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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozdravil prostřednictvím dalšího, prázdninového
čísla Koryčanského zpravodaje.
Jsem rád, že se mohu s Vámi podělit o radostnou událost. Nejnáročnější
investiční akce - rekonstrukce a přístavba domova pro seniory v Koryčanech - byla úspěšně
dokončena. Vznikla tak
další dominanta našeho
města a širokého okolí.
Současně se podařilo
zrealizovat zateplení budovy Základní umělecké
školy včetně nové barevné fasády. V minulém
období proběhly stavební práce uvnitř objektu a
tak i tato budova města
byla komplexně zrekonstruována.
Společně s přeložkou
el.vedení E.ON bylo vybudováno nové úsporné
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veřejné LED osvětlení a opraven chodník v části ulice Masarykova.
Poslední dokončenou velkou akcí v
prvním pololetí t.r. byla komplexní rekonstrukce kanalizace včetně přípojek,
dále vodovodních přípojek a povrchu
komunikací včetně chodníků v Tovární
čtvrti. Zde je nutno vyzvednout výbornou spolupráci se společnostmi VaK
Hodonín a zhotovitelem projektu spol.
Swietelsky a.s.
Co nás čeká v druhém pololetí?
Začátkem července započne za významné finanční dotace z Regionálního operačního programu tak potřebná
rekonstrukce chodníků v ul.Nádražní a
Příční.
Společně s obcemi Mouchnice, Nemotice a Snovídky byla zahájena realizace společného projektu: „Místní
informační systém
a povodňovýý plán“,
y
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jehož výsledkem bude mimo jiné i nový
bezdrátový rozhlasový systém na celém
území našeho města včetně jeho místních částí. Dotace z OPŽP činí 90% ceny.
Výbornou zprávou je, že po dvou neúspěšných
ý žádostech získalo město pro
mateřskou
školku dotam
ci
c z OPŽP na výstavbu
nového
dětského hřiště.
n
Celkové
náklady projektu
C
činí
č 1.2 mil.Kč. Zahájení
stavby
se předpokládá na
s
podzim
t.r.
p
Vážení spoluobčané,
z přehledu jmenovaných
akcí
vyplývá, že nebudea
me
m zahálet ani v období
prázdnin
a dovolených.
p
Přeji
Vám krásné dny
P
volna
a odpočinku třev
ba,
b v našich chřibských
lesích
nebo na městském
l
koupališti.
k
Zdeněk Šmela,
starosta

strana 1

ZŠ foto k článku na straně 5

strana 2

Koryčanský zpravodaj

Číslo 2/2014

U s n e s e n í
ze 18. zasedání Zastupitelstva města Koryčany, které se konalo dne 27. 2. 2014
ve velké zasedací místnosti na Městském úřadě v Koryčanech
Zastupitelstvo města Koryčany bere na vědomí předloženou
zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva.
Hospodaření města Koryčany za rok 2013
1. Zastupitelstvo města Koryčany bere na vědomí zprávu o hospodaření Města Koryčany k 31. 12. 2013
2. Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje přesuny v rozpočtu za rok 2013 na úrovni skutečných
příjmů a čerpání skutečných výdajů rozpočtu dle přiloženého
přehledu hospodaření k 31. 12. 2013.
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje rozpočet města Koryčany na rok 2014:
- rozpočet příjmů ve výši
51.570.100,- Kč
- rozpočet výdajů ve výši
60.936.900,- Kč
+ financování ve výši
9.366.800,- Kč
Zastupitelstvo města Koryčany dává souhlas Příspěvkové organizaci města Koryčany:
1. ZŠ Koryčany k převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 v celkové částce ve výši 27.609,- Kč a to takto: do
fondu odměn částku ve výši 17.000,-Kč, do fondu rezervního
částku ve výši 10.609,85- Kč.
2. Domovu pro seniory Koryčany k převedení zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2013 v celkové částce ve výši
163.151,19 Kč a to do rezervního částku ve výši 163.151,19- Kč.
3. MŠ Koryčany k převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 v celkové částce ve výši 16.270,65 Kč a to
takto: do fondu odměn částku ve výši 10.000,-Kč, do fondu
rezervního částku ve výši 6.270,65- Kč.

ních akcí a oprav na rok 2014 dle přílohy
Zastupitelstvo Města Koryčany, na základě novely nařízení
vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva, schvaluje neuvolněným členů zastupitelstva navýšení
odměny o cca 5 %, tj. odměnu na úroveň roku 2010, s účinností od 1. 2. 2014.
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje zařazení správního
území Města Koryčany, v územní působnosti MAS Hříběcí
hory, o. s., do působnosti MAS Hříběcí hory, o. s. na období 2014 – 2020. Schválením zařazení do územní působnosti
SCLLD (Strategie komunitě vedeného místního rozvoje) obcí
nevznikají finanční závazky vůči MAS.
Převody majetku obce
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje záměr odkupu pozemků p. č. 134/3 orná půda o výměře 12357 m2, p.č. 134/9
orná půda o výměře 1789 m2, p. č. 134/33 orná půda o výměře 1178 m2, p. č. 134/34 orná půda o výměře 1172 m2, p. č.
134/44 orná půda o výměře 1165 m2, p. č. 134/45 orná půda
o výměře 1515 m2 vše v k. ú. Lískovec od insolvenčního správce spol. KORNAB do vlastnictví města Koryčany za cenu
1.000.000,-Kč. Jedná se o pozemky, které jsou dle územního
plánu města Koryčany určeny k zástavbě RD.
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje organizační zabezpečení následujícího zasedání zastupitelstva v Koryčanech.
Zastupitelstvo města Koryčany bere na vědomí interpelace
členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje návrh plánu Investič-

U s n e s e n í
z 19. zasedání Zastupitelstva města Koryčany, které se konalo dne 15. 5. 2014
ve velké zasedací místnosti na Městském úřadě v Koryčanech od 19:00 hodin
Usnesení ZM 1/19/02/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání určuje hlasováním zapisovatele 19. zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou,
DiS. a ověřovatele zápisu paní Ilonu Vybíralovou a paní Mgr.
Drahomíru Čížkovou.
Přítomno Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
14
14
0
0
1
Usnesení ZM 2/19/02/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání doplnilo a schvaluje
doplněný program zasedání Zastupitelstva města Koryčany č. 19.
Přítomno Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
14
14
0
0
1
Zpráva o činnosti Rady města Koryčany
Usnesení ZM 3/19/02/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Koryčany za období od
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28. února 2014 do 15. května 2014.
Přítomno Pro
Proti Zdržel se
15
15
0
0

Nepřítomno
0

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Koryčany za rok 2013
Usnesení ZM 4/19/02/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Koryčany
za rok 2013.
Přítomno Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
15
15
0
0
0
Zpráva o hospodaření Města Koryčany v roce 2014, schválení rozpočtové změny č. 1/2014, schválení krátkodobého
překlenovacího úvěru
Usnesení ZM 5A/19/02/2014
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Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
zprávu o hospodaření města Koryčany za I. Q roku 2014.
Přítomno Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
15
15
0
0
0
Usnesení ZM 5B/19/02/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje rozpočtovou změnu města Koryčany č. 1/2014.
Přítomno Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
15
15
0
0
0
Usnesení ZM 5C/19/02/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru ve výši 4.000.000,--Kč
od firmy Rovina, a. s., Kroměřížská 134, Hulín, s úrokem
3,5% p.a.
Přítomno Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
15
15
0
0
0
Schválení finančního příspěvku v rozpočtu Města Koryčany v roce 2015 na zajištění pohotovosti jednotky družstva
PO II Koryčany ve výši 150.000,--Kč
Usnesení ZM 6/19/02/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 150.000,--Kč v rozpočtu Města Koryčany v roce 2015 na zajištění pohotovosti družstva kategorie JPO II.
Přítomno Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
15
15
0
0
0
Informace o postupu investičních akcí v roce 2014
Usnesení ZM 7/19/02/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
zprávu o postupu investičních akcí v roce 2014.
Přítomno Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
15
15
0
0
0
Systém služeb a činnosti příspěvkové organizace Města Koryčany Technických služeb města Koryčany
Usnesení ZM 8/19/02/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
zprávu o systému služeb a činnosti příspěvkové organizace
Města Koryčany Technických služeb města Koryčany.
Přítomno Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
15
15
0
0
0
Zpráva o Záchraně architektonického dědictví hradu Cimburk v roce 2014
Usnesení ZM 9/19/02/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
Zprávu o záchraně architektonického dědictví hradu Cimburk v roce 2014.
Přítomno Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
15
15
0
0
0

