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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v tomto druhém, letním vydání
Koryčanského zpravodaje informoval nejprve o událostech jarních
a následně o výhledu investičních akcí města pro další období.
V dubnu se uskutečnil v našem městě Hejtmanský den, jehož
cílem bylo seznámit vedení Zlínského kraje s problematikou stěžejních témat života města i mikroregionu Koryčansko – Zdounecko. Byly projednány otázky zaměstnanosti, dopravní obslužnosti,
školství, cestovního ruchu a dále se jednalo o možnosti následných
investic a podpory ze strany Zlínského kraje do těchto oblastí.
Tolik diskutovaný a potřebný projekt „Revitalizace náměstí
– třetí etapa“, to jsou především chodníky v ulici Nádražní, bude-
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me muset zřejmě realizovat z vlastních prostředků. Zadání dlouho očekávané výzvy dotačního titulu Regionálního operačního
programu Střední Morava je zúženo pouze na centrální část obce
s převažující koncentrací služeb a občanské vybavenosti. Budeme hledat nové finanční zdroje, ale je zde zřejmá přímá souvislost
s finančním vývojem evropské a státní ekonomiky.
I přes uvedenou problematiku jsme úspěšní v projektech zateplení a výměny oken na Hasičské zbrojnici, Domova pro seniory
a na Revitalizaci zeleně, které byly akceptovány OPŽP. Rovněž byl
dokončen a podán dotační projekt z OPŽP „Místní informační
systém a povodňový plán“.
Slibně probíhají jednání s vedením Zlínského kraje, které se
týká dotace na dostavbu Domova pro seniory – zejména výtah,
bezbariérový přístup a technické zázemí.
Všechny občany bude jistě zajímat další vývoj koryčanského
zámku s parkem. Podle sdělení vedení Zlínského kraje ukončí
v tomto objektu Střední škola obchodu a gastronomie Koryčany
svou činnost posledním školním rokem 2012/2013 včetně provozu
kuchyně ve stávajících prostorách zámku.
Na výzvu hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka reagovalo odpovědně celé zastupitelstvo a souhlasilo s převodem majetku Zlínského kraje /zámek a park/ do vlastnictví města Koryčany s cílem
rozhodovat o jeho následném využití v oblasti sociálních služeb
a tvorbě nových pracovních míst.
Koncem května proběhla velmi úspěšná akce pod názvem
„Zahájení sezony městského koupaliště“. Měla tři části:
1. Pohádkový les – trasa plná pohádkových bytostí spojená se soutěžemi a sladkou odměnou.
2. Kulturní a sportovní program na koupališti – cyklotrasy a pěší
okruhy, atrakce pro děti, pohádka dětí MŠ, ukázka vojenského
bojového vozidla pěchoty a sportovní turnaje.
3. Celodenní jízdy parního vlaku na trati Koryčany – Nemotice
a zpět.
Všem organizátorům chci poděkovat za práci při náročné přípravě akcí i za skvělý průběh celého dne. K dobré náladě přispělo
i krásné jarní počasí.
Začínají prázdniny, dovolená, dny volna a relaxace. Využijte
pěkné přírody v našem okolí k cykloturistice nebo jen k vycházkám, popř. houbaření.
Přeji všem příjemně prožité léto a mnoho slunečných dnů.
Zdeněk Šmela, starosta
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60 let Mysliveckého sdružení Koryčansko
Rok 2012 je pro myslivce MS
Koryčansko rokem jubilejním.
Před 60 lety došlo sloučením obecních honiteb Koryčany, Jestřábice
a Blišice ke vzniku lidové myslivecké společnosti. Přes počáteční potíže se nakonec podařilo
vytvořit společnost myslivců, kteří
i přes rozdílnost politických názorů
a ostatních problémů tehdejší doby
dokázali svůj silný vztah k přírodě,
zvěři a ostatním hodnotám myslivosti. Jak silná jsou tato pouta,
dokazuje šedesátiletá historie MS
Koryčansko.
Pochopitelně všechny změny
ve společnosti se odrazily i na činnosti myslivců. Někdy docházelo
i k názorovým střetům, ale základem byla myslivost, která tyto rozpory jako by utlumila a odstavila
na vedlejší kolej. Zakládající členové, jak se říká v myslivecké mluvě,
odešli do věčných lovišť a dnes tvoří
členskou základnu již druhá a třetí
generace myslivců.
Dnešní MS Koryčansko má
v pronájmu od honebního společenstva Koryčansko téměř shodnou
honitbu, která byla vytvořena před
šedesáti lety, rozšířenou o přičleněnou část honitby Lískovec.
Změny v obhospodařování převážné části pozemků v tehdejší době,
jako i snaha myslivců o zazvěřování
drobnou zvěří, zejména bažantem
a koroptví, vedly ke zvýšení stavů
drobné zvěře. Zvyšující se mechanizace a chemizace zemědělství, spolu s vytvářením velkých lánů tento
růst počtů drobné zvěře zastavil
a od té doby dochází k dlouholetému snižování stavů u drobné zvěře
a v současnosti i zvěře srnčí.. Prudce
stoupající stavy divočáků, vakcinace lišek, spolu s pěstováním řepky
ve velkém jsou hlavní příčinou, že
zajíc je vzácností, koroptev vymizela, bažant má velmi nízké stavy
a vysoké stavy srnčí zvěře jsou minulostí. Zvěř černá spolu se zvěří jelení poskytuje v současnosti lovecké
vyžití jak při individuelních lovech,
tak i při společných natláčkách.
Současné složení členské základny MS dává záruku, že šedesátiletá tradice MS Koryčanska bude
i nadále úspěšně pokračovat.
Ing. Daňhel Zdeněk,
předseda MS
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Slavnostní výřad – bažantí hon rok 2005

Zakončení naháňky na černou zvěř rok 2007
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Hřbitovní poplatky od 1.1.2012
V souladu se zákonem č.256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou s nájemci hrobových míst sepisovány nové nájemní smlouvy v průběhu roku
2012.
Nájem hrobového místa je stanoven za m2 pronajaté plochy hrobu.
Koryčany
Hrobové místo
Urnový hrob
Kolumbární skříňka
Vsypové místo

