevinných lidí, kteří byli v padesátých
letech popraveni, bylo nejvíce rolníků
nebo mužů rolnického původu. Na druhém místě to byli synové živnostníků.
Zde stačilo, když byl otec trafikant nebo
matka hokyně a synáček narukoval k PTP.
Také tu byli synové rodičů, kteří vlastni-

Číslo 3/2010

li majetek, stačil rodinný dům. Početnou
skupinu tvořili vysokoškoláci, kteří byli
z politických důvodů vyloučeni z vysokých škol. Jen málokterému se po „vojně“
podařilo studium dokončit. Další skupinu
tvořili duchovní a věřící. Běda mládenci,
který před vojnou chodil do kostela! A dál
tu byli příslušníci jiných politických stran
než KSČ. K PTP byli též povoláni ti, kdo
byli jiné národnosti než české a slovenské.
A ještě tu byli rebelové. Jim se stále
něco nelíbilo. Také byli k PTP povoláni
muži nebo jejich příbuzní, kteří ve druhé
světové válce bojovali na západní frontě.
Nesmím zapomenout na učitele a profesory. Ti se dostali k našim útvarům proto, že
málo vtloukali do hlavy žákům a studentům marxismus.
A i ten voják, který měl příbuzného v
zahraničí (stačil bratranec) byl povolán k
PTP. Ti mladí muži, kteří se pokusili o ilegální přechod státní hranice a byli při tom
dopadeni, rovněž sloužili u PTP. Nejméně
početnou skupinu tvořili šlechtici, baroni
a hrabata. Zvláštní skupinu tvořili ti, kteří
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měli od obce či města v posudku napsáno
„z ostatních důvodů“. Oni marně pátrali,
proč u PTP jsou.
Velmi jsme my mladí litovali ty, kdo
byli k PTP povoláni „na paragraf “. Zde ať
mi čtenáři prominou, že si číslo toho paragrafu nepamatuji. To byli vesměs starší
muži, kteří měli základní vojenskou službu
dávno za sebou. Tak se stalo, že mezi námi
byli vojáci, kteří se narodili v 19. století!
Pomocné technické prapory byly tzv.
lehké, kde vojáci pracovali na stavbách, a
těžké, kde pracovali v dolech, v podzemí.
Vojenská služba u PTP trvala 2 roky.
Ale ti, kteří dostali z obce či města do
posudku „návrat nežádoucí“, sloužili déle.
Já například plných třicet měsíců a deset
dnů. Bylo to v Petřvaldě u Karviné v letech
1951 – 1953
Ti, kteří četli knížku Miroslava Švandrlíka „Černí baroni“, nebo zhlédlistejnojmenný film, mohou snadno nabýt dojmu,
že jsme si užívali legrace s hloupými
důstojníky, vytloukali hospody a chodili
za ženskými. Je sice pravda, že naši velite-
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lé byli s intelektem na štíru, ale o to byli
krutější.
Náš tábor byl obehnán ostnatými dráty a hlídali nás strážci s ostře nabitými
samopaly a cvičenými psy.
A jaký byl náš denní režim?
Bylo to osm hodin práce na dole, dvě
hodiny výcviku v terénu a dvě hodiny politického školení. Na práci na šachtě jsme
nebyli zacvičeni, na bezpečnost práce se
moc nehledělo, na některých úsecích se
pracovalo v rychlém tempu, proto dochá-

zelo k častým úrazům, někdy bohužel i ke
smrtelným.
A zatímco my jsme sloužili beze zbraně u útvaru PTP, naše rodiny doma byly
často krutě pronásledovány.
Jediným štěstím pro nás bylo, že se
odebrali na věčnost sovětský krutovládce
Josef Vissarionovič Stalin a hrobař národa Klement Gottwald. Jinak bychom svůj
život skončili v sovětských koncentračních
táborech na Sibiři.
Po propuštění do civilu nás čekalo dal-

ší šikanování.
Ačkoliv to zní jako zlý sen, to, co jsem
zde vylíčil, se skutečně stalo, a to v polovině dvacátého století ve Střední Evropě.
S úctou vzpomínáme na kamarády,
kteří v dolech zemřeli a na ty, kteří se kvůli
popsaným útrapám dnešních dnů nedožili.
Čest jejich památce!
Černý baron
Bohuslav Skalský z Poniklé

