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1. Bylo pro Vás zvolení do funkce starosty překvapením? (Ozývají se hlasy, že bylo
vše dohodnuté a Vy jste, svým způsobem,
obětní beránek).
Překvapení částečně bylo, za obětního
beránka se v žádném případě nepovažuji.

kovému stavu morálky našich občanů
a tím i současného stavu demokracie.

6. A jak je to teA s Vaším volným časem?
Jsou nějaké koníčky nebo činnost, které
jste se musel vzdát, co jste starostou?
Volného času je poněkud méně, což se sa2. Jak se potýkáte se všemi povinnostmi mozřejmě projevuje i na možnosti realia starostmi, které s funkcí starosty přiby- zovat mé koníčky.
ly na Vaše bedra? Jsou to těžké začátky?
Začátky považuji za normální, vzhledem 7. TeA trochu odbočíme od „starostovák mé předchozí praxi mě jen tak něco ne- ní“. Kdyby Vás teA navštívil kouzelný popřekvapí.
hádkový dědeček a dal Vám možnost spl3. Jaké máte plány ve své funkci? Chcete
něco změnit? Jako starosta byste měl mít
vytyčený cíl, za kterým si půjdete.
Je nutné dokončit rozpracovanou bytovku, stabilizovat velmi napjatý rozpočet,
zlepšit pořádek a čistotu po Koryčanech.
Při minimu finančních prostředků se snažit zajistit jejich co nejúčinnější využití.
Za současného stavu je nutné hledat nové
finanční zdroje a možnosti dotací. Předpoklad je, že za 2 až 3 roky se již sníží
úvěrové zatížení, je tedy potřeba mít již na
tuto dobu připraveny nové investiční akce,
včetně podaných žádostí o dotace.
4. Jak na Vaše zvolení reagovala Vaše rodina? Tato funkce asi vyžaduje toleranci,
jako starosta máte určitě více starostí, trávíte více času v práci….
Rodina reagovala vstřícně, jinak máte
pravdu.
5. Jistě máte přehled o dění v našem státě.
Jste spokojen se současnou situací na naší
politické scéně?
Domnívám se, že celkové dění v našem
státě a stav politické scény odpovídá cel-

Vánoční koncerty v Koryčanech
o Vánocích 2002

nění tří libovolných přání, která by to byla?
Je dobrým a chvályhodným zvykem
1.) zdraví, 2.) štěstí, 3.) třetí přání bych si
nechal v rezervě pro příští dosud nezná- pořádat ve vánočním období koncert, ktemou potřebu
rý prosvětlí atmosféru těchto svátků. Letos se v koryčanském kostele konaly kon8. A co třeba domácí práce? Voní Vám či certy dokonce dva.
nevoní? Pomáháte občas své ženě?
V sobotu 28.prosince vystoupila HuPřiměřeně.
decká muzika Dědina ze Stavěšic. Muziky tvořily 4 dívky (troje housle, klarinet)
9. Člověk by se měl umět ocenit, ale záro- a chlapec s basou. Hráli a zpívali známé
veň také přiznat své chyby. Jaké máte Vy, koledy i místní méně známé koledy
dle Vašeho mínění, kladné a záporné vlast- z Kyjovska. Hráli a zpívali s chutí a vynosti?
tvořili pěknou atmosféru.
Mám kladné i záporné vlastnosti, dělám
V neděli přijela dětská národopisná
chyby, vlastní hodnocení by však bylo velskupina
ze Skoronic, která účinkuje
mi subjektivní. Sebechvála i sebekritika se
mi nelíbí, mé hodnocení nechám na obča- v Koryčanech už po několikáté. Doprovází je cimbálová skupina ZUŠ Kyjov pod
nech.
vedením Petra Petrů. Tato skupina přije10. Co byste vzkázal koryčanským občanům? de každý rok s novým pásmem (autorky
Snahou mojí i zastupitelstva je, dle mož- paní Marie Holzmannové) a výkon dětí je
ností, zajistit takové prostředí pro občany tak bezprostřední a milý, že vždycky znov Koryčanech, aby se jim zde líbilo a byli vu překvapí a zaujme.
Oba koncerty přispěly k vytvoření svárádi, že zde bydlí. Jinak přeji občanům
jako ten pohádkový dědeček, hodně zdra- teční nálady a oba byly bohatě navštíveví, štěstí a pokud možno životní pohodu. ny, což nejlépe svědčí o jejich úrovni.
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Realizace další etapy reformy veřejné správy a její dopad na občana
Dnem 31.12.2002 zanikly v rámci reformy veřejné správy
Okresní úřady a jejich agendy přešly ze zákona jednak na pověřené obce s rozšířenou působností a jednak na krajské úřady.
Tento článek se nechce zdlouhavě zabývat přechodem jednotlivých kompetencí, ale chce se pokusit stručně popsat dopad těchto
změn konkrétně na běžného občana Koryčan.
Nejprve je nutno zdůraznit, že pokud jde o rozsah výkonu
státní správy Městského úřadu v Koryčanech, zde došlo jen
k jedné drobné změně. Byly zrušeny obecní živnostenské úřady, takže tato agenda v místě ubyla a je nutno se obracet na
živnostenský úřad na Městském úřadu v Kroměříži. Všechny
ostatní agendy (občanské průkazy, cestovní doklady, kontaktní
místo státních sociálních dávek, atd.) zůstaly beze změny.
Na úvod je nutno konstatovat, že pověřeným úřadem
s rozšířenou působností pro Koryčany je Městský úřad v Kroměříži. Na tento úřad byly převedeny i bývalé objekty Okresního úřadu, takže některé agendy (vydávání řidičských průkazů,
evidence motorových vozidel, dávky státní sociální podpory)
zůstaly fakticky ve stejných kancelářích. Zjednodušeně je možno konstatovat, že většina agend, které v běžném životě potřeboval občan od Okresního úřadu zůstaly v působnosti Městského úřadu v Kroměříži. Zde zůstal i odbor dopravy, který povoluje např. zvláštní užívání a uzavírky silnic II. a III. třídy.