dej části pozemku p.č. 440/19 – ost. plocha o výměře cca 48 m2
v k.ú. Koryčany za cenu 30,--Kč/m2 panu V. Š., s tím, že veškeré
náklady spojené s prodejem hradí kupující (přesná výměra bude
stanovena geometrickým plánem, který hradí kupující) a daň
z nabytí nemovitosti bude hrazena podle zákona.
Přítomno Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
15
15
0
0
0
Usnesení ZM 10B/19/02/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje prodej pozemků p.č. 1588/7 – orná půda, 1588/43 – orná půda,
p. č. 1588/44 – orná půda a p.č. 1588/45 – orná půda, vše v obci
a k.ú. Mouchnice Agronetu Nesovice za cenu 450.000,--Kč celkem s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující a daň z nabytí nemovitostí bude hrazena podle zákona
(nejvyšší nabídka).
Přítomno Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
15
14
0
1 – Ing. M. Budík
0
Usnesení ZM 10C/19/02/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje bezúplatný převod /dar/ podílu o velikosti 1/450 na nemovitostech
zapsaných na LV 1919, LV 1346, LV 1764, LV 2625, LV 2644,
LV 2705 v k.ú. Koryčany ve vlastnictví pana A. K. do vlastnictví
Města Koryčany, Náměstí 401, Koryčany (jedná se o tzv. Singulární pozemky).
Přítomno Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
15
15
0
0
0
Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 „O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu“.
Usnesení ZM 11/19/02/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 „O místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu“.
Přítomno Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
15
15
0
0
0
Organizační zabezpečení následujícího zastupitelstva
Usnesení ZM 12/19/02/2014
Zastupitelstvo Města Koryčany po projednání schvaluje organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města
Koryčany.
Přítomno Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
15
15
0
0
0
Interpelace zastupitelů
Usnesení ZM 13/19/02/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
interpelace členů zastupitelstva.
Přítomno Pro Proti Zdržel se Nepřítomno
15
15
0
0
0

Převody majetku města
Usnesení ZM 10A/19/02/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje pro-
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Mateřská škola

Jak maminky oslavily svůj svátek
„Aby nás měl kdo pohladit
a vyprávět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,
Aby náš svět byl v pořádku.“
(Jiří Žáček)
Ať to byl Tomášek nebo Anička,všechny děti vynaložily
věškeré úsilí, aby potěšily své maminky v den jejich svátku.
Celá školka byla krásně vyzdobená srdíčky, květinkami a por-

tréty maminek. Veselé písničky, básničky, kovbojský country
tanec, metalová kapela, neobratné taneční krůčky nejmenších,
o poznání dokonalejší vystoupení s mazurkou u předškoláků a
připravené dárečky s kytičkou. Děti měly na maminky pěkně
„políčeno“. Ať už to byly Berušky, Motýlci, Žabičky či Medvídci, na konci každého vystoupení se maminkám zaleskly oči
dojetím. Všem ostatním maminkám i babičkám, které neměly
příležitost s námi svůj svátek oslavit, připravily děti krátkou
hudební relaci s písničkami a básněmi do místního rozhlasu.
Bc. Pavla Domanská

Rozloučení se školkou
Už je to tady. Vaše dítě jde naposledy
do mateřské školy. Je na čase se na tento
den připravit, nezapomenout.
Rozloučení s předškoláky.
Pokud máte ve zvyku v červnu jezdit
na dovolenou, ptejte se , kdy bude probíhat rozloučení s předškoláky, na kterém by neměl nikdo chybět. Rozloučení
má mnoho podob - co školka, to nápad.
Důležitý je však psychologický pohled dítě se vědomě loučí s mateřskou školou
a připravuje se na další krok, vstup do
základní školy. Dítě se rozloučí s kama-

cí školáky. Vždyť jim začíná nová životní
etapa a s ní přichází spousta nových kamarádů a zkušeností.
Pan starosta Zdeněk Šmela všechny
srdečně přivítal. Popřál dětem hodně sil
a šťastný vstup do ZŠ. Předal dětem barevnou šerpu s nápisem a gratulaci.
Paní ředitelka MŠ Naděžda Horenská se s dětmi rozloučila a předala všem
Pamětní list.
Najednou byli všichni „ velcí „ , školáci ! Odcházeli hrdě ke svým maminkám.
M.Ondrušíková, MŠ Koryčany

rády, učitelkou a vnímá, že s některými
se už příští rok často nepotká.
Obvyklou součástí je dáreček, který
dítě dostane jako vzpomínku na mateřskou školu. Schraňování podobných
vzpomínek z dětství mě dodnes potěší.
Školka by se měla dárkem snažit připomenout vsup do ZŠ, proto se často objeví
pero, kniha nebo šerpa.
Slavnostní stužkování předškoláků
se uskutečnilo 11. 6. 2014 v obřadní síni
Městského úřadu v Koryčanech. Rodiče,
sourozenci, prarodiče a všichni, kdo je
mají rádi, se přišli podívat na své budou-

Základní škola

Na návštěvě ve škole
Ve čtvrtek 5. června se uskutečnila
dlouhou dobu připravovaná akce Základní školy Koryčany – -Den otevřených dveří aneb žáci představují svou
školu. Cílem této akce bylo nejenom
ukázat, co nového se ve škole za posledních pár let změnilo, ale především
představit naši školu jako místo kvalitní
výuky.
Žáci pod vedením svých pedagogů připravili, a pak i realizovali, aktivní
ukázky z výuky matematiky, českého
jazyka, angličtiny a dalších přírodovědných a humanitních předmětů. Mezi
nejatraktivnější místa v budově na Masarykově ulici patřila učebna fyziky
a chemie a také učebna biologie. V první z
uvedených místností žáci v samostatném
programu demonstrovali řadu známých,
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ale i méně známých, pokusů z fyziky
a chemie. Sami se tak mohli přesvědčit, že
práce učitele při provádění pokusů není
vůbec jednoduchá. Většinou ale nakonec
všechno zvládli a byli odměněni potleskem přihlížejících návštěvníků. V učebně
biologie byly ukázky zaměřeny na práci
s mikroskopem. Kromě výroby preparátů
si návštěvníci mohli vyzkoušet práci s digitálním mikroskopem, který je opatřen
kamerou, a sledovat tak pohybující se prvoky - trepky zelené.
I ve školní budově na náměstí viděli
návštěvníci mnoho zajímavého. Všem
se hodně líbila výstavka starých hraček,
která byla tak trochu pojatá jako připomenutí 60.výročí vzniku školní družiny v Koryčanech. Návštěvníky zajímala
práce s interaktivními tabulemi a přede-