25,- Kč/m2
25,- Kč/m2
25,- Kč/m2
300,- Kč/99let

Jestřabice
Hrobové místo
Kolumbární skříňka

25,- Kč/m2
25,- Kč/m2

Toto upozornění od Lesů České republiky- správy toků obdržel Městský úřad
Koryčany dne 13.6.2012 v rámci připravovaných úprav koryta potoka Stříbrník, které bylo po vydatných přívalových deštích z 12.6.2012 silně zaneseno naplaveninami
z horních částí toku. Právě různé lávky a mostky umístěné na potoce (kromě toho, že
jsou nepovolenými stavbami) jsou příčinou vylití vody z břehů vlivem ucpání toku
různými naplaveninami, které se o ně zachytí.
Po ukončení prací na korytě potoka provede Město Koryčany opravu chodníku,
která bude spočívat v mírném navýšení terénu, podsypu, jeho zhutnění a novém usazení dlažby. Během těchto úprav bude platit zákaz vstupu občanů do tohoto prostoru
s ohledem na jejich bezpečnost. Toto omezení se týká hlavně školáků, kteří si tudy
zkracují cestu do školy .
Koryto Stříbrníku bylo po lijácích zaneseno různými stavebními sutěmi a předměty, které občané bydlící v části Koryčany – Lhotka, nad levým břehem tohoto toku,
nedbale uskladnili v jeho těsné blízkosti anebo přímo do něj vysypali. Odbor životního prostředí Městského úřadu Koryčany znovu upozorňuje občany na možnost
předání těchto stavebních odpadů na Odpadové centrum. V poslední době se vyskytují opakované případy nepovoleného skládkování těchto odpadů, hlavně v blízkosti
čistírny odpadních vod, kde někteří neukáznění občané sypou tyto i jiné odpady do
blízkého mokřadu. Tato lokalita je vyhlášena jako významný krajinný prvek. OŽP
upozorňuje, že tento prostor je monitorován povolenými elektronickými prostředky
a v případě identifikace budou původci této nepovolené činnosti pohnáni k odpovědnosti. Totéž se týká úseku podél komunikace spojující části Blišice a Lískovec. Je
s podivem, že dva roky po uvedení moderního Odpadového centra v Nádražní ulici
do provozu někteří nezodpovědní jedinci neváhají znečistit přírodu v okolí Koryčan
odloženou ledničkou nebo hromadou stavební suti. I pro tyto případy platí výše uvedené - postih v rámci zákona.
Věřím, že těchto případů bude postupně ubývat a snad někdy vymizí úplně. Vzhledem k vývoji (či spíše stagnaci) průmyslu, podnikání a s tím spojené zaměstnanosti
zůstane brzy příroda v okolí města Koryčan jednou z posledních devíz této lokality.
Josef Prokeš, odbor životního prostředí MěÚ Koryčany.
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Důležitá telefonní čísla:
Informace o telefonních číslech
1180
Záchranná zdravotnická služba
155
Hasiči
150
Policie ČR
158
Integrovaný záchranný systém
112
Městský úřad Koryčany
573 500 999
Pohotovost Plyn
1239
Poruchová služba E.ON
800 225 577
Poruchová služba VaK Kyjov
800 800 825
Poruchová služba VaK Kroměříž
73 331 271
Nemocnice Kyjov
518 601 111
Česká pošta Koryčany
573 377 146
Česká spořitelna, Koryčany 956 754 490
MUDr. Kováčik, praktický lékař
573 036 977
MUDr. Otrusinová, zubní 573 036 927
MUDr. Kudělková, praktický lékař
573 376 500
MUDr. Dvořáková, pediatr 573 376 236
MUDr. Werner, gynekolog 602 526 232
MUDr. Mazánková, zubní 573 376 666
Lékárna Náměstí 401
573 376 152
Lékárna Masarykova 934 573 332 158

Naše obec recyklací starých
spotřebičů výrazně přispěla
k ochraně životního prostředí.
Loni občané odevzdali
k recyklaci 249 kusů televizorů, 102 kusů PC monitorů
a 1 611 kg ostatních drobných
elektrozařízení.
Občané naší obce již několik let
zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin
a vody jsme díky recyklaci ušetřili 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.
Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také
o významu sběru drobných elektrospotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného
odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů,
jako jsou např. mobily, notebooky nebo
tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování
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či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce
odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace
např. stovky 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 Environmentálního vyúčtování společnosti
Asekol vyplývá, že občané naší obce vytřídili 249 kusů televizorů, 102 kusů PC monitorů, 1 611 kg drobných spotřebičů. Tím bylo ušetřeno 92,27 MWh elektřiny, 3 805,79 litrů ropy, 423,13 m3 vody a 4,22 t primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 21,43 tun CO2ekv.
a produkci nebezpečných odpadů o 82,99 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

Knihovna
AKADEMIE NEJEN 3. VĚKU - TENTOKRÁT NA CESTÁCH
Městská knihovna v květnu pro své
akademiky uspořádala přednášku v
brněnské pobočce Židovského muzea
v Praze. Termín programu nazvaného
Badatel, určeného pro žáky a studenty,
jsme dohodli na středu 23.5.2012.
Společně jsme se tedy vydali autobusem z Koryčan do Nesovic, vlakem z
Nesovic do Brna, pak tramvají k Janáčkovu divadlu a přes park na tř. kap. Jaroše
do místa, kde jsme byli již očekáváni.
Na úvod jsme všichni přednesli svoje
poznatky o Židech a židovství, pak nás
lektorka paní Táňa Klementová rozdělila
do pracovních dvojic. Dostali jsme dřevěnou bednu, v níž byly nejrůznější předměty a informace z židovského života
nazvané: BĚH ŽIVOTA, SVATBA, ŠABAT, DOMÁCNOST A PESACH.
Ve dvojicích jsme se seznámili s informacemi a předměty a pak jsme ostatním
vše přednesli.
Myslím, že z původní 1,5 hodinky bylo
2,5 hodiny, ale nikomu z nás se to nezdálo dlouho. Odcházeli jsme plni nových a
zajímavých informací o komunitě, která
byla kdysi v našem městě velmi početnou. Dnes už mezi občany Koryčan není