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí obcí v přenesené působnosti je krajský úřad – toto je dosti podstatná změna. Na
závěr uvádíme kontakt na Krajský úřad ve Zlíně a pověřený
Městský úřad v Kroměříži.
Snahou reformy mělo být přiblížení státní správy občanům,
bohužel, pro Koryčany nedošlo k podstatné změně, zlepšení se
projeví v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem, kde vznikly
pověřené úřady s rozšířenou působností.
Krajský úřad Zlínského kraje
Adresa úřadu: Tomáše Bati 3792, 761 90 Zlín
Telefon:
577 043 111 (ústředna)
Fax:
577 043 152
e-mail:
posta@kr-zlinsky.cz
web:
www.kr-zlinsky.cz
Městský úřad Kroměříž
Adresa úřadu: Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Telefon:
573 321 111 (ústředna)
Fax:
577 331 481
e-mail:
meu@mesto-kromeriz.cz
web:
www.mesto-kromeriz.cz

Koryčanští ochotníci hostovali na Malé scéně Zlínského divadla
Dne 16. ledna 2003 hostoval Ochotnický spolek Koryna Koryčany na Malé scéně Zlínského divadla.
Ochotníci zde sehráli dvě představení
Limonádového Joa. Jedno představení
bylo sehráno dopoledne pro žáky základní školy a druhé večer pro nejširší veřejnost.
Dopolední představení shlédlo asi 360
žáků základní školy. Protože publikum
starších školních žáků je docela jiné než
publikum dospělé, bylo pro nás dopolední představení velkou zkušeností. Tam kde
jsme čekali, že se budou diváci smát, se
nesmáli vůbec a naopak. Nevyzpytatelnost
publika na dopoledním představení nás
mnohdy uváděla do rozpaků.
Díky velmi dobře zajištěné propagaci
vedené panem Františkem Rábkem shlédlo představení také dalších 140 diváků ve
večerních hodinách.
Potěšilo nás, že toto představení uvedl
primátor Zlínského kraje Ing. Tomáš Úlehla.
Publikum vytvořilo velmi dobrou atmosféru. Bylo to představení, kdy jsme
měli snad nejmenší trému.
Skromně uvádím, že ochotníci určitě
neudělali na prknech zlínské Malé scény
Koryčanům ostudu. Naopak, odvedli zde
velmi dobré herecké výkony. Nemalý podíl na našem úspěchu má také hudební

doprovod Viktora Košuta a bratrů Začalových. Poděkování patří také Martinu
Slovákovi za zvukovou spolupráci. Pokud
bych chtěla dopodrobna rozepsat o výkonech jednotlivých protagonistů, musela
bych víceméně opsat článek z předcházejícího čísla Koryčanského zpravodaje.

Obě představení sehraná Ochotnickým
spolkem Koryna Koryčany na Malé scéně se líbila, ochotníkům se podařilo alespoň trochu přispět k reprezentaci Koryčan v krajském městě.
-ju-

Koryčanský zpravodaj

Strana 3

Náklady města na odpadové hospodářství
Rok
2001
Příjmy
Vybrané poplatky - občané, chataři a podnikatelé
862.040,Výdaje
Svoz odpadu
707.120,občané - 680,- (s DPH) nádoba/rok
právnické - 896,- (s DPH) nádoba/rok
879 ks - občané, 84 ks - právnické
Skládkování
540.371,997,06 t
544,- (s DPH) za 1 t/KO
Kontejnery
175.432,Biopas-jízdné 23,1 (s DPH)
manip.84,- (s DPH)
nájem 55,-/den (s DPH)
Koryna-jízdné 22,- (s DPH)
5 ks
Sběr NO
34.227,5,5 t -dle ceníku na r.2001
Sběr skla
6.002,4,31 t
pronájem - 1.500,6 nádoba/rok ( s DPH)
vyprázdnění -0,4 ks
Sběr PET
43.797,3,86 t
vyprázdnění- 233,1 Kč/1 nádoba (s DPH)
pronájem - 1973,96 Kč/nádoba/rok (s DPH)
využití plastů - 1,50/1 kg
8 ks
1.506.949,-

Rozdíl:
-644.909,-

2002
Vybrané poplatky - občané, chataři, chalupáři a podnikatelé
1.392.165,40

857.467,občané - 708,- (s DPH) nádoba/rok
právnické - 932,- (s DPH) nádoba/rok
1.106 ks - občané, 93 ks - právnické
862.822,1.174,03 t
743,- (s DPH) za 1 t/KO
228.860,jízdné 23,1 (s DPH)
manip.84,- (s DPH)
nájem 55,-/den (s DPH)
jízdné 22, (s DPH)
5 ks + 1 ks
29.777,4,359 t, 41 ks zářivek - dle ceníku na r. 2002
dle ceníku na r. 2002
6.002,7,544 t
pronájem - 1.500,6 Kč nádoba/rok
vyprázdnění - 0,4 ks
62.467,6,942 t
vyprázdnění- 233,1 Kč/1 nádoba (s DPH)
pronájem - 1973,96 Kč/nádoba/rok (s DPH)
využití plastů - 1,50/1 kg
8 ks + 1 ks
2.047.395,-

-655.230,-

Výše uvedené částky rozdílů jsou hrazeny z rozpočtu města.
Odborem životního prostředí bylo v roce 2002 vystaveno a předepsáno:
* 91 výzev a 15 platebních výměrů pro vlastníky rekreačních chat U Zdravé vody a pod Přehradou
* 133 výzev a 31 platebních výměrů pro vlastníky chalup sloužících k rekreaci bez trvalého pobytu
* 250 výzev a 131 platebních výměrů pro občany s trvalým pobytem na území Koryčan a přilehlých obcích

Neuhrazené pohledávky za rok 2002:
Občané s trvalým pobytem — -35.680,-Kč
Vlastníci chat a chalup — -6.000,-Kč
Počet odpadových nádob:
Koryčany — 718 ks
Blišice
— 108 ks
Lískovec — 148 ks
Jestřabice — 133 ks
Sazba poplatku za provoz systému shromaž?ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu zůstane pro rok 2003 ve stejné výši jako v roce 2002 což činilo 400,-Kč na osobu a rok.
Podmínkou toho, že i nadále nebudou poplatky zvyšovány je disciplína občanů při úhradě, (je nutné minimalizovat neuhrazené
pohledávky) a dále, že se nezvýší cena odvozu a skládkování. Dotace města ve výši 655.230 Kč za rok 2002 je značně vysoká a
nelze ji v příštích letech dále zvyšovat.
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Přehled dešťových srážek v jednotlivých měsících roku v mm

Stanoviště: Lískovec
Autor: Stanislav Binek

Pohyb obyvatelstva v letech 1994 - 2002
Rok
Celkem
Z toho ženy
Koryčany
Blišice
Lískovec
Jestřabice
Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
Narodilo se
Zemřelo
Přír./úbytek
Sňatky
Rozvody