Koryčanský zpravodaj

vším předváděné činnosti v nově vzniklé
keramické dílně.
Prohlídka byla příchozími většinou
zakončena návštěvou sportovního centra, kde kromě sauny a posilovny mohli
zhlédnout vystoupení tanečního kroužku. V závěru návštěvy školy si mohli
příchozí rovněž prohlédnout školní zahradu s vybudovaným zázemím pro výuku biologie a environmentální výchovy
a také využít nabídky připraveného malého občerstvení.
Podrobnější představu o akci si můžete udělat z uveřejněných fotografií.
Věříme, že se všem návštěvníkům připravený program líbil a doufáme, že se
v budoucnu opět na nějaké podobné
akci ve škole setkáme.
RNDr. Vlastimil Válka, ředitel školy
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ZUŠ Koryčany

Milí rodičové, vážení čtenáři.
Letošní školní rok se pomalu blíží
ke konci a tak dovolte, abych vás také
já jménem zaměstnanců ZUŠ Koryčany oslovil. Jak jste si jistě mohli v posledních dnech všimnout, proběhlo na

budově naší školy na přelomu května
a června dlouho očekávané zateplení
čelní zdi a obou bočních štítů, které již
byly v havarijním stavu. Současný celkový vzhled dodává již škole důstojnou
tvář a jsme rádi, že nám vedení města
Koryčany vyšlo vstříc, za což mu tímto
moc děkujeme!
Co se týče samotného chodu školy,
s potěšením mohu konstatovat, že v současné době naši školu navštěvuje nejvíce dětí v celé její historii. Za posledních
7 let se počet žáků zvýšil ze 14 na
65 a zároveň se tím navýšil i počet
pedagogů. Hudební obor navštěvuje
42 žáků, výtvarný 12 žáků a od letošního
školního roku dalších 11 dětí předškolního věku navštěvuje úspěšný projekt
s názvem ,,Hrátky s hudbou“, který vede
naše kolegyně, lektorka Marie Drkulová.
Součástí uměleckého vzdělávání je
také vystupování na akcích jako jsou
vánoční a absolventské koncerty, hu-

dební besídky, vystupování na akcích
ve spolupráci s městskou knihovnou
a SDH Koryčany. Na soutěžním poli bylo
největším úspěchem 3. místo v krajském
kole národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, které získala Eliška Drdová ze třídy
p. uč. Aleny Cholastové.
V týdnu od 9. 6. – 12. 6. probíhaly
závěrečné a postupové zkoušky žáků ve
všech oborech a zároveň také probíhaly přijímací zkoušky pro nové zájemce
o hudební a výtvarný obor. Jen v Koryčanech přišlo letos k přijímačkám 17 nových dětí do hudebního oboru a 6 do výtvarného, což překonalo naše očekávání
a zároveň nám trošku přidalo vrásky na
čele, protože je to v současném stavu nad
kapacitní možnosti naší školy, ale budeme se snažit vyhovět co nejvyššímu počtu zájemců.
Na závěr bych chtěl všem popřát hezké a klidné prázdniny.
Za kolektiv zaměstnanců ZUŠ
MgA. Norbert Svačina, Ph. D.

se jim protáhla lesní práce, tak ve večerní době, jak se vraceli domů, slýchávali strašidelné zvuky. Nejčastěji slyšeli
zvláštní křik, hrůzné zpěvy, veselé zpěvy
a také někdy oslovení některého samostatného člověka ze křoví, když právě
procházel kolem lesních tajemných míst.
Často se lidé z Koryčan ptali a o všem
se chtěli bavit s ovčáky z ovčínů na Vršavě. Ti prý také slýchávali zpívání, křičení
a různé slavnosti strašidel, (které) a to
všechno se vůbec nepodobalo lidem, ale
za nimi na Vršavu prý nikdo nechodil.

Mluvilo se o tom, že z té zapadlé
chodby, kdesi v lese, vybíhají divoženkyženy malého vzrůstu s velkými hlavami.
Za nocí, kdy svítil měsíc, lítají po loukách, tančí dokola a volají, že mají rády
děti, které tady po lese chodí. Mají prý
děti rády a volávají že se.umí o všechny
děti starat.
Jednou v noci v létě prý běhaly po
Lhotce tři divoženky a nahlížely do chalup, kde je nějaké dítě, kde spí samo, kde
není blízko rodičů
Dospělým neubližovaly, ale po dě-

Strašidla u Vršavy
U Vršavy na malé stráni, kde byla
hromada kamenů, prý kdysi našli lesní
pracanti z Koryčan vchod do podzemní
chodby. Byla ale úzká, hluboká a lidem
se nechtělo plazit se do chodby, kde nebylo vidět.
Ale půda se jednou sesula a otvor
vchodu uzavřel tajnou a neznámou
chodbu.
Časté zážitky lidi zažívali v okolí Vršavy, jak chodili směrem ke Koryčanům.
Na lesních cestách, když se pracanti
zdrželi a byli v lese pro dřevo, nebo když
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tech slídily jako posedlé.
Této noci se ale nic nestalo, ale jakoby strašidla pořád něco hledala.
Jak končilo léto, tak v jedné rodině se
mladá maminka změnila.
Jak byla se svým dítětem, tak křičela,
plakala, běhala po dvorku, jako kdyby se
zbláznila.
„To není moje dítě, to není moje, ..to
není moje“ pořád mumlala, nesrozumitelně mluvila, ale
starala se a pečovala o malé děvčátko,
ale stále doma říkala, že to není její dítě
Oba rodiče se začali chovat divně byli nešťastní a po nějaké době se začali
radit - co mají dělat, že neví, co se s dítětem stalo.
A tak se náhodou dověděli od jedné
babičky, co nespala, že po Lhotce viděla
v noci tiše běhat divný ženy - asi divoženky a že jedna z nich nesla dítě.
„Kde je naše dítě, kde je naše krásná
holčička, proč tu máme cizí, jak máme
najít to svoje a co mám dělat“- smutně
mluvil i otec.
Tak si pořád stěžovali také svojí stařence a radily se co mají dělat. Po nějaké
době dala radu, že otec musí jít směrem
k Vršavě a musí najít jednu z luk, kde ty
divné ženy se schází, kde lítají a kde taky
tancují.
Tak začal chodit otec navečer po lesích - hodně dnů to bylo. A jednou měl
štěstí, opravdu se mu dařilo, že již večer
uslyšel na jedné loučce hlasy a radosti
divných žen.
Přiblížil se a viděl, jak divoženky lítaly do kolečka a naráz spatřil mezi nimi

děvčátko, které bylo jiné, vyrostlé a hned
viděl na ni vlastní podobu.
Jak vítr vyběhl ze křoví, do toho tanečního kruhu vletěl a popadl dceru
a snažil se utíkat. Ale naráz celá skupina
divoženek ho obtočila, až se stal vězněm.
Nemohly se ho však dotknout, protože měl posvěcený křížek.
„Já si odnesu svoje dítě a vrátím vám
vaše. Taky jsme se o něho starali i když
jste nám je vyměnily“ –zoufale křičel
otec.
Pomalu se kruh žen uvolnil a všichni šli až ke Lhotce. Na okraji zůstaly stát
a začaly vydávat zvuky, jakoby se blížila
bouřka.
„Počkejte, přinesu vám hned vaše,

nestrašte nás“.
Doběhl domů, donesl mamince
dcerku do náruče a šťastné křičení a líbání bylo v jejich domku.
Otec se hned otočil s dcerou divoženky a utíkal k lesu, kde bylo slyšet
hučení. Divoženka k němu přiběhla,
skočila pro dceru a křičela bez děkování
a hrůzostrašně ječela.
Celou noc bylo prý nad Koryčany
bouřkové hučení a ječení divokých zvířat, třebaže bylo jasno a svítil měsíc.
Po čase, jak chodili lidé po lese cestou na Vršavu, prý již nikdy nebylo slyšet
ječení a strašení divoženek.
Zapsal a ilustrací doplnil
Mojmír Stupňánek