strana 4

žádný příslušník židovského národa.
V Koryčanech jsme se rozcházeli v
dobré náladě z příjemně a smysluplně
stráveného dne.
Velký dík patří lektorce paní Táně
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Klementové, která trpělivě odpovídala na
naše všetečné otázky.
Věřím, že se nám podaří v budoucnu
ještě uskutečnit nějaký zajímavý zájezd za
poznáním. Ilona Vybíralová, knihovnice
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ZAJÍMAVÉ AKCE POŘÁDANÉ MĚSTSKOU KNIHOVNOU
Během jarních měsíců knihovna uspořádala několik velmi
zajímavých akcí, některé byly v prostorách knihovny, jiné jsme
pořádali v přírodě.
Novinkou letos bylo otvírání studánek. O spolupráci jsme
opět požádali paní učitelky z mateřské školy a ty na zahájení s
dětmi připravily krátké vystoupení. Pak jsme společně putovali
za studánkou a plnili různé úkoly. Cílem trasy byl autokemp v
Koryčanech, kde jsme opékali špekáčky.
Počasí nám přálo, tak akce byla velmi kladně hodnocena
všemi zúčastněnými.
Další akcí, která proběhla v přírodě a opět nám prostory
poskytnul autokemp v Koryčanech, byly slavnosti ohňů Beltine.
Po loňském prvním ročníku byla akce v mnohem větším rozsahu a počet zúčastněným vysoce přesáhl 100.
Během sobotního odpoledne si mohli rodiče s dětmi
vyzkoušet spoustu dovedností i znalostí.
Obrovský úspěch měl „lov divokého kance“, házení míčku
na terč v podobě kance, o trefu do tří otvorů se pokoušeli i
tatínci s většími či menšími úspěchy, pro parádnice bylo připraveno malování na obličej, pak batikování a stříkání podle
šablon na trika. Skoro všechny děti podlehly keramické hlíně
a tvořily nejrůznější tvary, zvířata. Mohli jste si ale prověřit i
znalosti rostlin a zvířat nebo své sportovní výkony při nejrůznějších soutěžích.
Konec března patřil také poezii, jak už začíná být u nás v
knihovně zvykem. Tentokrát jsme s přicházejícím jarem jako
téma zvolili LÁSKU ve všech svých podobách.
Proto v přednesených básních byla opěvována láska k
mamince, k vlasti, k rodné zemi, ale i láska milenecká. Letos
se zapojily už i žákyně ZŠ a jejich vystoupení všechny přítomné velmi mile překvapilo. Ceněno bylo hlavně to, jak děvčata
kultivovaně a procítěně recitovala verše českých klasiků. Velký
dík však patří paní Mgr. Antonii Gabrielové, která svůj život
básním zasvětila a mnoha svým žákům ukázala krásu a kouzlo veršů. Já jsem jednou z nich a mám obrovskou radost, že
dokázala vtáhnout do toho nádherného světa i dnešní mladé
lidi.
Během května proběhl Kurz počítačové gramotnosti pro
seniory, podpořený nadačním fondem manželů Klausových.
Celá akce byla zaštítěna Knihovnou Kroměřížska a zúčastnilo
se jí celkem 15 seniorů. Všichni byli velmi spokojeni s přednášejícím panem Bc. Petrem Dvořákem.
Nelze nevzpomenout letošní opět velmi úspěšný Pohádkový les. Letos se pohádkový les stal součástí zahájení sezóny
koryčanského koupaliště. Věřím, že se nová trasa také líbila a cíl
na koupališti byl pro všechny strany více než uspokojivý. Možnost občerstvit se v pěkném prostředí restaurace na koupališti
využili asi všichni návštěvníci. Trochu zmatků sice vzniklo tím,
že start a cíl byl na stejném místě, ale i těch pár návštěvníků,
kteří prošli trasu opačným směrem, bylo velmi spokojených a
už se těší na příští ročník.
Velký dík patří už tradičně paním učitelkám z MŠ v Koryčanech, které svým precizním programem vždy ohromí publikum.
Tentokráte předvedly kromě již tradiční ukázky ze Sněhurky i
další pohádky.
Letos poprvé mohli návštěvníci hlasovat a dát svůj hlas
pohádkové bytosti, která se jim nejvíce líbila.
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A kdo letos zvítězil a jak se umístil?
VODNÍCI
UPÍŘI
ČERTÍCI
MAKOVÁ PANNENKA A MOTÝL EMANUEL
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
PEJSEK A KOČIČKA
ZUBEJDA
VEČERNICE A SPOL ..
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
KRAKONOŠ
KAŠPÁREK
MANKA, RUMCAJS A CÍPÍSEK A MALÁ MANKA
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
ČARODĚJ
CÉSAR A KLEOPATRA
DĚDEČEK HŘÍBEČEK
KLAUN
KARKULKA
LOUPEŽNÍCI
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
VĚŠTKYNĚ

38
35
30
23
17
12
12
10
9
9
8
8
8
7
6
6
5
2
1
1
1

Vzhledem k velmi dobré spolupráci s pronajímatelem koupaliště panem Trubačíkem jsme se předběžně dohodli na spolupráci i na příští rok, kdy trasa bude stejná jako letos.
Ještě jednou děkuji všem dětem a jejich rodičům, všem těm,
kteří pomáhali a nebyli vidět, ale i Vám – návštěvníkům. Bez Vás
by to nešlo! Těšíme se tedy na příští ročník a věřím, že počasí bude
stejně příznivé jako letos.
Ilona Vybíralová, knihovnice

LÉČIVÉ ROSTLINY
Dovolte mi dnes potřetí, trochu bylinkářských rad.
Dnes bych Vám chtěla představit bylinku, kterou většina z nás považuje spíše za plevel, protože roste u plotů a na okrajích
trávníků.

POPENEC BŘEČŤANOVITÝ
(Glechoma hederacea):
Obsahuje vysoký podíl tříslovin, také draselné soli, silici, cholin, saponin a hořčinu glechomin, které se
připisují toxické účinky na koně. Proto se někdy označuje celá rostlina za jedovatou.
Má adstringentní (svíravé) účinky, proto dobře působí při průjmu, zlepšuje trávení, podporuje látkovou
výměnu. Má také protizánětlivé účinky, detoxikuje játra a chrání jaterní parenchym. Zevně se používá na
obklady na rány, na koupele a ekzémy a jako kloktadlo při bolestech v krku.
http://www.jitrnizeme.cz/storage/200801201338_Glechoma_hederacea2.jpg
Je vhodné ho používat i jako zelené koření do nejrůznějších polévek, nádivek, marinád na grilování a
podobně.
V příštím čísle se na vás těší vaše „BABI KOŘENÁŘKA“ Ilona Vybíralová