1994
2923
1553
2090
215
323
295
44
47
24
40
-19
19
6

1995
2896
1535
2073
213
316
297
72
67
22
53
-26
25
6

1996
2885
1537
2052
220
320
293
52
46
21
30
-3
23
13

1997
2895
1545
2063
215
325
291
60
47
33
39
7
28
6

1998
2888
1527
2071
215
324
277
71
27
24
40
28
19
11

1999
2866
1513
2059
211
325
271
44
55
35
46
-22
17
3

2000
2872
1510
2071
212
327
262
59
37
19
35
6
18
1

2001
2878
1512
2072
213
324
269
80
59
23
38
6
15
8

Průměrný věk obyvatel
Celkem
41,20

Koryčany
40,72

Blišice
46,80

Lískovec
41,35

Jestřabice
40,84

2002
2885
1510
2059
209
312
301
67
40
18
38
7
21
5

Vzpomínky...
v následujícím uvádíme vzpomínky přímého účastníka na den,
kdy se Říše rakousko-uherská zhroutila a dočkali jsme se konečně osvobození po 300 letech cizí nadvlády.
„... říš rakouská
nepomine, sláva
vlasti, císaři!“
(úryvek z hymny)
„V Koryčanech byl 28. říjen 1918 dnem docela smutným.
Byla po celý den mlha a bylo sychravo, takže kdo nemusel,
nevycházel z domu.
Avšak k večeru, jak přijížděli lidé od vlaků, začaly se po
městečku trousit zprávy o státním převratu a o tom, že jsme
svobodní, a že byla vyhlášena Československá republika. Lidé
radostí plakali, jásali a navzájem se objímali. Sám převrat proběhl klidně, neboZ lidé byli vyčerpaní, hladoví a apatičtí. Někteří ani nechápali dosah této dějinné události a tak se jeden druhého ptal, co je to ta republika.
Oslavy tohoto památného dne se konaly až druhý den večer.
Na náměstí za nebývalého množství lidí, promluvil ředitel chlapecké školy Karel Hroch.
Týž den se vzdal funkce starosta Koryčan Alfréd Thonet.
Vládním komisařem si lid zvolil člověka v té době nejváženějšího, MUDr. Václava Tomáška, obvodního lékaře. Obecním tajemníkem zůstal i nadále Vojtěch Jurčička, který tuto funkci
vykonával od r. 1906. Byl to syn Anny a Antonína Jurčičkových z čísla 79 v Kyjovské ulici.
Dne 15. června 1919 byly obecní volby. Starostou byl zvolen stavitel Tomáš Winter, narozený v r. 1883 v Kroužku u Slavkova.
Všechny německé firmy a znaky, zvláště orel na domě židovského obchodníka Adolfa Kohna, byly strženy už 29. října
1918. Německá škola v domě číslo 110 byla 6. října 1919 pro
nedostatek žáků uzavřena. Posledním učitelem v ní byl Hubert
Chlup. Dělnická tělovýchovná jednota byla založena dne
15.5.1921 a dne 20.11.1921 byla přeměněna na federovanou
tělovýchovnou jednotu. V roce 1921 bylo započato s elektrifikací obce po předběžném dlouhém jednání. Sedláci se stavěli
proti.
Dne 24. února 1922 byla v Koryčanech velká povodeň, která
nadělala nejvíce škod v ulici Cihelny. Dne 30. září 1922 byla
zastavena výroba v továrně a dělnictvo vyloučeno. 19. února
1923 byla však práce znovu zahájena.
Slavnost odhalení pomníku padlých v 1. světové válce se
konala na náměstí u pomníku dne 10. června 1923 za velké účasti
lidí. Na čelní straně pomníku je nápis - Mrtvých slavné paměti
a živým na posilu.“ Na dalších dvou deskách jsou vyznačena
jména padlých. Vypracování pomníku bylo svěřeno arch. G. Machovi z Brna. Náklad obnášel 40 000 Kč.
Dějiny postavení pomníku jsou ve dvou pergamenových stejnopisech. Jeden je uložen v archivu, druhý je zazděn v pomníku
pod sochou v horním balvanu. K pergamenu byly do schránky
přidány současné peníze.
Dne 5. července 1923 byla založena tělovýchovná jednota
Orel.
V roce 1924 byla rozdělována uchazečům půda velkostatku
zabraná podle pozemkové reformy. Poslední držitel velkostatku v té době, průmyslník Ludvík Wittgenstein se s reformou
rozumně smířil. Oblíbil si však pole ve Slatinách, na které viděl
z okna zámku a přál si, aby mu bylo ponecháno. Aby měl ještě
lepší výhled, dal některé překážející stromy vykácet a prosil,
aby mu tato traZ byla ponechána aspoň do jeho smrti. Však tehdejší „konšelé“ mu na zlost vzali právě tento kus pole, což jmenovaný těžce nesl.
Zemřel brzy na to, 23. března 1925, náhle ve Vídni ve věku
82 let.
Karel Sedlařík
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Školní kolo soutěže Gastrojunior 2003 v Koryčanech
Několik málo měsíců a budeme ve finiši
Co čekalo žáky 3.ročníku oboru kuchař
– číšník Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Koryčanech
v 1.pololetí školního roku 2002/2003?
Samostatná práce, při níž museli zapojit fantazii, vědomosti získané ve vyučování a zkušenosti z odborného výcviku.
Výsledkem byla vlastní kalkulace pokrmů
připravovaných buA z vepřové kýty, drůbežích prsíček nebo ryb. Podmínkou bylo,
aby se v pokrmu objevila karotka, sýr
a cibule. Písemná dokumentace měla velmi dobrou úroveň, stejně tak byla odpovědná příprava žáků na vlastní praktickou
část, kterou dne 17.ledna 2003 hodnotila
komise složená z učitelů odborných předmětů, ostatních pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců SOU.
Z 27 žáků bylo 8, kterým se nedalo nic
vytknout a jejich pokrmy byly hodnoceOstatní, stejně snaživí žáci, měli drobné nedostatky v úpravě – např. málo dochuny známkou výbornou. A kteří to jsou?
cenou zeleninu, uvést výstižnější název pokrmu apod..
Jmenovitě Martin Bečka, Jiří Bouda, GaZ bohaté nabídky, kde převládalo drůbeží maso ve formě špízů, plněných prsíček,
briela Lukešová, Ludmila Stoklásková,
směsí a řízků doporučujeme vyzkoušet:
Martin Žídek, Arpád Bihari, Markéta
Němcová, Michal Horáček.