Léčivé rostliny
„ I zželelo se matce milých dítek,
duše její se vrátila
a vtělila se v drobnolistý kvítek,
jímž mohylu svou pokryla.“
Pro dnešní úvod jsem zvolila slova básníka K.J.Erbena z jeho
básně Kytice, kde vzpomíná bylinku, o které chci dnes hovořit.
Mateřídoušky v naší přírodě velmi ubývá, ale zatím není
chráněna.
I u nás jsou místa, kde mateřídouška roste a můžete si ji
nasbírat. Je to vlastně druh tymiánu, ale má krásnou jemnou
vůni, když ji dáme do malého polštářku do postele, bude se
nám krásně usínat.
Také vyluhováním v červeném víně získáme nástroj k posílení naší imunity.
Mateřídouška se velmi často používá do čajových směsí
proti nachlazení. Velmi dobře působí při suchém kašli. Velmi
dobrá je i při potížích spojených s plynatostí a kolikami. Pomů-
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že i při křečích hladkého svalstva. Používá se i na zánětlivá
onemocnění kůže a na špatně se hojící rány. Je doporučována i při chřipce, kterou provází kašel. V poslední době se
začala používat i v aromaterapii.
Pro léčebné účely se používá vrchní nezdřevnatělá část nati.
Při sběru není nutné zkoumat o jaký druh se jedná, pro léčebné účely se hodí všechny. Je lépe ji stříhat, abychom předešli
poničení porostu a aby se nám do směsi nedostaly nežádoucí
příměsi z okolního porostu. Ke sběru je nevhodná již překvetlá
rostlina, která má již málo listů a méně účinných látek.
Červen až srpen je nejlepší období pro sběr této bylinky,
takže neváhejte a vydejte se na procházku a nasbírejte si mateřídoušku.
Vše dobré přeje vaše „BABI KOŘENÁŘKA“
Ilona Vybíralová
Části textu:
http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=111
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SP v Novém Městě na Moravě,
aneb první „světák“
Po blátivém závodě v Bedřichově
jsem se rozhodla „jít do toho“ a zúčastnit
se SP v Novém Městě na Moravě. Nejsem sice stále schopná jet na maximum,
ale cítím se dobře, tak proč to nezkusit?
:-) Vše začalo pondělním nahlášením
na svaz, že jsem se tak rozhodla (na SP
mě musí přihlásit ČSC, protože můj tým
není zařazen mezi UCI týmy), potřebné
jsou jen body v UCI žebříčku (20bodů)
a ty tak tak, ale mám ;-).
Ve středu jsem si udělala výlet a rozjela se do NMNM projet si trať a zjistit,
jestli budu vůbec schopná vše projet.
Bylo sucho a krásně, některá místa na
trati byla oproti loňsku zjednodušená,
vracela jsem se s dobrým pocitem, že vše
sjedu, dokonce i bez pádu :-).
Ve čtvrtek mě překvapilo zjištění, že
musím již být v NMNM na registraci, na
poslední chvíli, ale zvládnuto, vše bylo
tak hektické, že jsem na trať už nešla.
V pátek vše začalo „vřít“, příprava
na sprinty, sem-tam nějaký divák. Cítila
jsem se dobře, ani ne moc nervózní. Můj
cíl byl dojet v pořádku (loni mě odvezli
v první rozjížďce s otřesem mozku).
Hlavně jsem si neustále projížděla ty
první klády, protože loni jsem před nimi
téměř zabrzdila a jen tak pomalu přejela,
letos bylo potřeba se zlepšit a k tomu byl
důležitý dobrý začátek.
Klády se mi podařilo docela lehce při
závodě přeskočit. Druhé klády (schody) jsem taky jela rychleji než loni, ale
v bikrosové části jsem hodně zpomalila
(myšlenka na otřes mozku je ve mně),
potom jsem se taky dostatečně nerozjela
na kameny, v kterých jsem zastavila tak,
že jsem málem sešlápla nohou na zem.
To byla obrovská ztráta času, o to víc
jsem musela jet rychleji závěr, který se-

Sobotní Sprinty - kvalifikace
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stává z výjezdu po asfaltu, krátkém singlu v lesíku a rovinatým dojezdem po asfaltu. Měla jsem pocit, že jsem tam vážně
nechala vše, taky mě tabule překvapila,
když ukazovala 19.čas. Postoupilo nás
tedy z 40 žen 32. V rozjížďce jsem měla
jednu s 3.nejrychlejším časem, jednu
horší než já a jednu tak na stejno... byla
tedy naděje se dostat dál. Start dobrý,
klády dobrý, ale jak se nás ocitlo na kládách - schodech více, nějak jsem se lekla,
stiskla jsem brzdy a nechala holky jet, na
klopence byly nějaký balvany, kterých
jsem se zase lekla, zase zabrzdila, v bikrosové části, to jsem jela pomalu, naráz jsem jela už na 4.místě (ze čtyř), po
výjezdu se dostala na 3.místo a v závěru
ještě bojovala a zkusila dojet druhou,
ale byla už moc daleko, síla by byla, ale
jsem prostě „marná“ bojovat ve skupině
a neobávat se nástrah trati. Nakonec se
žádná z českých dam nedostala dál, ale
byla jsem ráda, že jsem celkově zůstala
na 19.místě a byla druhou nejlepší Češkou, to je oproti loňsku velké zlepšení
(loni asi 30.místo).
Závěr sprintů a celou sobotu doprovázely bouřky a přeháňky. Na trať jsem
v sobotu jela odpoledne, zkusit, jaká je za
mokra, docela jsem se vylekala, jak kořeny po dešťi a závodech mladých vyčnívaly, taky jsem si zkusila Rubena Choice,
na které jsem spadla a do nedělního rána
si tak nesla obavy z toho všeho.
Hodinu před závodem jsem se rozjížděla na válcích, nohy fajn, tepy fajn,
nervozita nebyla. Na startu v poslední
„lajně“, ale není se čemu divit, nemám
žádné body.... po startu v lese jsem bojovala o každé místo, myslím, že tak
20 závodnic jsem předjela, na kopci jsem
jela s Jitkou Škarniclovou a Lenkou Bu-

lisovou, ale jak se sjelo do lesa, holky mi
prostě ujely :-(. Po zaváděcím kole jsem
jela s takovou skupinkou 5-ti holek, jedna z nich (Natalie Schneiter) mě vjela
na Vertikal Dropu do cesty, já spadla
a urazila si z řidítek páčky od přehazky
a brzd, něco se taky stalo se zadní brzdou
nebo kotoučem, protože mi zadní kolo
stále dost brzdilo, samozřejmě mi ta skupinka ujela.Když mi to v depu operativně spravili, předjel mě zbytek žen, paní
zapisovatelka mě ujišťovala, že poslední
nebudu, že už některé vzdaly, tak jsem se
rozhodla bojovat a dojet to. Po 3.kole mě
však stáhli, ale 51minut strávených na
trati SP s neuvěřitelnou kulisou diváků
bylo prostě skvělé. Doma se mě potom
někteří ptali: „Stálo ti to za to?“ ..... já odpovídám: „Ano, stálo!“ (dojela jsem na
78.místě z 90ti závodnic).
Děkuji Městu Koryčany za finanční podporu na účast Světového poháru
v NMNM.
Irena Berková