Kde vzaly Koryčany název
Na místních pasekách v místech, kde
převládaly lesy, na kopcích, kde převládaly lesní porosty, stávaly skupinky domků
místních obyvatel.
Protože těmito údolími v dávných
časech
procházeli poutníci, ale také
obchodníci, místní lidé vždy čekali, kdy asi
projdou. To aby mohli od těchto obchodníků koupit, co potřebují, nebo to, co se v
místních lesích a hvozdech nevyskytovalo.
Často se stávalo, že ten, kdo něco koupil,
se dověděl od souseda, že na jiné obchodní
stezce, kudy prošli jiní obchodníci, se dalo
koupit to, co také potřeboval doma v hospodaření, ale každý obchodník to neměl.
Místní se domlouvali, jak je zastihnout,
jak poznat, kdy půjdou, ale nemohli se
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nikdy domluvit. Říkalo se mezi nimi – zase
prošli jiným korytem a my zase nemáme to,
co potřebujeme.
A tak otcové posílali děti do sousedních
usedlostí, mezi obydlí do krajiny a říkali:
„ Zeptej se, kterým korytem jaký obchod-
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ník a kramář půjde.“ A byly dny, kdy děti
běhaly a běhaly, ale zase to mnozí nestačili
stihnout.
Protože babičky chodily po bylinách,
začaly se postupně scházet v místech, kde
se údolí jako by rozcházela do lesů a říkaly
si: „Tady začíná korytářství,“ a vždycky se
smály, když se sešly, že pořád něco komolí
– koryta času, kročany našich kroků, údolí jako koryta, samá korytářská setkávání,
nebo naše babské kramářství .
A toto místo, kde se babky scházely a
často zde prozpěvovaly, se zalíbilo obchodníkům a také hospodařícím otcům. Tak se
zde postupně začal scházet každý z místních a také cestující obchodníci. Proto na
dnešním náměstí, kde byla louka u potoka,
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se každým dnem scházeli postupně lidé z
okolí, opakovaně, znovu a znovu.
V místech, kde se říkalo nejčastěji koryta času pro obchod, se postavily přístřešky a
postupně i obydlí, později chalupy.
A tak obchodníci, kteří chtěli vždycky
znát místa obchodování, slýchávali, jak těm
místům okolní lidé říkají. Mezi sebou si prý
obchodníci název zjednodušili na Korytčany. Až časem se to mezi lidmi zjednodušilo na Koryčany.
Jak se říkávalo místům, kde jsou
Koryčany
Taková byla pověst. Místům, kde jsou
Koryčany, se říkalo močály. V okolí říčky
Stupavky, Stříbrňáku a potůčků z Močílek
od Blišic a od jestřabských kopců - to bylo

vody a blat a marastu z hor. Byly tu časté přívaly vod z místních kopců a lesních
hvozdů, hlavně v jarních časech. Bažiny
zavalily celou krajinu, zasahovaly od stupavských kopců - dnešní přehrady - až po
Mouchnice.
A taky tam bylo ryb a raků, lesní a
jiné zvěře. A tak místní, co bydleli v okolí,
chodili sem častěji a častěji pro toto místní
bohatství. Krajina se postupně v létě vysoušela a zůstávaly močálky plné much, a tak
lidé říkali těmto místům údolí podél Stupavky „ Močálky mouch.“
Močálky plné much a množství dalších
hmyzů trápilo spoustu lovců, proto pořád
zkoušeli, co by mohli změnit, aby je hmyz
tak netrápil.
Aby se lidem lépe lovilo, vyhrabávali
korýtka a koryta pro odtékání vody a místa
se stávala lépe přístupná a měli větší radost
z úlovků.
Některé roky byly suché, v jiných letech
bylo mnoho deštivých měsíců a mnoho
bláta. A tak se zjistilo, že ta koryta, které
odváděla mokro z některých míst, se vyplatí i v období dešťů.
A začalo koryt přibývat a začaly se

vytvářet rybníčky podle toho, kde se koryta
podařila a kde ne.
Časem ubývalo močálů a místům na
Koryčansku se začalo říkat korytářství korytčanství a místům, kde močály zůstávaly, mouchařství a mouchnice.
S dědečkem jsme občas chodili k jeho
kamarádovi panu Kuchařovi. S jeho vnukem Michalem jsme si jednou říkali, jak
strašný název jsou Močílky. Jak mohl vzniknout tak blbý název.
Jeho dědeček nás slyšel a řekl: „Tady v
Koryčanech byly močály všady.“
A toto byl jeho příběh o původu
Koryčan.
Zapsal a ilustracemi doplnil
Mojmír Stupňánek

Základní škola

Testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ

Ve dnech 24. – 28. 5. 2012 probíhalo na Základní škole v Koryčanech, stejně jako ve všech dalších základních školách v ČR, testování žáků 5. a 9. ročníků v rámci tzv. celoplošné generální zkoušky, kterou na základě pokynů ministerstva školství organizovala Česká
školní inspekce. Cílem této generální zkoušky bylo ověřit, zda je možné zjišťovat prostřednictvím plošného testování, co žáci umějí.
Školám toto testování přineslo základní informace o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu
osvojených dovedností, a také, v jakém segmentu je možné zasadit výsledky žáků školy do rámce výsledků všech testovaných žáků.
Žáci naší školy v tomto testování rozhodně nepropadli. Ve všech sledovaných oblastech (český jazyk, matematika, anglický, případně německý jazyk) se průměrné výsledky žáků zařadily do segmentu, v němž se celorepublikově nacházelo nejvíce žáků. Například průměrná úspěšnost žáků 5. ročníku v matematice byla 57%, v segmentu úspěšnosti 40 – 60% se nacházela většina všech testovaných žáků – celkem 47% ze všech testovaných.
Výsledky tohoto celoplošného testování ukazují, že naše škola poskytuje standardní základní vzdělání. I přes určité problémy
spojené především s dlouhodobým úbytkem žáků, budeme i v budoucnu pokračovat v nastaveném trendu zvyšování náročnosti
tak, aby se výsledky vzdělávání našich žáků blížily spíše do nadprůměrných hodnot.
RNDr. Vlastimil Válka, ředitel školy