Dřínovská kuřecí prsíčka – specialita Marka Rusnáka
Kapsu vytvořenou proříznutím kuřecích prsíček naplníme hranolky tvrdého sýra.
Pak osolíme, zabalíme do plátků šunky, převážeme nití a vložíme do základu připraveného z cibulky osmahnuté na másle, červeného vína, kuřecího vývaru, cukru a předvařené karotky nakrájené tvořítkem na květinky. Dusíme 15 až 20minut. ŠZávu zahustíme malým množstvím škrobu rozmíchaného ve vývaru a krátce povaříme.
S bramborovými pusinkami, americkými bramborami a jemným zeleninovým salátem si opravdu pochutnáme.
Mgr. Helena Šímová
učitelka odborných předmětů

„Vánoce, Vánoce přicházejí ...“
Ano a už také odešly. Možná Vás napadá, že mluvit teA o Vánocích
je jako přijít s křížkem po funuse. Ale v prvním povánočním čísle mi
to nedalo. Ještě mám totiž v živé paměti, jak Vánoce a hlavně předvánoční období probíhalo.
V posledních letech mám pocit, že je vše jen o stresu a také o dárcích.
Vánoce se staly komerčními. Musím říct, že z adventního období jsem
strávila doma až těsně předvánoční čas. Tato doba je ale asi nejnáročnější na nervovou soustavu všech členů rodiny. I když maminky nesou
největší vánoční břímě. Začíná to dárky. Tatínkové radši dají své drahé
polovičce peníze, aZ ona uspokojí potomky lačné po těch nejmodernějších a samozřejmě nejdražším dárcích. Nutno říct, že potomci většinou
neznají rodinný rozpočet. Takže, když pod stromečkem objeví většinu
dárků ryze praktických, jako např. oblečení či batoh do školy, dají svou
„spokojenost“ otevřeně najevo.
Ale nepředbíhejme. Ještě je tu vánoční úklid. Hlavy rodin se do
těchto „ženských povinností“ raději nemíchají a děti zásadně protestují při pokusu o zapojení do prací v domácnosti. Takže se nedivme, že
jsou manželky a matky nervózní. To je umýt okna, vyluxovat, utřít
prach, všude uklidit, vše dát do pucu, upéct cukroví a ještě vytvářet vánoční atmosféru! Ta je pak dokonale zastoupena atmosférou stresovou.

A už je tu ten očekávaný den. Dopoledne zdobí otec se svými dítky
stromeček. Vánoční pohodu dotváří hádáním, načež otec konstatuje,
že zrovna on musí mít tak nemožné děti. Čekání na večer, tedy večeři
a následné rozdávání dárků, tráví rodina u televizních pohádek, které
jsou tu rok co rok stejné, liší se jen vysílacím časem. Maminku netrápí
čekání, takřka celý den tráví u sporáku v kuchyni, aby dostála vánočním tradicím a vytvořila pěkný Štědrý večer.
Večeře probíhá v napjaté atmosféře, protože děti neumí jíst a mají
stále přiblblé poznámky. Otci povolí nervy a ta tam je vánoční atmosféra. Po vydařené večeři rezignovaná matka rozdává dárky a doufá,
že aspoň tato část náročného dne se vydaří. Hlava rodiny něco zamručí
ve smyslu: celkem spokojen. A o dětech jsme už mluvili.
Vánoce jsou pomalu za námi a co nám zůstalo ve vzpomínkách?
Pečení cukroví, úklid, stres, pocuchané nervy, nespokojené děti... A kde
je ta tolikrát zmiňovaná vánoční atmosféra? Vytratila se pod tíhou stresu. Spousta z nás si oddechne, že už je to konečně za námi. A není to
škoda? Co se jednou vykašlat na velký úklid (on si toho stejně asi
nikdo nevšimne) a vychutnat si Vánoce beze stresu, v klidu a pohodě?
Možná byly na těchto řádcích Vánoce vylíčeny příliš tragicky, ale
-kšpřiznejte si, nepřipadalo Vám tu něco tak trochu povědomé?
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Fotbalová činnost v Koryčanech od jejího počátku
Příprava na jarní sezónu 1989 byla zahájena již v prosinci předchozího roku
v tělocvičně. Přípravu I. mužstva vedl trenér Jarek Vrba, dorost Luboš Sušil. Začátkem ledna se příprava rozšířila i na hřiště a již 29.1.1989 byl sjednán přípravný zápas
se Střílkami a to na hřiště v Mouchnicích. Na tomto hřišti pak bylo odehráno několik
dalších přípravných zápasů a to jak I. mužstva tak i dorostu, protože domácí hřiště
nebylo regulérní.
V měsíci březnu začali hrát i žáci starší a mladší, kteří měli svoji zimní přípravu
také v tělocvičně. Jejich první zápasy byly vítězné a to se žáky z Nesovic, když starší
vyhráli 1 : 0 a mladší vysoko 6 : 1.
Mistrovská sezóna byla zahájena pro všechna mužstva 2. dubna 1989. Nebyla však
zahájena příliš dobře, protože mládežnická mužstva svůj první zápas prohrála, pouze
I. mužstvo, i když těsně, svůj zápas vyhrálo.
V dalších mistrovských zápasech se výkony všech mužstev Tatranu zlepšovaly,
i když ještě dosti chybělo k úplné spokojenosti.
Největší pokrok udělali mladší žáci, kteří na mistrovských turnajích již získávali
i dvouciferná vítězství a potřebné body. Zde se projevovala potřebná pozornost v jejich
vedení velmi pozitivně.
V průběhu jarní sezóny 1989 si zahráli i bývalí hráči s poměrně dobrými výsledky.
Koncem jarní sezóny 1989 došlo ke změně ve funkci trenéra, kterou převzal Miloš
Brňák. Jarek Vrba se v plném rozsahu zaměřil na funkci rozhodčího.
Po skončení mistrovské sezóny 1988-1989 bylo umístění všech mužstev následující:
mladší žáci ve skupině C
na 1. místě se 41 body a skórem
95 : 5
starší žáci v okr. přeboru
na 7. místě s 19 body a skórem
35 : 36
dorostenci v okr. přeboru
na 4. místě s 28 body a skórem
63 : 49
I. mužstvo ve II. třídě sk. B
na 6. místě s 26 body a skórem
55 : 37
Mužstvo mladších žáků pak sehrálo na závěr jarní sezóny turnaj o přeborníka okresu
za účasti vítězů jednotlivých skupin, a to Kostelce, Kroměříže a naších žáků. Hrálo se
na hřišti v Šelešovicích. Na škodu byla skutečnost, že se nedostavili žáci Kroměříže,
takže byl sehrán pouze zápas Kostelec - Koryčany s výsledkem 1 : 0 pro žáky Koryčan, kteří se tak stali přeborníky okresní soutěže mladších žáků.
Kromě mistrovských zápasů se naše mužstva opět zúčastnila Českého poháru.
Výsledek I. mužstva nebyl dobrý, protože prohrálo již v I. kole, dorostenci i žáci
postoupili do dalších kol, přitom starší žáci byli až ve finále, kde prohráli se žáky
Mrlínku.
Mužstva Tatranu se zúčastnila také několika pohárových turnajů na cizích hřištích,
hráli i pohár doma. Tak dorost dosáhl ve Střílkách 2. místa, také I. mužstvo bylo ve
Střílkách druhé, ale po ostudném výkonu ve finále proti mužstvu Střílek, které skončilo porážkou našeho mužstva 0 : 6. Na dalším turnaji v Mouchnicích získalo I. mužstvo opět 2. místo, když ve finále prohrálo až na pokutové kopy s Morkovicemi.
I na domácím turnaji prohrálo naše mužstvo ve finále s Bukovanami 0 : 2 a opět
skončilo na 2. místě.
Je nutno se ještě zmínit o zájezdu oddílu kopané do družební jednoty Lehota
pri Nitre, kde hráli jak bývalí hráči, tak i I. mužstvo. Obě prohrála.
Mistrovská sezóna podzim 1989 byla zahájena u I. mužstva i u dorostu 14.8.1989.
Obě mužstva pokračovala ve stejném stylu jako na jaře. I. mužstvo svůj první mistrovský zápas prohrálo, dorost naproti tomu vysoko vyhrál na domácím hřišti
nad Rajnochovicemi 11 : 0. U I. mužstva nastalo později zlepšení, dorost pokračoval
ve svých dobrých výkonech s výsledky 9 : 0, 16 : 0 nebo 10 : 0. S postupem času se
aktivita dorostenců snižovala, přišly nejen těsné výsledky, ale i porážky. Ze zápisu
výborové schůze oddílu kopané ze dne 13.11.1989 je možno vyčíst, jak rozhodčí
předvedl, jak lze porazit mužstvo, které se mu nelíbí. Jednalo se o zápas v Rajnochovicích, který po skončení podzimní sezóny byl předehráván jako I. jarní kolo 1990.
Přijel pozdě dávno po čekací době, takže zápas řídil rozhodčí - laik, takže řízení bylo
předáno delegovanému rozhodčímu. Ten pak „předváděl“, jak se dají využívat pravidla podle jeho pohledu a jakým pánem na hřišti je rozhodčí. Jeden příklad za všechny: náš brankář vykopával z ruky míč od naší branky. Po chybě soupeře získal míč
náš hráč a postupoval sám na branku soupeře. V tom rozhodčí zapískal, přerušil hru
a nařídil přímý kop z hranice šestnáctky našeho mužstva prý za přešlap brankáře
při výkopu přes hranici „velkého vápna“. Pískl v době, kdy od výkopu uplynulo té-