Odpadů se loni vyprodukovalo méně, více se třídí
Produkce odpadů v České republice
se loni snížila o 6,3 % na 24,2 milionu
tun. Množství nebezpečného odpadu se
téměř nezměnilo. Dosáhlo 1,51 milionu
tun a jeho podíl na celkové produkci však
mírně narostl z 5,9 na 6,2 %, vyplývá z
údajů Českého statistického úřadu.
Hlavními původci odpadů jsou podniky. Jejich činností loni vzniklo 20,5
milionu tun odpadu. Ve srovnání s rokem
2008 se jedná o téměř 8% pokles. Z 60 %
šlo o odpady stavební a demoliční, především o zeminu, kamení, dále železo a ocel
a beton. Nejvíce odpadu produkují velké
podniky. Tři stovky hlavních původců
odpadu produkuje tři čtvrtiny jeho celkového množství, přitom představují
pouze 2 % veškerých odpad produkujících podniků.
Z obcí pocházelo 3,72 milionu tun

odpadu, proti předloňsku se jedná o nárůst o 2,7 %. Převážnou většinu odpadu
z obcí tvořily komunální odpady (3,31
milionu tun). Mezi ně se počítá odpad
z provozu domácností, z
čištění veřejných komunikací, z údržby veřejné
zeleně a odpad, který
vzniká při nevýrobní činnosti a provozu živností,
úřadu a škol. Na dalších
místech byly odpady z
autovraků a elektrického
a elektronického zařízení.
Lidé z dlouhodobého
hlediska stále více třídí
odpad, vyplývá ze statistiky. Zatímco v roce 2002
činil oddělený sběr přibližně 6,% veškerého sebraného komunálního odpadu,

v roce 2009 bylo vytříděno 13,9 %. To v
absolutním vyjádření znamená 44 kg na
osobu.
Do České republiky bylo loni dovezeno 350 500 tun odpadu, více než 99 % z toho
pocházelo z členských
států EU. Jednalo se
zejména o kovy, plastové
odpady a kaučuk. Vzhledem k tomu, že dovoz
odpadů do ČR za účelem
odstranění není povolen,
byl dovezený odpad především dále využit.
Vývoz odpadu z Česka dosáhl 1,540 milionu
tun. Směřoval také téměř
výhradně do unijních států. Na export šly
převážně kovové odpady, odpadní papír

Od září se na český trh nedodávají žárovky 75 wattů a silnější
Od 1. září nejsou uváděny na tuzemský trh žárovky, jejichž příkon je 75 wattů
a vyšší. Informoval o tom mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vlček.
Členským zemím EU to ukládá nařízení
Evropské komise. V platnost tak vstoupila druhá fáze přechodu k úsporným
žárovkám. Od loňského září se v EU
nedistribuují žárovky s příkonem vyšším než 100 wattů a halogenové žárovky
s příkonem nad 80 wattů, pokud nemají
energetickou třídu alespoň C. První září
však není datem stažení těchto žárovek z
oběhu. Obchodníci budou zásoby 75wattových a silnějších žárovek, které byly
uvedeny na trh dříve, doprodávat ještě
po tomto datu. „Nesmí však do prodeje
zařadit žárovky, které získal po 31. srpnu
a které nesplňují podmínky prodeje, tedy
nejsou čiré a mají příkon 75 W a vyšší.
Kontrolu provádění tohoto nařízení bude
provádět Česká obchodní inspekce,“
dodal Vlček. Úsporné žárovky jsou proti
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vláknovým dražší, měly by však uživateli
vydržet déle. Spotřebitelský časopis TEST
ale loni upozornil, že značná část úsporných zářivek má výrazně nižší životnost,
než jakou uvádějí jejich výrobci. Nákup
některých modelů úsporných zářivek se
tak kvůli vyšším pořizovacím nákladům
nemusí lidem finančně vyplatit.
Další změnu lze očekávat v září 2011,
kdy se na trh přestanou uvádět žárovky s
příkonem 60 wattů, a v září 2012 všechny
žárovky. Po roce 2012 tedy bude možné
prodávat jen úsporné žárovky. Rokem
2016 skončí také prodej halogenových
žárovek. Od září 2016 by měly být všechny žárovky na trhu EU minimálně energetické třídy B a zvláštní halogenové
minimálně třídy C.
Nahrazování klasických starých žárovek na trhu jejich novými, ekologičtějšími alternativami by mělo ročně v celé
EU ušetřit kolem 11 mld. eur (zhruba
272 mld. Kč), uvedla už dříve Evropská
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komise. Tyto peníze by mohly být podle
komise investovány do evropského hospodářství.
Množství energie, jež by se mělo v
celé EU ušetřit, prý odpovídá spotřebě
elektřiny Belgie. Do ovzduší se díky úpravě ročně vypustí o zhruba 32 milionů tun
oxidu uhličitého méně než nyní. Průměrná domácnost by měla podle odhadů
Bruselu ušetřit ročně až 50 eur (asi 1240
Kč).