Ekologické aktivity na základní škole
Den Země
U příležitosti Dne Země uspořádala škola několik akcí,
mimo jiné exkurzi do vodárny, na přehradu, do sběrného dvora
a ČOV. Sedmáky a osmáky velmi ochotně provedli pracovníci
Vodovodů a kanalizací Hodonín celým provozem úpravny vody
a prohlídku oživili zajímavým povídáním o tom, jak vzniká pitná voda a také kudy a jak se dostane až do našich domovů.
Na přehradě nám pan Vavřínek ukázal odchovnu pstruhů
duhových. Doslova trhákem se ovšem stalo putování útrobami
tělesa přehrady až do pověstné věžičky tyčící se nad vodou. Nejstarší žáky zaujal program, který pro ně připravila firma Hausner,
kde mohli zblízka zhlédnout moderní technologii zpracování
dřeva s využitím nejnovějších ekologických postupů.
Děti z pátých tříd pojaly tento den v duchu veskrze botanickém – sbíraly bylinky, učily se je pojmenovávat, vařily z nich čaj
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a ty nejodvážnější dokonce zhotovily herbář.
Myšlenka Dne Země má své kořeny v Americe, kde ho studenti uspořádali poprvé 22. dubna 1970 jako protiválečnou
akci. Protože na ní zaznělo příliš mnoho ožehavých ekologických témat, byl již od roku 1971 organizován jako den na podporu ochrany životního prostředí.
V roce 1990 prohlásila OSN 22. duben za mezinárodní Den
Země, od té doby se slaví v mnoha zemích světa včetně Česka.
Titul Ekotřída obhájili osmáci – gratulujeme!!!
Na škole již druhým rokem probíhá soutěž s názvem Ekotřída roku. Soutěží se především v třídění odpadu, ale body lze
získat i za mimořádný ekologický počin (např. vysazení stromu, záchranu zvířátka apod.) či za účast v přírodovědných soutěžích, třeba v biologické olympiádě.
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Vloni zvítězila 7. třída pod vedením paní učitelky Šmelové a jako
první získala titul Ekotřída roku. Protože vítěz bývá odměněn cenou
a protože každý touží hrát a zvítězit, zapojily se v letošním školním
roce všechny třídy do dění ještě s větší vervou než vloni. Obhájci titulu, teď už osmáci, však nedali „soupeřům“ šanci a v náročné konkurenci opět zvítězili a již podruhé budou ověnčeni titulem Ekotřída,
tentokrát roku 2012. O tom, že v naší soutěži není poražených, svědčí
akce, kterou uspořádáme pro zástupce všech tříd, které se do soutěže
zapojily. Vyrazíme do lesů za poznáním krás okolí Koryčan a děti si
zasoutěží a zahrají hry v přírodě o přírodě.
Rád bych na tomto místě poděkoval členům ekotýmu Zuzaně Tylšarové, Tereze Šímové a Tadeáši Jurčičkovi, kteří po celý
rok ochotně pomáhali při organizaci a realizaci soutěže.

Lišáci
Lišky bývají samotářské, nežijí ve skupinách jako třeba vlci či
psi. Jen Koryčany se již 4. rokem staly výjimkou. Sídlí zde smečka
Lišáků. Buďte bez obav. Tyhle šelmičky vám nepolezou v noci do
kurníku na slepice, ani se nemusíte strachovat o králíky. Lišáci – to
je oddíl mladých ochránců přírody sídlící při ZŠ Koryčany. Jeho
členy jsou děti z Koryčan a blízkého okolí, jimž není zatěžko si ráno
přivstat, hodit batoh na záda a vyrazit za poznáním krás přírody v
blízkém okolí i do krajin vzdálených. Zatímco jejich vrstevníci, až
se vyspí, usedají k TV a PC, Lišáci prošmejdí kdejakou skulinu a
křovinu, jen aby objevili něco nového a zajímavého. Nevadí jim, že
zmoknou nebo prochladnou, ani to, že domů přinesou jehličí ve
vlasech a z botů vytřepávají písek, kamení, pavouky a mravence.
Mají prostě přírodu rádi, pobývají v ní rádi, užívají si zážitky a při
hrách spoustu legrace. A nezůstává jen u zábavy. Dokáží přiložit
ruku k dílu a přírodě pomoci. Nejednou z lesa odnášeli spousty
odpadků, které tam zanechali jiní.
Mgr. Jiří Tyl

Pohádkové
odpoledne
Středeční odpoledne 30. května 2012 patřilo v kulturním
domě dětem, rodičům a přátelům Základní školy v Koryčanech. Konala se již tradiční školní akademie, která byla tentokrát věnována pohádkám.
Sálem se rozezněla hudba k televizní pohádce Princové jsou
na draka. Všichni žáci 1. – 4. třídy se aktivně zapojili do rolí
krále, Honzy, princezny, ale samozřejmě i do rolí vedlejších,
neméně důležitých. Nácvik takové velké dramatizace stál určitě
všechny učitele 1. stupně, ale i žáky – herce mnoho sil, výsledek
byl však vynikající. Podle ohlasu přítomných diváků se jednalo
o velmi zdařilé představení. Mnohým maminkám se pohádka
tak líbila, že se jim v očích objevily i slzy.
Ve druhé části pohádkového odpoledne vystoupili žáci druhého stupně s dramatizací pohádky Perníková chaloupka trochu jinak, kde se objevila i žákovská vlastní tvorba.
Závěr opět patřil našim nejmladším, kteří vystoupili s tanečním kroužkem v rytmu zumby.
Učitelé 1.st. ZŠ Koryčany