Koryčanský zpravodaj
měř 30 vteřin. Dále „přetáhl“ čas zápasu
o 6 minut, a když v té době domácí dali
vítěznou branku, okamžitě zápas ukončil.
Z dorosteneckého mužstva, které v té
době dosahovalo výborných výsledků, je
nutno vyjmenovat Marka a LaAu Novotných z Nemotic, dále Jirku a Drahoše
Rotterových, Kneifla, Patrika Nezdařila,
Smýkala, Hanáka z Mouchnic.
Mladší i starší žáci zahájili mistrovskou
sezónu až 3.9.1989. Starší žáci hráli neurovnaně, když dokázali vyhrát i 12 : 0, aby
později prohráli 0 : 7 nebo 1 : 5. Zde se
začaly projevovat věkové problémy a tím
nutnost posílit ze starších žáků dorostenecké mužstvo, takže za starší žáky začali
nastupovat žáci mladší.
Po skončení podzimní sezóny 1989 1990 bylo umístění našich mužstev toto:
mladší žáci na 2. místě s 12 body, skóre
11 : 12 (hrála jen 3 mužstva); starší žáci
na 7. místě s 13 body, skóre 20 : 19 (hrálo
10 mužstev); dorostenci na 3. místě s 23
body, skóre 70 : 15 (hrálo 14 mužstev + 1
zápas) I. mužstvo na 10. místě s 16 body,
skóre 26 : 18 (hrálo 13 mužstev + 1 zápas)
Rok 1990 byl zahájen výroční členskou
schůzí dne 19.1.1990. Tato zhodnotila
výsledky našich mužstev za uplynulý rok,
se kterými nebylo možno vyslovit spokojenost.
Vlastimil Kuncl

VYŠKOV
Centrum kultury AČR (PDA)

4. – 5. dubna
v pátek od 12 do 19 hod.
v sobotu od 9 do 17 hod.
VSTUP na výstavu ZDARMA

Chystáte se stavět, opravovat
nebo zařizovat své bydlení?
¨
PřijAte se podívat na nabídku 50 firem – dodavatelů stavebnictví, řemesel, bytového vybavení…
¨
Při nákupu využijte výhodných výstavních slev…
¨
Srdečně Vás zve pořadatel výstavy:
Omnis Olomouc a.s.
Kosmonautů 8, 772 11 Olomouc
tel.: 585228918, tel./fax: 587433127
vsetickova@omnis.cz, ww.omnis.cz

Koryčanský zpravodaj
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Ceník elektřiny pro domácnosti
o d 1.1. 2 0 0 3 p l a t n é p r o d o d a v a t e l e J M E , a . s . B r n o
D 01
D 02
D 24
D 25
D 26
D 34
D 35
D 36
D 45
D 46
D 55
D 61

Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti NT po dobu 8 h
Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 8 h
Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 8 h (pro vyšší spotř.)
Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti NT po dobu 16 h
Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 16 h
Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 16 h (pro vyšší spotř.)
Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 20 h
Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 20 h (pro vyšší spotř.)
Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepel. čerpadlem a oper. řízení doby plat. po dobu 22 h
Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu

Sazba VT
D 01
D 02
D 24
D 25
D 26
D 34
D 35
D 36
D 45
D 46
D 55
D 61

3,97
3,15
3,59
3,23
2,93
3,69
3,32
3,32
3,60
3,60
3,60
6,37

nad
NT do včetně 3x10/
1x25A
3,97
Kč
11
3,15
Kč 32
1,02
Kč 98
0,84
Kč
71
0,73
Kč 107
1,08
Kč 185
0,89
Kč 136
0,81
Kč 159
1,00
Kč 178
0,92
Kč 212
0,91
Kč 78
1,51
Kč
11

3x10
3x16

3x16
3x20

Kč/kWh
3x20
3x25

3x25
3x32

18
51
157
114
171
296
218
254
285
339
125
18

22
64
196
142
214
370
272
318
356
424
156
22

28
80
245
178
267
463
340
398
445
530
195
28

35
102
314
227
342
592
435
509
570
678
250
35

3x32
3x40

S TŘEDNÍ ODB
ORNÁ ŠK
OLA
ODBORNÁ
ŠKOLA
A SSTŘEDNÍ
TŘEDNÍ ODB
ORNÉ UČILIŠTĚ
ODBORNÉ
OBCHODNÍ KKOR
OR
YČANY
ORYČANY
YČANY,,

Měsíční plat za příkon (Kč)
3x40 3x50
63
3x50 3x63

44
55
69
128 160 202
392 490 618
284 355 447
428 535 674
740 925 1166
544 680 857
636 795 1002
712 890 1122
848 1060 1336
312 390 492
44
55
69

1,10 Kč/A
3,20 Kč/A
9,80 Kč/A
7,10 Kč/A
10,70 Kč/A
18,50 Kč/A
13,60 Kč/A
15,90 Kč/A
17,80 Kč/A
21,20 Kč/A
7,80 Kč/A
1,10 Kč/A

Zámecká 65, 768 05 Koryčany,
okres Kroměříž
E-mail : sou.koryc@quick.cz
Internet: soukoryc.wz.cz

Nabídka oborů
pro školní rok 2003/04
Čtyřleté studijní obory
63-41-M/006 Obchodně podnikatelská činnost
66-41-L/008 Obchodníkk

V souvislosti se změnou cen nebude JME provádět mimořádné odečty elektroměrů. Spotřeba elektřiny bude fakturována
přepočtem podle doby platnosti jednotlivých cen ve fakturačním období.
Zálohy budou od 1.1.2003 automaticky sníženy o 10% bez nutnosti žádat o jejich úpravu!