Nedělní hlavní závod

Sprinty - pád v roce 2013 v NMNM
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WelLness
Vážené čtenářky a čtenáři,
v tomto letním vydání Wellness poradny Vám chci poradit, jak zvládnout
léto. Co nás v létě čeká a jak bychom se
na to vše měli připravit, čeho se raději
vyvarovat a tak dále.
Léto nás vybízí k pohybu na čerstvém vzduchu a na sluníčku. To doslova vlévá do žil nový životní elán.
Takové podvečerní procházky někde
u vody, v parku, to je doslova pohlazení po duši, zvláště máte-li s sebou milý
doprovod. A právě chůze je pro nás tou
úplně nejpřirozenější formou pohybu.
Chodit můžeme všichni, bez ohledu
na věk a zdravotní stav. Pokud jdete
svižně a zvládnete ujít 4,5 km za hodinu, tak máte o 37% nižší riziko cévní
mozkové příhody než lidé, kteří se jenom všude, kam mohou, vozí. Obecně
je pohyb jednou z nejlepších věcí, co
pro sebe, své zdraví a kondici můžeme
udělat, a to nejenom v létě.
Každé léto nám přichystá i pár tropických dní, při nichž nám vyšší letní
teplota může pořádně „zatopit“ a zvednout naši normální tělesnou teplotu
o jeden až dva stupínky. To už je stav
podobný horečce a náš organismus se
tomu brání. Brání se pocením a rozšířením cév, aby se tělo ochladilo a vydalo ze sebe co nejvíce tepla. Máme-li
zarudlý obličej, takové jakoby perličky
potu na pokožce a oteklé nohy, tak
to už jsou viditelné známky přehřátí.
V tom případě ihned vyhledejte nějaké
stinné místo, než vás následkem právě
přehřátí přemůže úpal, nebo kolaps.
V rámci ochrany proti přehřátí je určitě velice důležité pamatovat také na
vhodnou pokrývku hlavy. Ta by měla
být lehká, vzdušná, aby nám naopak
nebyla spíše na obtíž.
Naše tělo má určitý vodní režim,
který nám pomáhá ubránit se vedru
a měli bychom ho zejména v teplých
dnech regulovat zvýšeným přísunem
tekutin. Nejlépe se k pití hodí minerální voda bohatá na sodík a draslík
a vhodné jsou také ředěné ovocné
šťávy. Důsledkem vedra nám kolísá
krevní oběh. Pomáhá položit si nohy
na vyvýšené místo. Právě v létě jsou
totiž nohy mimořádně zatížené. Zvláště po dlouhém sezení nebo naopak
stání mohou v průběhu dne silně napuchnout, ztěžknout jako olovo, nebo
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v nich mravenčí. Znamená to, že krev
se v nich hromadí a nemůže cirkulovat. Tady pomůže jednoduchý cvik,
který můžete dělat prakticky kdykoliv
a také skoro kdekoliv. Postavte se a pomalu podupávejte napřed pravou a pak
levou nohou. Postupně zrychlujte a po
dvou minutách dupejte co nejrychleji.
Těmito svalovými pohyby uvádíme do
pohybu jakési žilové čerpadlo, které
pomáhá odtoku krve z nohou k srdci.
Léto je krásná doba, já ho mám
moc ráda, ale toto krásné období má
i své mouchy. A to jak v uvozovkách,
tak i fakticky. Právě v létě, a to hlavně
tehdy, když extrémně vysoké teploty
v podvečer trochu poleví, tak se to začíná rojit. Pokud nechcete sáhnout po
nějakém chemickém spreji, tak můžete
použít biologické prostředky na bázi
éterických olejů, nebo na bázi citronu,
cedrového dřeva, levandule a hřebíčku.
Tady tyto vůně, nanesené na pokožku
odpuzují komáry. Také dostatek vitamínu B v naší potravě zvyšuje imunitu
proti hmyzímu bodnutí. Nejbezpečnější ochranou ale zůstává oděv, který
zakrývá ohrožené části těla. Na léto si
vybírejte lehké oděvy z bavlny a lnu,
které dobře sají pot.
Kdo by nechtěl zejména v létě vypadat dobře. A speciálně právě k létu
patří i opálené tělo. To můžeme získat
nejen při opalování, ale podle nejnovějšího výzkumu můžeme mít krásnou
barvu pleti z velké míry i díky správné
výživě. Zdravý bronz získáte příjmem
vitamínů A,C a E. Tuto kombinaci
najdete zejména v listovém špenátu,
meruňkách, rajčatech a také v mrkvi.
Všechny tyto plody a listy kůži posilují, omlazují a barví do žádaného zlatavého odstínu, který vám vydrží déle,
když budete jíst hodně ovoce a zeleniny a také pít dostatečné množství vody.
Sluneční světlo je pro náš organismus nepostradatelné. Podněcuje krevní oběh, zvyšuje obsah kyslíku v krvi,
posiluje imunitní systém a dokonce
i zlepšuje náladu. Ale příliš slunce
škodí zdraví, především pokožce. Takovým prvním příznakem poškození kůže bývá úpal. Je to jakýsi varovný signál. Je-li úpal lehký, lze snadno
a rychle pomoci: jako první zchlaďte postižená místa vlhkými obklady.
Lehce zarudlá místa můžete zklidnit
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koupelí ve vlažném podmáslí, které
utiší podrážděnou kůži. Tuto koupel si
připravíte tak, že do vody ve vaně přilijete asi 2 litry podmáslí a v této koupeli
zůstanete asi tak 15 minut.
Je více než vhodné používat opalovací prostředky, ať už jsou to krémy,
spreje, oleje atd. Na našem trhu je doslova nepřeberné množství těchto prostředků. Jak se ale orientovat při výběru toho správného? Na etiketě každého
najdete číselný údaj o stupni ochrany
(SPF). Tento faktor vyjadřuje schopnost zachytit a pohltit UV záření. Jak
se dá vypočítat vhodný SPF faktor právě pro vás? Je to vlastně doba, kterou
chci strávit při opalování nebo pobytu
na sluníčku (v minutách) děleno doba,
při které se ještě na mojí pokožce bez
ochrany neprojeví známky začervenání. Ta je u každého jiná. Každý si ten
ochranný faktor může spočítat tímto
jednoduchým způsobem. Takže vím-li například, že budu chtít být na sluníčku třeba 2 hodiny, to je 120 minut
a kůže mi začíná rudnout po 15 minutách, tak potřebuji krém s ochranným
faktorem 120/15 = 8.
Léto ale neznamená jenom prosluněné pláže, vodu a opalování. Léto je
i sezonou pro houbaře. No a protože
houby nerostou nikde jinde než v lese,
a bohužel není nic výjimečného přinést si z takové výpravy do lesa klíště,
tak vám dám radu, jak se ho zbavit.
Zařazuji tuto radu mezi Babské rady
proto, že jsem ji před lety získala od
jedné moudré paní. Ta mi ohledně
správnosti otáčení ve směru či proti
směru hodinových ručiček řekla, že:
„ Klíště není šroubek - nemá závit“.
Z toho plyne, že je fuk v jakém směru
točit, či zda vyviklat. Prostě to dělejte
zlehka a šetrně, ale vždy po předchozí
dezinfekci. No, a pokud člověk nemá
po ruce ani slivovici (a to by prý měl
mít VŽDY), tak je možné použít třeba
i rozměklé mýdlo.
Pomalu nastává léto, čas dovolených.
Přeji Vám, ať už je strávíte kdekoliv, ať si
prima odpočinete. Hezké léto…

Váš wellness poradce
Ing. Hana Jamborová
kontaktní email: zdravystyl@email.cz
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Zhodnocení prací na hradě Cimburku
za první pololetí roku 2014
Vzhledem k letošní mírné zimě bylo možno na hradě pokračovat ve výkopových pracích a přesouvání stavebního materiálu. Nový depozit materiálu byl zbudován v paláci a na jižním parkáně bylo započato s budováním dalšího.
Na stupavském nádvoří se podařilo odkrýt základy jižní
obvodové hradby, kterou hodláme v nejbližší době zajistit a do
budoucna využít jako základ pro vybudování nového zázemí
pro dobrovolníky a kulturní akce. Projekty na tuto stavbu v
současné době zpracovávají studenti fakulty architektury VUT
v Brně.
Během zimních měsíců došlo také k redukci jilmu, který
ohrožoval statiku hradby a bezpečnost návštěvnického provozu. Tato akce proběhla za přispění města Koryčany.
Na jaře došlo ke srovnání terénu v paláci a vybudování
nového přístupového schodiště na parkán. Na 1. nádvoří byly
provedeny úpravy pro pořádání kulturních akcí a také se zde
letos poprvé konal tradiční cimburský košt vín.
Pavel Kudlička – kastelán

Kulturní akce
V. cimburský košt vín
Tato akce proběhla 24. 5. Návštěvníci mohli ochutnat více
než 200 vzorků vín. K tanci a poslechu zahrála cimbálová muzika z Vacenovic.
Setkání malých pivovarů
Akce proběhla 7. 6. Návštěvníci mohli ochutnat 17 druhů
piva z produkce malých a středních pivovarů. K této akci zahrála kapela Hazard, kapela KARPáJA a lidová harmonikářka
Tereza.