strana 8

Koryčanský zpravodaj

Číslo 2/2012

Mateřská škola

„Prázdninové
těšení“
1. červen, svátek všech dětí, jsme letos oslavili půldenním výšlapem přírodou kolem Koryčan – po stopách skřítka Chřibulky.
Každá třída se vydala od školky jiným směrem s předem danými úkoly a programem. Po návratu na děti čekalo malé překvapení.
A už jsme se těšili na další akci. Byl to poznávací výlet do Kroměříže s návštěvou zámku a s připravenou pohádkou „Jezerní
královna“. Po pohádce jsme prošli zámeckou zahradu, pozorovali jsme vše kolem nás - zvířátka na dvorku, na vodě, ale i stromy
a ostatní rostliny v parku. V zámeckém parku byli naši předškoláci pasováni do řádu školáků.
A už je tady prázdninový čas, sluníčko nás vylákalo na koupaliště a do bazénku u mateřské školy. Hurá!!! Těšíme se všichni na
prázdniny, všem přejeme pěkné počasí, hezké chvilky volna a zaslouženou dovolenou.
Zaměstnanci MŠ
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80 let kopané v Koryčanech
– historie a současnost
Fotbalová historie se v Koryčanech
začala psát v roce 1932, když se skupinka příznivců kopané, v jejichž čele stál
tehdejší starosta městečka Koryčany
pan Tomáš Winter, rozhodla sestavit
ze zájemců první organizovanou jedenáctku. Po původně nepravidelných
utkáních se v roce 1933 mužstvo pod
názvem SK Koryčany zapojilo do Bradovy západomoravské fotbalové župy.
Jako dresy sloužila hráčům v této době
modrá tílka, coby kopačky povětšinou
komisňáky. Nejčastějším dopravním
prostředkem k utkání bylo kolo.
Nejstarší domácí fotbalovou arénou
bylo hřiště „Na Kachníku“, jehož rozměry byly 80x 40 m, za šatny sloužily
ochozy, případně okolo stojící domky.
Brzy po založení SK bylo zřízeno také
II. mužstvo, a dokonce také mužstvo
dorostu. Prvním regulérním hřištěm
bylo v letech 1943-4 zbudované hřiště
„Pod Floriánkem“ s rozměry 100 x 60
m, u něhož byly postaveny také dřevěné
kabiny se samostatnými místnostmi pro
jednotlivá mužstva a rozhodčího, se společnou umývárnou s tekoucí studenou
vodou. Činnost klubu nebyla přerušena
ani v době války. V poválečné sezoně
1945/6 se mužstvu SK Koryčany podařilo poprvé postoupit do 1.B třídy, kde se
bohužel v konkurenci takových soupeřů,
jako B mužstvo Zbrojovky Brno, Bučovic,
Šlapanic, Znojma atd. neudrželo a jako
třetí od konce z 11. místa sestoupilo do
Okresního přeboru v rámci okresu Kyjov.
Po roce 1948 se změnil původní název
klubu nejprve na DSO Sokol Koryčany,
později na TJ Tatran Koryčany. Na počátku padesátých let bylo zahájeno budování
nového stadionu, který měl v rámci celé
tělovýchovné jednoty sloužit také jiným
sportům a mimo travnatého fotbalového
hřiště a zděných kabin zde bylo volejbalové hřiště, škvárová atletická dráha
i další lehkoatletické sektory. Převážná
část prací byla prováděna brigádnicky za
pomoci mechanizace ze stavby přehrady,
s finanční podporou odborů a podniku
UP Koryčany. Slavnostní otevření areálu
bylo 31.8.1952.
Úspěšné období, kterým v této době
mužstvo Tatranu procházelo, bylo korunováno přátelským utkáním posílené
domácí jedenáctky proti juniorskému
výběru ČR. Toto utkání hrané 11.6.1954
jako součást přípravy juniorky na utkání se Švédskem prohráli domácí hráči
poměrem 0:5. Konec padesátých a šede-
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sátá léta byla v podání domácích hráčů
pouze průměrná, mužstvo se udržovalo v
okresním přeboru, nejdříve na Kyjovsku,
po reorganizaci na Kroměřížsku. Optimističtější výsledky se dostavily až v
sezoně 66/67, kdy mužstvo Tatranu obsadilo 2. místo a o rok později se dokonce
probojovalo do 1.B třídy , odkud ale opět
po sezoně sestoupilo. Získané zkušenosti, obměněný kádr a lepší tréninková
morálka se projevily v sezoně 71/72. Po
16 vítězstvích a 8 remízách bez jediné
prohry nadělili hráči příznivcům dárek
ke čtyřicátému výročí založení kopané v
podobě návratu do krajské 1.B třídy, tentokrát ale na Hodonínsku a Břeclavsku.
V krajské soutěži zůstalo mužstvo
až do sezony 1979/80, po většinu času
se však buď pouze zachraňovalo, nebo se
umisťovalo ve spodních patrech tabulky. V tomto období se naše jedenáctka
dvakrát utkala s internacionály Dukly Praha , jejíž barvy hájili např. Viktor,
Táborský, Geleta, Vacenovský, Brumovský atd. Poprvé dne 25.7.1978, podruhé
20.7.1980. V obou případech skončila
utkání nerozhodně ( 1:1 a 2:2 ). Paradoxně také v sestupovém roce 1980
naše mužstvo v krajské části Českého
poháru postoupilo až do boje o finále,
když předtím po penaltovém rozstřelu vyřadilo Ratíškovice, hrající krajský
přebor, a vypadlo až s mužstvem Gottwaldova B. V průběhu osmdesátých let
se jak vlivem generačních změn, tak také
několika reorganizacemi okresní soutěže ocitlo naše mužstvo až na samém
dnu, když hrálo jednu sezonu dokonce
III. třídu OP. K podstatným změnám ve
fotbalovém životě v Koryčanech došlo až
v polovině let devadesátých, kdy došlo
ke vzniku FC KORYNA Koryčany s.r.o.
Jak už je zřejmé z názvu, fungoval klub
jako dceřiná společnost firmy KORYNA
nábytek,a.s.Koryčany. V této době došlo
k celkové opravě kabin s tribunou, vybudování škvárového a opravě travnatého
hřiště. Klub byl řízen profesionálním
manažerem ( a trenérem v jedné osobě),
kterému byl nápomocen správce areálu.

Tato skutečnost se vzápětí odrazila také
na soutěžních výsledcích mužstva mužů,
které záhy postoupilo zpět do 1.B třídy,
a dokonce nemělo daleko ani ke třídě
1.A . Stoupající výkonnost založená ale
převážně na příchodech cizích hráčů
však neměla dlouhé trvání a v sezóně 2002/2003 došlo opět k sestupu do
„okresu“. Spolu s rekonstrukcí sportovišť
byla největším přínosem tohoto období
velmi kvalitní práce s mládeží, zejména
se žáky, z níž mužstva dorostu i mužů
těží i dnes. Po odchodu manažera pracuje klub od soutěžního ročníku 2005/2006
jako občanské sdružení FC KORYNA.
Hlavním cílem bylo navázat na dobrou práci a úspěchy v mládežnických
mužstvech, zlepšit spolupráci s místními
školami, Městem Koryčany a okolními
obcemi, pokud možno s co největším
počtem vlastních odchovanců udržovat
ve všech kategoriích mužstva v krajských
soutěžích a svými výsledky se podílet na
zviditelnění a propagaci našeho města a
okolí.
A jaká je současnost klubu? Po sportovní stránce se zejména v mládežnických kategoriích podařilo v právě skončeném soutěžním ročníku dosáhnout
mimořádného úspěchu. Naši nejmladší
fotbalisté pod vedením trenéra Ondřeje Michalíka zvítězili v okresní soutěži
přípravek.
Starší žáci v krajské soutěži – sk.B
napodobili naše benjamínky a také oni
se umístili na prvním místě. Právo na
postup do krajského přeboru jsme však
díky generační obměně v mužstvu a větším dojezdovým vzdálenostem nevyužili
a i v příštím roce tak setrváme ve stejné
soutěži. V kategorii mladších žáků jsme
dopláceli na skutečnost, že většina hráčů
nastupuje i v předchozích utkáních za
starší a v závěru utkání už se jim nedostávalo sil. I tak ale obsadili krásné třetí místo. Ke cti žákovského realizačního týmu
v čele s trenérem Petrem Posoldou patří
fakt, že dokázali stmelit výborný kolektiv a předváděnou kombinační hrou, kdy
naši hráči ve většině utkání přehrávali i

Koneþná tabulka pĜípravky :
PoĜadí

1.
2.
3.
4.
5.