Číslo 3/2010

Mateřská škola v novém
V novém školním roce děti přivítala
budova koryčanské školky v novém kabátě. Ožila jasnějšími barvami, které bezostyšně svému okolí dává na odiv. A nejen
to. Od jara prošla řadou stavebních úprav,
které již byly nezbytně nutné. Již dříve
opravenou a novou střechu celé budovy
doplnila nová okna a dveře, kompletní
rekonstrukcí prošel celý vytápěcí systém
školní budovy a v neposlední řadě závěrem to byla ta nová barevná fasáda. Celková rekonstrukce byla časově i finančně
velmi náročná, z větší části byla financována z prostředků EU. Dětem se v novém
provedení určitě bude líbit.
Nutno konstatovat, že si to mateřská
škola určitě zasloužila. Je přechodným
domovem mnoha místních i přespolních

dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd.
Jejich rodiče mají jistotu, že jejich děti
jsou v pěkném a tomu odpovídajícím
prostředí s patřičnou péčí. Stejně tak to
cítí pedagogický sbor mateřské školy i
ostatní provozní zaměstnanci. Děti zde
tráví denně mnoho hodin hrou, předškolní přípravou, nejrůznějšími aktivitami i
odpočinkem a tím se postupně připravují na další náročnější období školního a
posléze běžného života. K dispozici mají
pěknou školní zahradu, která by postupně
měla také projít celkovou rekonstrukcí. A
v neposlední řadě k jejich spokojenosti
samozřejmě přispívá i kvalitní kuchyně,
která dětem připravuje chutné a hodnotné svačinky i obědy.
Kvalitní předškolní výchova má v

Koryčanech již dlouhou tradici. Výnosem zemské školní rady ze dne 25. ledna 1901, bylo povoleno zřízení Mateřské
školy v Koryčanech. Dne 1. dubna 1901
byla slavnostně otevřena. Příští rok oslaví
tedy 110. výročí založení a otevření.
Naděžda Horenská - ředitelka

Pasování prvňáků
Vážení rodiče nabídli jsme Vám možnost zaregistrovat Vaše dítě v Městské knihovně v Koryčanech zdarma. Pokud tak jste tak
učinili do 30. září 2010. Po zaregistrování dítěte u nás v knihovně bude následovat slavnostní

Pasování prvňáčků
na

RYTÍŘE KNIH
Celá akce je pořádaná ve spolupráci s městem a děti bude pasovat sám
starosta města Ing. Miroslav Máčel.
Celá tato slavnostní akce proběhne ve čtvrtek
14. října 2010 v 16 hodin v knihovně.
Na všechny prvňáčky, ze kterých se stanou rytíři, ale i na jejich rodiče,
se těší knihovnice Ilona Vybíralová
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Vyhodnocení soutěže ,,Rozkvetlé Koryčany 2010“
Komise pro vyhodnocení soutěže Rozkvetlé Koryčany odpovědně posoudila soutěžící všech kategorií a rada města Koryčany dne 22.9.2010 vyhlásila výsledky. Soutěž měla jednoznačný
cíl, přesvědčit obyvatele, že životní prostředí je záležitostí nás
všech a péče o něj není jen v rukou veřejných institucí. Oceněni
mají být ti, kteří se již dlouho snaží o to, aby jejich rozkvetlá
okna či balkóny zkrášlovaly naše město pro radost jim samým,
ale i všem ostatním obyvatelům a návštěvníkům. Letos oproti
r.2009 přibyla kategorie – rozkvetlý balkón.

Kategorie B

Výsledky jednotlivých kategorií:
Kategorie A - rodinné domy:
1. místo
Jitka Galandrová č. p. 521, ul. Příční, Koryčany
2.-3. místo Jan Hajkr, Kateřina Štěpánková č. p. 598 ul. Svatoplukova, Koryčany
a
Mgr. Nassveterová Kateřina, č. p. 99 Blišice,
Koryčany
Kategorie B – bytové domy:
1.místo
bytový dům č. p. 888, ul. Tovární, Koryčany
2.místo
bytový dům č. p. 877, ul. Tovární, Koryčany

Kategorie C

Kategorie C – rozkvetlý balkón:
1.místo
Petra Kovářová, Masarykova 256, Koryčany
2.místo
Stanislava Hnátková, U Zdravé Vody 856, Koryčany
Kategorie D – podnikatelské objekty a instituce:
1.místo
KOMEST spol.s. r. o. provozovna Stavebniny Pod
Floriánkem, Nádražní 272, Koryčany
Ocenění účastníci obdrží finanční odměny. Všem, kteří se
soutěže zúčastnili děkujeme a vyhodnoceným srdečně blahopřejeme.V soutěži hodláme pokračovat i v příštím roce a doufáme, že s ještě větší Vaší účastí.
Za organizátory: Josef Prokeš, OŽP MěÚ Koryčany
Kategorie A

Kategorie D
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