Číslo 2/2014

Připravujeme:
28. 6. Šermířský a divadelní den
Vystoupí šermířské skupiny In Taberna z Brna a Nuntius
Regis ze Zlína. Divadelní ochotníci z Koryčan zahrají představení Bílá paní.
12.7. a 13. 7. Šermířský víkend
Na této akci se představí skupina historického šermu Armet z Vyškova.
19. 7. Folková nota
Vystoupí kapela Hazard z Brna.
25. 7 Koncert Roberta Křesťana
Vystoupí Robert Křesťan a Druhá tráva, Pozdní sběr a Slávek Janoušek. Tato akce začíná v 16:00.
16. 8. Den Můz
K vidění bude ukázka dravců ze záchytné stanice v Hluku,
výstava historických kostýmů Martiny „Komety“ Pekařové,
výstava obrazů Martiny Lupačové Švarcové, Pavly Kryštofové
a Slávky Uhlířové. Návštěvníci se dále mohou těšit na ukázky
tradičních řemesel.
30. 8. Hradozámecká noc
V rámci této akce se budou konat večerní a noční prohlídky hradu. Pro návštěvníky bude připravena fireshow a alchymistická dílna v hradním sklepení. Tato akce začíná v 18:00
a vstupné na ni je dobrovolné.

Koryčanský zpravodaj
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Zpráva o projektu Expedice Chřiby
Víte, že nedaleko Koryčan je otevřena
nová učebna ekologické výchovy pod širým nebem?
Přijďte se podívat na naši ekologickou
základnu vybudovanou v rámci projektu
EXPEDICE CHŘIBY – projekt EVVO,
který realizuje Hipocentrum Koryčany,
v.o.s. od roku 2012. Projekt je financován
v rámci globálního grantu OPVK z rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
Hipocentrum Koryčany, v.o.s. se zaměřuje na práci s dětmi už od roku 1991.
Prioritou projektu EXPEDICE CHŘIBY
je seznamovat děti s přírodou prostřednictvím zážitků, proto se nesoustřeďujeme na předávání nových poznatků, ale
spíše na aplikaci již známého přímo v přírodním prostředí a na doplnění již nabytých vědomostí. Velký důraz klademe na
vnímání přírody všemi smysly, proto se
všechny výpravy odehrávají v Přírodním
parku Chřiby nedaleko Koryčan, na naší
ekologické základně AKU-AKU a v jejím
okolí. Minimum činností (pouze ty, kde
je potřeba internet, počítač, tiskárna) jsou
přeneseny do nově vybudované učebny
EVVO HIPOCENTRA Koryčany.
Chceme, aby si děti daly do souvislosti
to, co už ví a přenesly virtuální poznávání
přímo do praxe. Cílem je získat co nejvíce
jedinců k aktivní účasti nejen na pozorování přírody, ale také k zamyšlení, proč……
Všechny úkoly jsou spojeny s ekologií
a důraz klademe na spojení pojmu trvale
udržitelný rozvoj s praktickými příklady.
Formy výuky používané během jednotlivých výprav se významně podílejí na
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rozvoji dovedností a znalostí účastníků.
Zážitky a poznání získané během výpravy přímo v přírodě se několikanásobně
zúročí. Prožité, viděné a slyšené si děti
zapamatují mnohem více, něž to, co objevují pasivně.
Poznávání musí být zajímavé. Proto
jsme vybaveni dostatkem technických
pomůcek a materiálem k objevování. Vybudovali jsme edukační zázemí- altán na
naší základně AKU-AKU, rozsáhlá pozorovací stanoviště – mokřad, tůňka, arboretum, biozahrada, hmyzí království.
Každou výpravu vyhodnocujeme,
zpětný pohled na jednotlivé činnosti je
velmi důležitý, prohlubuje zážitek dětí,
nám dává informaci o tom, jak jsme celou
výpravu organizačně a obsahově zvládli.
Diskuse o tom, jak účastníci daný problém
řešili, jak jej mohli řešit a o jednotlivých
možnostech i výsledcích práce poskytuje
velké množství zpětných vazeb. Řešení ná-

Koryčanský zpravodaj

ročných úkolů umožňuje rozvoj kreativity,
týmové spolupráce, komunikativních dovedností, sociálního cítění, a dalších vlastností potřebných v každodenním životě.
V měsících duben až červen 2014 se
našich výprav zúčastnilo přes 800 dětí
Zlínského kraje. Absolvovali jsme s nimi
23 z 30 navržených výprav. Ohlasy byly
vesměs příznivé, i když vždy je možné
něco vylepšit. Výsledkem této ověřovací
etapy jsou skupinové výstupy – výtvarné,
slohové a powerpointové prezentace, které jsme ze škol dostali. Na podzim roku
2014 uspořádáme výstavku těchto prací
a vyhodnotíme nejzdařilejší.
Projekt EXPEDICE CHŘIBY- PROJEKT EVVO dospěl do závěrečné fáze.
Od jara 2015 budou naše stezky a výpravy zpřístupněny veřejnosti.
PaedDr. Stela Dolínková,
manažerka projektu
Koryčany 19.6.2014
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Knihovna
Zajímavé akce pořádané knihovnou
V minulém čísle jsem Vás zvala na
zajímavé akce pořádané mimo prostory
knihovny.
Slavnosti ohňů Beltine , které se konaly na autokempu v Koryčanech, se,
myslím, velmi povedly, účast byla nečekaně velká, přestože ještě ráno vypadalo,
že bude pršet.
Kulturní vystoupení , které letos bylo
opravdu pestré : taneční skupina dětí
z Mouchnic s orientálními tanci, country dětské soubory Brna - Carola a Carolka roztančily i diváky.
Folkové vystoupení skupiny Ořešák,

dětských knih Alena Ježková. Na městském úřadě
budeme prvňáčkům předávat knihu,
což je vyvrcholením celostátní akce Už
jsem čtenář knížka pro prvńáčka.
Končí další ročník naší Akademie
3. věku a závěrečnou lekci bude prohlídka Arcibiskupských vinných sklepů
v Kroměříži, kde dostanou absolventi
vysvědčení.
Vám čtenářům přeji krásné prázdniny plné odpočinku, sluníčka k načerpání
nových sil.
Vaše knihovnice Ilona Vybíralová

které začalo v podvečer a pokračovalo
až do hodin večerních, bylo příjemným
zakončením celé akce.
Pohádkový les byl za sluníčkového
počasí, takže jsme si ho všichni krásně
užili, jak všichni učinkující, tak všchni
návštevníci.Chtěla bych touto cestou poděkovat těm, kteří s průběhem celé akce
pomáhali.Finančně tuto akci podpořil
pan František Trubačík – -nájemce koupaliště.
V červnu knihovnu navštívili žáci ZŠ
na zajímavých lekcích s různými tématy.
Letos mezi nás přijede spisovatelka