Družstvo

FC KORYNA
Kvasice
Lubná
M rlínek
Loukov

Koryčanský zpravodaj

ZápasĤ

V

R

P

24
24
24
24
24

21
20
10
6
4

0
0
0
0
0

3
4
14
18
20

Skóre

154
129
59
37
43

:
:
:
:
:

28
40
74
99
181

Body

63
60
31
15
11
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Koneþná tabulka st.žákĤ v roþníku 2011-2012:

Koneþná tabulka ml.žákĤ v roþníku 2011-2012:
ZápasĤ

V

R

P

Body

PoĜadí

ZápasĤ

V

R

P

1.
2.

St. MČsto
Bojkovice

24
24

21
19

0
1

3
4

195 : 34
168 : 36

63
58

1.

FC KORYNA

24

21

0

3

167 : 39

63

3.

FC KORYNA

24

18

1

5

146 : 48

55

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hluk
Napajedla
Nedakonice
Strání
Slovácko C
Kvasice
Dol.NČmþí
Morkovice
Boršice
Uh.Ostroh

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

17
16
13
11
11
8
5
4
3
2

3
0
1
2
1
1
3
1
1
1

4
8
10
11
12
15
16
19
20
21

128
115
114
90
75
52
57
48
58
34

54
48
40
35
34
25
18
13
10
7

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bojkovice
Kvasice
Hluk
St. MČsto
Dol.NČmþí
Slovácko C
Strání
Boršice
Uh.Ostroh
Morkovice
Nedakonice
Napajedla

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

18
16
13
13
12
11
10
9
6
8
3
1

2
1
3
3
3
4
3
1
6
0
4
0

4
7
8
8
9
9
11
14
12
16
17
23

162
90
86
89
62
51
48
64
32
68
35
20

56
49
42
42
39
37
33
28
24
24
13
3

PoĜadí

Družstvo

Skóre

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

32
59
71
85
98
114
118
210
180
195

Koneþná tabulka dorostu v roþníku 2011-2012:
PoĜadí

Družstvo

ZápasĤ

V

R

P

Družstvo

Skóre

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Body

38
57
50
61
51
45
71
84
79
116
114
169

Koneþná tabulka mužĤ v roþníku 2011-2012:
Skóre

Body

PoĜadí

ZápasĤ

V

R

P

Skóre

Body

1.
2.
3.

Bojkovice
Strání
Nedakonice

26
26
26

21
15
14

4
3
5

1
8
7

87 : 27
56 : 37
68 : 39

67
48
47

4.

FC KORYNA

26

13

3

10

62 : 48 42

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slavkov
OsvČtimany
Otrokovice B
Zlámanec
Zlechov
HavĜice
Jalubí
Sušice
Kudlovice
Šumice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

13
11
12
11
10
9
7
7
6
6

2
7
3
4
5
1
6
4
5
2

11
8
11
11
11
16
13
15
15
18

47
54
55
68
54
34
29
39
36
28

1.
2.

Luhaþovice
Bojkovice

26
26

23
19

1
3

2
4

127 : 33
109 : 31

70
60

3.
4.
5.

KnČžpole
ChropynČ
Strání

26
26
26

17
16
15

3
3
2

6
7
9

81 : 41
100 : 35
75 : 51

54
51
47

6.

FC KORYNA

26

14

1

11

79 : 45

43

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kunovice B
Nedachlebice
Nedakonice
Zdounky
O.N.Ves
Uh.Ostroh
HavĜice
Újezdec

26
26
26
26
26
26
26
26

12
9
9
7
8
6
6
3

5
2
2
5
1
4
2
2

9
15
15
14
17
16
18
21

69
70
81
50
49
46
22
24

41
29
29
26
25
22
20
11

:
:
:
:
:
:
:
:

39
81
101
94
115
82
104
130

Družstvo

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

43
43
39
66
51
60
51
66
64
83

41
40
39
37
35
28
27
25
23
20

fyzicky daleko zdatnější soupeře, přilákali na svá dopolední utkání značný počet
fanoušků. Osobností týmu byl počtem 88
nastřílených branek Filip Hanák, který
soutěží o korunu nejlepšího střelce soutěže, někteří další hráči jsou v hledáčku
HS Kroměříž..
Dorostenci po loňském postupu do
krajské soutěže pod vedením osvědčeného dua René Brauner -Bronislav Zabloudil proplouvali soutěží v klidném středu
tabulky, přičemž dokázali být vyrovnanými soupeři vedoucím celkům tabulky a
o lepší postavení v konečném účtování je
připravilo několik zbytečných bodových
ztrát .
Mužstvo mužů se po celou podzimní
část soutěže prezentovalo dobrými výkony pouze na domácím hřišti, první tříbodový zisk z venku si připsalo až v listopadu v předehrávce prvního jarního kola.
Po nepřesvědčivých výsledcích na zimním turnaji v Kyjově a několika změnách
v sestavě před jarními odvetami bylo proto
hlavním cílem udržení 1. B třídy. Vítězství
v úvodním kole dokázalo hráče zdravě
nabudit a na této vlně dokázali doplout
až do konce ročníku. V samostatné jarní
tabulce jsme zaostali pouze za vítězem z
Bojkovic a po zisku 28 bodů se tak vyšplhali až na celkovou čtvrtou příčku.
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Jak je zmíněno již v nadpisu, slaví
kopaná v Koryčanech v letošním roce 80.
výročí svého založení. Přes uspokojivé
výsledky sportovní však mnoho dalších
důvodů k oslavám není. Díky finanční
krizi klub přišel o podstatnou část sponzorů, majitel fotbalového areálu KORYNA je v konkursu a naše působení na
domácím hřišti je proto v ohrožení. Klub
v této chvíli funguje pouze díky podpoře
Města Koryčany. Přes všechny výše uvedené skutečnosti jsme se po dlouhém
zvažování rozhodli alespoň v omezeném
rozsahu 21.7.2012 toto významné kulaté
jubileum oslavit a vzdát tak poctu našim
předchůdcům. V programu oslav nebude chybět výstava historických fotografií,
vzpomínková beseda s nejstaršími hráči a funkcionáři klubu, utkání mužstev
všech věkových kategorií včetně bývalých
hráčů. V rámci oslav také přivítáme návštěvu z družební Lehoty u Nitry a večer
proběhne taneční zábava na místním
koupališti.
Závěrem mi dovolte poděkovat
všem, kteří se po celou uplynulou sezónu
podíleli ať už na hřišti samotném, nebo
v jeho „zákulisí“ na chodu fotbalového
oddílu FC KORYNA , Městu Koryčany
a ostatním sponzorům za podporu a v
neposlední řadě fanouškům za krásnou
atmosféru při utkáních.
Všechny spoluobčany tímto také
srdečně zveme na oslavy 80.výročí
založení 21.7.2012.
Za FC KORYNA Michal Huška