Odborné předměty i maturita obdobné jako na obchodní
akademii.

Ceny vodného a stočného

Uplatnění – jako z obchodní akademie, navíc v obchodních institucích a gastronomických jednotkách (zejména obor 63-41-M/006).

V a K H o d o n í n , a . s . o d 1.1. 2 0 0 3
Od 1.1.2003 dochází k zavedení dvousložkové formy vodného a stočného. Vodné, resp. stočné, se skládá z tzv. pevné
složky a složky pohyblivé, která je součinem odebraného, resp. vypouštěného, množství vody a ceny za m3.

Pohyblivá složka vodného:
Pohyblivá složka stočného:

17,64 Kč/m3
19,28 Kč/ m3

Pevná složka pro domácnost (Kč/rok): z vodného: 450,- Kčze stočného: 300,- Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH, sazba DPH pro rok 2003 je 5%.

C e n y v o d n é h o a s t o č n é h o V a K K r o m ě ř í ž , a . s . o d 1.1. 2 0 0 3

Při škole je domov mládeže a školní jídelna

Informace o studiu
na tel. č. 573 376 255 nebo 518 612 819.

Tříleté učební obory
66-51-H/006 Prodavač – smíšené zboží
66-51-H/006 Prodavač – drogistické zboží
65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství

VaK Kroměříž zásobuje vodou místní část Lískovec a zde nedochází k žádné změně ceny vodného a stočného:

Vodné:
Stočné:

19,04 Kč/m3
18,08 Kč/m3

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

65-52-H/001 Kuchař
65- 53-H/001 Číšník, servírka
Týden škola a týden odborný výcvik na pracovišti školy
v blízkosti bydliště žáka.
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Jaký je fotbal ?
V čísle 5 / 2002 Koryčanského zpravodaje byl zveřejněn Článek s výše uvedeným nadpisem, ve kterém mimo některých
kritických připomínek na celý FC KORYNA jmenovitě oslovil
i mne. Jde o tu část, ve které uvádí - cituji Co Vy na to pane Kuncl, pane Sukop ? Vy děláte ve fotbale už
dlouho, tak zavzpomínejte a nenechte se ovlivňovat jedincem,
který na tom má asi největší podíl. Rozhodně by to chtělo změnu. Nebo Vám na fotbale v Koryčanech nezáleží jako dřív ? konec citátu.
Tak tedy anonymně pod značkou MaK. Jsem již dost starý
a samostatně myslící člověk, který prožil v koryčanské kopané
60 let a to v postavení hráče, trenéra, organisačního pracovníka
a nyní mám ještě úkol vybírat vstupné a vyplácet náhrady rozhodčím podle hospodářských směrnic. Za tu dlouhou dobu jsem
poznal stovky hráčů, desítky funkcionářů a možná tisíce fanoušků, takže mám i v dnešní době dostatečný přehled o koryčanské
kopané. Prožil jsem v koryčanské kopané jak dobrá období tak
i období špatná, možno říci horší než je tomu nyní, takže mohu
říci, že mne tato situace sice mrzí, ale nevidím ji tak černě, jak
se na ni díváte kriticky Vy. A protože i ve svém vysokém věku
ještě pro koryčanskou kopanou něco dělám svědčí o tom, že ten
zájem mám. Mohl bych klidně všeho nechat a chodit se na kopanou jen dívat. A vidíte, nedělám to a snažím se podle svých
sil pomoci. Takže Vaše poznámka o mém zájmu není na místě.
V této souvislosti bych Vám položil otázku : co pro koryčanskou kopanou děláte Vy ? Pokud jste dlouholetým fanouškem,
pak toho hlavně v současné době asi mnoho neděláte, protože
z mých poznatků na domácím hřišti vím, že koryčanští fanoušci nedokáží své mužstvo povzbuzovat v době, kdy se mu nedaří, sem tam se ozve ojedinělý povzbuzující výkřik, ale většinou
se spíše ozve nadávka hráčům, jak to hrají. A ke kterým fanouškům patříte Vy ? Chodíte-li pravidelně v Koryčanech na fotbal,
pak si jistě všímáte chování a povzbuzování fanoušků hostujících mužstev. A ti jsou jistě pro své mužstvo přínosem a oporou.
Nevím, jak jste starý, ale vycházím z toho, že když připomínáte léta okolo roku 1970, že jste s koryčanským fotbalem prožil dost roků. A proto musím poznamenat, že Vám lety odchází
trochu paměZ, protože i když se v letech 1969-1980 hrál opravdu v některé sezóně dobrý fotbal v I.B. třídě, pak jste se díval
jen na ty dobré ročníky, ale ty horší jste již neviděl, protože
v uvedených letech se hrálo i o záchranu v této třídě a nakonec
byl sestup do okresního přeboru. To jste asi nepostřehl. Ale kdybyste si podrobně četl v Koryčanském zpravodaji historii koryčanské kopané od jejích počátku, tak byste se dočetl, že nebylo
vždy v minulosti ani ve Vámi vzpomínaných letech všechno
růžové. Mohu Vás ujistit, že mám z minulosti koryčanské kopané dostatek písemného materiálu. A z těchto materiálů také vyplývá, že za špatný koryčanský fotbal nebyl obviňován jednotlivec, jak tomu v současnosti děláte Vy. Možná, že si říkáte,
proč se vracím do minulosti, ale Vy jste svými připomínkami
k období okolo roku 1970 začal a dále jste mne vyzval, abych
zavzpomínal. Tak jsem to udělal,
Ve svém článku zlehčujete účast děvčat na střídačce. Mohu
Vám říci, že mnohá mužstva nás za to dokonce chválí. Proto
mohu jen napsat, že jedna z nich je vystudovaná zdravotní sestra a pracuje v nemocnici, druhá se na náklady FC KORYNA
zúčastnila odborného masérského kurzu. Tudíž obě mají dostatečnou kvalifikaci k tomu, aby vykonávaly funkce zdravotníka
a maséra.
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Pokud se týká Karla Skopala, kterého posměšně nazýváte
„Čáva“, mohu Vás ubezpečit, že tento fanoušek o ničem nerozhoduje. A možná že je lepší fanoušek než Vy, protože pomáhá
v klubu tam, kde byste Vy asi nepomáhal. Takže ten by Vám
nemusel vadit.
Pokud kritizujete domácího trenéra za jeho jednání po prohraném zápase, tak mohu jen poznamenat, že je obvyklé po
každém zápase podat soupeřovu trenérovi ruku, i když se prohraje, zvláště pak, když se dobře z minulosti znají. O tom se
můžete přesvědčovat i v televizních přenosech fotbalových utkání. Nebo byste raději viděl, když se prohraje, aby trenér soupeřovu trenérovi vynadal nebo kopl nebo jinak urážel? Podání ruky
je projev slušnosti, takže jednání domácího trenéra Vás nemusí
pohoršovat.
Pokud ve svém článku žádáte změnu, domnívám se, že máte
na mysli Vámi uváděného jednotlivce. Pak musím uvést, že tento jedinec je zaměstnancem a.s. KORYNA, je jí placen, nese
plnou zodpovědnost za celý fotbalový klub, je hmotně zodpovědný za celý stadion se vším vybavením, za činnost klubu a ze
zodpovědnosti také plyne určitá pravomoc v rozhodování. Proto za svoji činnost jak po stránce sportovní tak i po stránce finanční zodpovídá jen a jen akciové společnosti KORYNA.
O jeho trenérské odbornosti svědčí také skutečnost, že ho
a.s.KORYNA na své náklady vyslala na doplňovací školení trenérů, kde získal po absolvování licenci „A“, což je druhá nejvyšší trenérská kvalifikace v českém fotbalu. Shrnuto: Vámi
požadovanou změnu může udělat jen majitel klubu a tím je a.s.
KORYNA,
Možná, že jste si všiml, že na podzim byl na lavičce další
bývalý hráč, který má na starosti složení mužstva před zápasem
a rozhoduje o střídání. To je jistě změna.
Také mne při psaní tohoto vysvětlování napadá myšlenka, že
byste byl rád informován o podrobnostech ve vnitřní činnosti
fotbalového klubu. Pak Vám nabízím jménem výboru FC KORYNA, který mimochodem opět funguje od měsíce června, možnost zapojení do práce tohoto výboru a tím celého klubu a tak
byste poznal jinou tvář problematiky v činnosti celého klubu,
než vidíte z posice fanouška. A to by byla další Vámi požadovaná změna.
V každém oddílu kopané nebo fotbalovém klubu se projevovaly doby dobré i špatné. A to bylo i v koryčanské kopané
v minulosti i současnosti a je to jistě v každém klubu. A téměř
vždy se ten který klub ze špatného dostal. A já jsem přesvědčen
o tom, že i v našem klubu se situace zlepší a že se budou soupeři
koryčanského mužstva opět bát, Zvláště pak, když nám Vy
možná pomůžete.
Vlastimil Kuncl