Termíny slavností
v Koryčanské farnosti v roce 2014
Jestřabská pouť, sv. Anna

27.7.2014

Farní odpoledne (Malá pouť), sv. Vavřinec

10.8.2014

Koryčanská pouť, narození P. Marie

7.9.2014

Stupavská pouť, sv. Kliment

23.11.2014

Mše sv. na hoře sv. Klimenta
(1. neděle v měsíci v 15.00 hod)

6.7.2014
3.8.2014

Fotbalové jaro v Koryčanech
Skončila sezona 2013/2014 a přichází čas na rekapitulaci a hodnocení uplynulé sezóny. Tento ročník bych hodnotil
velmi pozitivně, protože jednotlivé týmy
ve všech věkových kategoriích neskončily hůře než na 6. místě. Muži ukončili
sezónu na 3. místě, dorostenci vybojovali 6. místo, starší žáci obsadili 5. místo, mladší žáci se umístili na 4. místě
a naši nejmenší na 3. místě. Fotbal
v Koryčanech je vždy plný krásných
akcí a nezapomenutelných gólů. Naši
nejlepší střelci se tuto sezónu obzvláště
činili a dostali se mezi nejlepší střelce ve
svých věkových kategoriích. Nejlepším
střelcem A-týmu se stal ostřílený kanonýr Zdeněk Lysko, kterému již moc
nechybí do vstřelení gólu s pořadovým
číslem 100 za A-tým. Vyzvednout bych
chtěl také střelce z dorostenecké kate-
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DOROST

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

Nivnice

26

21

1

4

119:38

64

2.

Kvasice

26

18

4

4

110:55

58

3.

Hluk

26

17

2

7

89:41

53

4.

Zdounky

26

14

4

8

91:68

46

5.

Buchlovice

26

15

1

10

86:69

46

6.

Koryčany

26

14

2

10

114:56

44

7.

Bojkovice

26

14

2

10

107:53

44

8.

Boršice

26

14

1

11

87:58

43

9.

Kněžpole

26

9

3

14

66:88

30

10.

Morkovice

26

8

3

15

65:109

27

11.

Strání

26

8

1

17

44:70

25

12.

Nedachlebice

26

7

1

18

63:116

22

13.

Uh. Ostroh

26

6

0

20

25:125

18

14.

Chropyně

26

4

1

21

37:157

13
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gorie, Rostislava Gejdoše (29 branek)
a Filipa Hanáka (27 branek). Pokud
by oba vstřelili jen o pár branek více,
mohli se stát nejlepšími střelci ve své
soutěži jako Dominik Kaňa, který za
mladší žáky vstřelil neuvěřitelných 64
branek a s velkým náskokem se stal nejlepší střelcem celé soutěže. Nejlepším
střelcem přípravky Tým ovšem netvoří
jenom nejlepší střelec, ale také brankář,
obránci a záložníci, útočníci a všichni si
zaslouží pochvalu za předvedené výkony v této sezóně.
Nyní jen pro zajímavost nejzajímavější momenty jara.
Muži opět potvrdili, že hřiště
v Koryčanech je nedobytná tvrz. Vyhráli všech 6 domácích zápasů. Ze sedmi
venkovních zápasů prohráli jenom dva.
Nejvyšší venkovní vítězství 4:1 mohli
naši fanoušci vidět při posledním utkání v Prakšicích.
Dorostenci na jaře prohráli jen jeden ze šesti domácích zápasů. Na domácím hřišti vstřelili 47 branek. Mají
tedy průměr skoro 8 gólů na zápas.
S největším přídělem 16:0 odjížděli hráči Chropyně. Venku už se dorostencům
tolik nedařilo, vyhráli pouze dva ze sedmi zápasů.
Starší žáci většinu svých jarních
zápasů odehráli s nulou. Buď vstřelili
všechny branky oni, nebo soupeř. Nejvyššího vítězství 7:0 dosáhli na hřišti
v Kvasicích. Nejhorší porážku 5:0 si odvedli z utkání ve Starém Městě.
Mladší žáci zaznamenali nejvyšší
výhru 16:3 v utkání proti Nedakonicím.
Nejvyšší venkovní výhra 12:2 byla ve
Starém Městě. Nejtěžší porážku utrpěli
bohužel v posledním zápase před domácím publikem 5:10 s Dolním Němčím.
A připravka, naši benjamínci, svedli
velké bitvy v nadstavbové části Okresního přeboru přípravek. Umístili se na
konečném třetím místě.
Na závěr přichází čas poděkovat
všem lidem, kteří se podíleli na chodu
fotbalového oddílu
v Koryčanech. Chtěl bych poděkovat Městu Koryčany, fanouškům za
povzbuzování v zápasech vítězných
,ale především v zápasech, kdy soupeři
byli nad naše síly. Velký dík patří také
sponzorům a lidem, kteří zajišťují každodenní chod oddílu. Děkujeme. Doufejme, že další sezona bude ještě úspěšnější než ta předchozí a v Koryčanech
se bude ve všech věkových kategoriích
hrát fotbal plný gólů a vítězství. Brzy se
na vás opět těšíme . Nová sezóna začíná druhý srpnový víkend.
Za FC Koryčany Stanislav Koval
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M L A D ŠÍ
ŽÁCI

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

Bojkovice

22

21

1

0

195:24

64

2.

Napajedla

22

14

3

5

102:66

45

3.

Boršice

22

14

1

7

166:87

43

4.

Koryčany

22

13

2

7

157:101

41

5.

Dol. Němčí

22

12

3

7

95:60

39

6.

FA Zlechov

22

10

3

9

100:86

33

7.

Strání

22

10

1

11

88:95

31

8.

St. Město

22

8

1

13

63:109

25

9.

Kvasice

22

8

0

14

68:120

24

10.

Morkovice

22

5

4

13

48:93

19

11.

Hluk

22

5

0

17

65:113

15

12.

Nedakonice

22

2

1

19

43:236

7

S T A R Š Í
ŽÁCI

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

Bojkovice

22

18

3

1

201:12

57

2.

Strání

22

16

3

3

93:21

51

3.

St. Město

22

15

2

5

84:33

47

4.

Hluk

22

14

2

6

63:35

44

5.

Koryčany

22

14

0

8

87:31

42

6.

Nedakonice

22

12

0

10

57:63

36

7.

Napajedla

22

10

1

11

43:41

31

8.

Kvasice

22

8

4

10

48:79

28

9.

Morkovice

22

6

1

15

50:102

19

10.

Dol. Němčí

22

5

2

15

21:85

17

11.

Boršice

22

3

1

18

29:149

10

12.

FA Zlechov

22

1

1

20

24:149

4

MUŽI

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

Strání

26

23

2

1

89:22

71

2.

Osvětimany

26

18

4

4

90:29

58

3.

Koryčany

26

17

4

5

65:31

55

4.

Kunovice

26

15

3

8

60:39

48

5.

Sehradice

26

13

8

5

64:36

47

6.

Nedakonice

26

11

5

10

63:58

38

7.

Vlčnov

26

9

5

12

46:57

32

8.

Prakšice

26

9

4

13

38:66

31

9.

Zlechov

26

8

3

15

47:59

27

10.

Jalubí

26

7

6

13

33:45

27

11.

Zlámanec

26

7

3

16

43:91

24

12.

Havřice

26

5

7

14

46:62

22

13.

Sušice

26

5

5

16

30:73

20

14.

Ostr. Lhota

26

4

3

19

39:85

15

PŘÍPRAVKA

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

Kroměříž C

9

9

0

0

122:6

26

2.