Inzerát Reklama
informuje
prodává
Koryčanský zpravodaj na rok 2003 od čísla 2 bude zveřejňovat inzeráty a reklamy za nových podmínek:
- formát 26 x 18 cm (celá strana)
1000 Kč
- formát 13 x 18 cm (půl strany)
600 Kč
- formát 13 x 9 cm (čtvrtina strany)
360 Kč
- formát 6,5 x 9 (osmina stran)
180 Kč
- inzeráty v řádcích – tučný tex
60 Kč
- normální text
36 Kč
- fotografie v inzerátu nebo kresba
180 Kč
Na požádání redakce provede zdarma grafickou úpravu inzerátu, pokud podnikatel nepředloží vlastní návrh.
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Odpově? na výzvu -

„Co Vy na to pane Sukop?“
z článku - „Jaký je fotbal“, zveřejněný v pátém čísle
Koryčanského zpravodaje r. 2002 neznámým pisatelem.
Jen velmi nerad odpovídám na dotazy neznámému tazateli
a je velká škoda, že jste nenašel v sobě tolik odvahy a cti, abyste
se pod Váš článek podepsal. Ale budiž, budu Vás nazývat anonymně M a K.
Chci reagovat na Vaše dotazy tak, jak jste je uvedl ve zpravodaji, aby měl čtenář skutečnou představu o koryčanské kopané.
Vážený anonyme M a K, v úvodu svého článku uvádíte, že
máte v živé paměti 70-tá a následující léta koryčanského fotbalu, což je období, kdy i já jsem začal v oddíle funkcionářit. Proto předpokládám, že jste zhruba stejného věku jako já. Určitě
nebyla 70-tá léta tak úspěšná, jak uvádíte ve svém článku. Pamatuji, jak jsme před odjezdem na mistrovská utkání jezdili
někdy i s autobusem po domech a přemlouvali fotbalisty, aby
nás mohlo odjet alespoň 11 hráčů na zápas. Mnohdy musel do
útoku nastoupit i náhradní brankař pan Jan Míša.
Když máte v živé paměti 70-tá léta, musíte mít tak jako já
v paměti ročník 1977, kdy jsme po podzimní části mistrovské
soutěže vedli o 6 bodů tabulku (a to při 2 bodové klasifikaci)
a přesto se nepostoupilo. Ale nepamatuji se, že by někdo z fanoušků mužstva a funkcionáře zatracoval a psal na ně hanlivé
anonymy. V dalších ročnících přicházeli příznivci v hojném
počtu na fotbal dále a oproti současnosti je vehementně povzbuzovali dále. Z tohoto období vznikl i povzbuzovací pokřik „kačeny do toho“. Nebylo to z důvodu, že by koryčanští hráči připomínali svým pohybem zmíněného opeřence, ale proto, že
domácí hřiště, zejména když zapršelo, připomínalo dříve rybník a blátivou louži, než fotbalové hřiště.
Po období, kdy jsme téměř 10 let hráli I. b. třídu, přišlo pro mě
snad nejhorší období a to období 15-ti let, kdy koryčanská kopaná neustále klesala na úrovni až do roku 1995, kdy po podzimní části mistrovské soutěže v základní třídě mělo mužstvo
jen 3 body a bylo nejhorší z celého okresu Kroměříž. Je až podivné, že v tomto období Vás tento stav koryčanského fotbalu
nezajímal a nechával Vás klidným.
V dalším odstavci Vašeho anonymu se zmiňujete o odchodu
hráčů a funkcionářů. K hráčům se nebudu vyjadřovat, protože
každý fanoušek i funkcionář ví, že odchody hráčů přichází vždy
po ukončení soutěžního ročníku, zvláště když jsou to vojáci
základní služby nebo hráči na hostování a vypršela jim hostovací doba.
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V další části se zmiňujete o oslavách 70-tých let trvání koryčanské kopané. Předpokládám, že jste se této slavnostní schůze
nezúčastnil, i když byli všichni příznivci jak městským rozhlasem, tak plakáty pozváni. Kdybyste na té schůzi byl, tak byste
určitě slyšel z úst majitele klubu slova o celkové situaci a stavu
oddílu, která se vůbec neshoduje s Vaším anonymem. Dále,
kdybyste si jako správný příznivec koryčanské kopané občas
přečetl zprávy z oddílu FC, které jsou vyvěšeny ve skříňce umístěné na rohu restaurace Záložna, dočetl byste se, proč výbor FC
dal na hostování dorostence do FC Morkovice, kterým dělám
vedoucího mužstva. Bylo to z důvodů všeobecně známých pro
ty, kteří se alespoň trochu zajímají o mládežnický fotbal, že neustále ubývá dětí a mládeže a tím dochází ke zrušení žákovských a dorosteneckých družstev po celé republice. V okresu
Kroměříž je jen 14 dorosteneckých družstev, které jsou ještě
z ekonomických důvodů rozděleny do dvou skupin po 7 účastnících. To znamená, že je tato soutěž úplně znehodnocena. Proto, aby naši talentovaní dorostenci mohli hrávat vyšší soutěž,
a to Krajský přebor, kde je předepsáno mít mladší i starší dorostence, se spojilo naše družstvo s FC Morkovice. Z těchto důvodů se sdružují i daleko větší města, jako například v našem okrese
Všetuly s Holešovem a další. Hrát Krajský přebor by se našim
dorostencům v dohledné době nepovedlo již pro uváděný počet
mladších a starších dorostenců. Je to pro naše dorostence velká
motivace a zkušenost hrát tak vysokou soutěž, když mohou hrát
na takové úrovni a takových hříštích, jako jsou Velké Karlovice, Slavičín, Dolní Němčí, Vsetín, Slušovice, Vizovice, Zubří,
Luhačovice, Holešov, Kunovice, Napajedla, Uh. Brod a Hulín.
Až se vrátí z hostování, budou z nich určitě dobří fotbalisté, než
kdyby hráli jen základní třídu. Po podzimní části KP jsou starší
dorostenci na 11. místě a mladší, kde hrají převážně naši dorostenci, na 7. místě. V Koryčanech se utvořila 3 družstva žáků a to
přípravka, mladší a starší žáci. Je to systematická a dlouhodobá
práce, která vede k tomu, že až tuto spolupráci pochopí i naši
sousedé, vyroste v regionu Koryčansko, Mouchnicko a Střílecko dostatek kvalitních hráčů pro všechny.
V dalším odstavci voláte po rozhodné změně. Určitě by to
změnu chtělo. Ale změnu zejména v myšlení a přístupu fanoušků a příznivců koryčanské kopané, aby když nedovedou pomoci, aspoň neškodili a konečně naše hráče začali povzbuzovat,
a ne aby „KORYNA do toho“ povzbuzovali jen pan Jiří Šimon
a Michal Huška.
Když chce někdo konstruktivně kritizovat ty, kteří dělají, musí
přijít a dokázat, jak se to dělá lépe, a ne skrývat se za anonymem a pomlouvat.
Na závěr mi dovolte pár slov k redakci a vydavateli Koryčanského zpravodaje.
Snad redakční rada zcela nedocenila význam uveřejnění anonymu pod šifrou M a K, neboZ tímto zveřejněním vstoupila na
velmi tenký led, protože na základě vydání tohoto anonymu
může kdejaký zbabělec požadovat zveřejnění anonymu, který
může pošpinit a znehodnocovat záslužnou práci redakce i celého Městského úřadu. Jestli si redakce myslí, že tento článek
anonymu M a K je veden snahou pomoci fotbalu v Koryčanech, jak je uvedeno ve zpravodaji, tak se jí to velmi nepovedlo.

Chci se však zmínit o funkcionářích, protože jsem s nimi
několik desítek let spolupracoval. Odešli zejména ti, kteří si
mysleli, že stačí jen jejich přítomnost v oddíle a všechno půjde
samo a oni budou sklízet úspěchy. Když však zjistili, že práce
v oddíle není jen přijít na schůzi výboru, vyslechnout co se děje,
mít kritickou připomínku, ale že práce ve výboru je systematická a namáhavá práce, která není placená a mnohdy ani společensky doceněná, proto rychle odešli. Řada z nich neměla ani
rodinné zázemí, neboZ jim manželky a rodinní příslušníci vytýJan Sukop
kali, proč tam chodí, když z toho nic nemají. Mnozí tuto skutečnost nepřiznali, a vymýšleli a zdůvodňovali svůj odchod výmluvami, že s tím a s tím nejde pracovat a prostě odešli. Někteří
Jenom na upřesnění, o zveřejnění článku s konečnou plattaké odešli pro zdravotní problémy a pracovní zaneprázdněnost. ností rozhoduje vedení města, nikoliv redakce.
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Opravy chladniček,
mrazniček
a chladících zařízení
pro obchodní činnost
PRODEJ A OPRAVY
V ZÁRUCE I PO ZÁRUCE

SEDLÁŘ RICHARD
Karla Čapka 2296
697 01 Kyjov
tel. 518 614 593

Mrazničky plné zboží
opravíme do 24 hodin!

Firma ZBOŘIL
tel. 518 612 043
PROVÁDÍME: záruční i pozáruční servis vý−
robků zakoupených u všech
prodejců
NABÍZÍME:
prodej a montáž klimatizace
do bytů a kanceláří, možnost
doplnění chladiva do autokli−
matizace.
Mrazničky se zbožím opravíme do 24 hodin

Firma ZBOŘIL
697 01 Kyjov, Boršovská 3125

Jednoduché účetnictví
zpracování daňového přiznání
vyřízení na finančním úřadě
ekonomické a organizační poradenství
Ing. Miroslav Jindříšek
Koryčany, Suchý řádek 869
tel.: 573 376 039
mobil : 603 799 455

Oceňování majetku
ODHADCE
ing. Miroslav Jindříšek
Oceňování věcí movitých, nemovitých nehmotného
a finančního majetku při prodeji, pozůstalostním řízení apod.
Koryčany, Suchý řádek 869
tel.: 573 376 039
mobil : 603 799 455

AVOS a.s., KROMĚŘÍŽ

Otevřena nová prodejna

levného textilu z Holanska
Náměstí 382
KORYČANY
Provozní doba:
Po-Pá 8:00 – 16:00 hod

Zveme Vás do obchodu,
kde nakoupíte levně a kvalitně
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