Kvasice

9

5

0

4

28:63

15

3.

Koryčany

9

3

0

6

31:54

10

4.

Prusinovice

9

1

0

8

18:76

3
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Čistou přírodní vodu, spoustu atrakcí pro děti, rozumné ceny a širokou nabídku občerstvení nabízí nově zrekonstruované, sportovně laděné koupaliště v podhůří Chřibů v Koryčanech.
V areálu koupaliště se nachází:
•
velký 50 metrový bazén
•
malý dětský bazén
•
tři beachvolejbalové kurty s bílým pískem z Českého ráje
•
centr kurt s krytou tribunou pro cca 200 diváků a nově otevřenou tribunou pro 60 diváků
•
kryté restaurační posezení pod pergolou pro cca 180 návštěvníků
•
plocha koupaliště činí cca 22 000 m2, plocha pro slunění a sport cca 12 000 m2
•
vedle koupaliště je velkokapacitní parkoviště
•
v sousedství je velký autokemp v borovicovém háji
V další části koupaliště se nachází taneční parket, pódium (víkendové dětské diskotéky), dětský koutek a další atrakce.
V letošní sezóně budou na koupališti turnaje v beachvolejbale, pétanque a beachtenise.
O víkendech budou dětské diskotéky. Aktuální info na webu www.koupalistekorycany.cz
Koupaliště bude otevřeno dle počasí od 1. června do 31. srpna 2014.

Sponzoring - volný vstup pro mládež od 1 roku do 15 let
a)
Děti 6 – 15 let
S firmou SENZA medical jsme vytvořili speciální sponzoring pro školní mládež na prázdniny 2014.
V průběhu června dodáme žákům základních škol do okruhu cca 40 km od Koryčan na letošní letní sezónu na koupališti více
jak 10 tisíc permanentek na 16 volných vstupů (hodnota jedné permanentky je cca 500,- Kč).
b)
Děti od 1 - 6 let - vstup zdarma.
Děti do 15 let z širokého okolí Koryčan budou mít na koupaliště vstup zdarma!!!!

Hlavní akce letošního léta:
Červen:
Neděle 29.6. kvalifikační turnaj v beachvolejbale na Český pohár
Červenec:
So - Ne 5. – 6. 7. Staropramen cool Český pohár v beachvolejbale (nejlepších 60 hráčů z ČR)
Neděle 6. 7. turnaj v pétanque
Srpen:
So - Ne 2. – 3. 8. Staropramen cool Český pohár v beachvolejbale (nejlepších 60 hráčů z ČR)
V průběhu prázdnin budou dětské diskotéky a připravujeme i večerní diskotéku na termín xy

Ceník koupaliště:
Denní vstupné:
Děti do 6 let a s permanentkou
Mládež od 6 do 15 let, studenti (ISIC) a důchodci
Dospělí
ZTP/P + průvodce, ZTP a TP
Vstup od 17:00 do 19:00

Zdarma
30 Kč
60 Kč
zdarma
Cena poloviční

Pronájem hřiště/ hodina:
Beachvolejbal 100 Kč
Beachtennis
100 Kč
Beachfotbal
250 kč

Otevírací doba:
Červen:
pondělí - pátek : 12:00 - 19:00 hod.
Červenec – srpen:
pondělí – pátek: 10:00 – 19:00 hod.
Červen, červenec a srpen: sobota, neděle a svátky : 9:00 - 19:00 hod.

Číslo 2/2014
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Naše obec recyklací starých elektrospotřebičů
výrazně přispěla k ochraně životní prostředí
Občané naší obce již několik let
zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a
recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Naše obec získala certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a
zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu. Pro

každou frakci byly vyčísleny dopady
na životní prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve
všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostředí.
Zpětný odběr a recyklace např. 100 mobilních telefonů uspoří tolik energie,
kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roky provozu. Díky
recyklaci jednoho notebooku dojde ke
snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné
vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
Z Certifikátu Enviromentálního

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621
608 749 219

vyúčtování společnosti Asekol vyplývá, že občané naší obce vytřídili v roce
2013 celkem 226 kusů televizorů, 93
kusů PC monitorů a 2 382,38 kg drobných spotřebičů. Tím jsme ušetřili
106,12 MWh elektřiny, 5 040,78 litrů
ropy, 470,48 m3 vody a 4,25 t primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 23,57 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 93,06 tun.
Když si uvědomíme, že např. osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně
ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické
energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a
přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
Josef Prokeš,
odbor životního prostředí
MěÚ Koryčany

Ceník inzerce
Koryčanský zpravodaj zveřejňuje inzeráty
za následující ceny:
- formát 26 x 18 cm (celá strana A4) ................ 1210,- Kč
- formát 13 x 18 cm (půl strany A4) ................... 726,- Kč
- formát 13 x 9 cm (čtvrtina strany A4) ............ 436,- Kč
- formát 6,5 x 9 cm (osmina strany A4) ............ 218,- Kč
Více informací získáte na čísle 573 500 996 nebo 573 376 031.

Autovrakoviště Třebětice

MUDr. Roman ŠOC
Ordinační hodiny od 1.července 2014:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme

Pátek

1000,- Kč
strana 16

11:00-15:00
7:00- 7:30
8:00-11:30
7:00-11:30
7:00- 7:30
8:00-11:30
7:00-11:30

Střílky
15:30-18:30 Koryčany
Střílky - odběry
Litenčice
12:30-14:30 Střílky
Koryčany
12:30-14:30 Střílky
Střílky - odběry
Litenčice
12:30-14:30 Koryčany
Koryčany
12:30-14:00 Střílky

Telefon : 604 918 027
pevná linka - Střílky 573 375 031

Koryčanský zpravodaj

Číslo 2/2014

REHACENTRUM
Koryčany
rehabilitace a fyzioterapie oznamuje občanům, že nyní s platností
od 1.6.2014 nově poskytuje péči
hrazenou z veřejného zdravotního pojištění i klientům Všeobecné
zdravotní pojišťovny (kód pojišťovny 111). Provoz rehabilitace zůstává i po odchodu praktického lékaře MUDr. Kováčika (od 1.7.2014
MUDr.Šoc) nezměněn.

Jsme Vám blíž!
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR v měsíci říjnu 2013 otevřela
v Koryčanech mobilní úřadovnu.
K dispozici jsme vždy 1. a 3.
pondělí v měsíci od 13:00 do 17:00
hodin v zasedací místnosti městského úřadu.
Vyřídit můžete: přehled vykázané péče, přehledy OSVČ, nový průkaz ZP, benefity VZP, Klub pevného
zdraví, bezdlužnost, podat oznámení pojištěnce (registrace na úřadu
práce, oznámení důchodu, registrace OSVČ, OBZP, přihlášení novorozence), podat návrh na lázně.
Těšíme se na Vás!
Termíny mobilní úřadovny
30. 6.2014, 14. 7.2014
4. 8.2014, 18. 8.2014
1. 9.2014, 15. 9.2014
1.10.2014, 13.10.2014
3.11.2014, 17.11.2014
1.12.2014, 15.12.2014

Číslo 2/2014
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MŠ - Den matek (foto k článku na straně 5)
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Rozloučení se školkou (foto k článku na straně 5)

Cimburk
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KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ - vydavatel a redakce Městský úřad Koryčany, IČO: 00287334
tel.: 573 500 999, fax: 573 376 321, e-mail: zpravodaj@korycany.cz, www.korycany.cz
Periodický tisk územního samosprávného celku, povoleno OÚ Kroměříž pod č. MK ČR E 12062.
Grafická úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav. Toto číslo vyšlo dne 26. 6. 2014. Náklad: 450 ks.
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