Slavnosti v koryčanské farnosti
v roce 2012
Pouť v kostele sv. Anny v Jestřabicích k svátku sv.
Jáchyma a Anny
se koná 29.července 2012.
Farní den k svátku sv. Vavřince, patrona koryčanského kostela,
se koná 12.srpna 2012.
Koryčanská pouť k svátku Narození Panny Marie
se koná 9.září 2012.

Actis Effector: (Tvořeno světlem)
podivuhodné světelné obrazy v Rotundě Květné zahrady –památce UNESCO v Kroměříži
5. června do 26. srpna 2012
V době od 5. 6 do 26. 8. 2012 je otevřená v rotundě Květné zahrady, památce zapsané na seznamu UNESCO, interaktivní
výstava Actis effector – tvořeno světlem. Výstava je oslavou prostoru, poctou zakladateli rotundy, biskupovi Karlu z Lichtensteina
– Kastelkornu, a to za použití elektroniky, tedy prostředky, které známe z každodenního života. Exponáty využívají led technologie, LCD animace i počítačem řízené pohyblivé objekty. Jde o nečekané spojení vznešenosti prostoru a objektů s technologiemi,
které denně užíváme. Výstava je vhodná pro širokou škálu potencionálních návštěvníků od dětí až po seniory. Více na www.unesco-kromeriz.cz
MUDr. Eva Nováková předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž

strana 12

Koryčanský zpravodaj

Číslo 2/2012

Wellness
Milé dámy a pánové,
dnes se naučíme maximálně využít
výhod léta, během kterého se nejen nejlépe hubne, ale také se snadněji udržuje
dobrá kondice a plní cíle v oblasti redukce váhy. Je to dáno tím, že máme teplé
počasí, které na rozdíl od zimy nenutí tělo
vytvářet tukovou ochranu, ale naopak se
naše tělo nechá přesvědčit, aby se zbavilo
zatěžujících tuků. Teplé a slunné počasí
nás láká k venkovním aktivitám. Nabízí
se nám spousta čerstvé zeleniny a ovoce, dopřáváme si spíše lehká letní jídla.
Abychom se o blížící se dovolené cítili co
nejlépe a mohli na ni odjíždět co možná
nejvíce spokojeni sami se sebou, ukážeme
si dnes, jak na to. Začneme vhodnou stravou. Ta by měla být pravidelná, nejlépe 5x
denně v menších porcích.
Snídaně je pro štíhlé tělo a dobrou kondici nejdůležitějším z denních jídel. Proto
by měla být co nejvyváženější, s obsahem
proteinů, málo kalorická a pokud možno v
nezatěžující tekuté formě. Po celý den pak

Číslo 2/2012

organismus lépe spaluje tuk.
Dopoledne zařaďte zdravou svačinku
s obsahem proteinu. Takovým dobrým
tipem může být nízkotučný tvaroh s čerstvým ovocem.
S výběrem jídla pro oběd se řiďte třemi níže uvedenými doporučeními:
- Naplňte talíř barevnými potravinami bohatými na živiny (zelenina, saláty, celozrnné obiloviny)
- Jezte minimální množství potravin bledých barev (bílé těstoviny, bílá
rýže, bílé pečivo, brambory)!
- Vyberte si libový protein, jako je
například kuřecí nebo rybí maso, tofu
nebo luštěniny, např. v různých variantách salátů
Odpoledne si dejte jeden kus ovoce, anebo čerstvou zeleninu. Tu můžete
prakticky v libovolném množství.
Večeře by měla mít podobný charakter jako snídaně. Neměla by být pro organismus zátěží, aby mohl v noci odpočívat,
regenerovat se, neukládat tuky a ráno se
cítit fit!
Ještě mám pro vás několik rad, jak
by měla vypadat taková letní svačinka.

Koryčanský zpravodaj

Ono je velmi snadné podlehnout pokušení a sáhnout po tabulce čokolády, po
zmrzlině, oplatkách, sušenkách atd. Jaké
jsou tedy ty vhodné? Jsou to ty, které nás
zasytí a přitom mají minimum kalorií.
Nejlepší v létě jsou vždycky čerstvé saláty
zpestřené čerstvými bylinkami. Do listových, míchaných i luštěninových salátů
se také hodí přidat kousek čerstvého nízkotučného sýra. Vyzkoušejte různé druhy sojového, ovčí nebo kozí. Nebojte se
experimentovat.
Nezapomínejte také na dostatečný
pitný režim ve formě neperlivé neslazené
vody a neslazených ovocných, zelených,
bílých a bylinkových čajů. Výsledky na
sebe nenechají dlouho čekat, budete žasnout!
V neposlední řadě myslete také na
ochranu před sluníčkem. Sluneční paprsky jsou sice příjemné, ale mohou nám
také snadno ublížit. Nezapomínejte na
ochranu pokožky vaší i vašich dětí.
Přeji vám krásné léto.
Váš wellness poradce
Ing. Hana Jamborová
kontaktní email: zdravystyl@email.cz
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ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

ZDARMA
včetně
Vystavení dokladu o ekologické likvidaci Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621
608 749 219
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Autovrakoviště Třebětice
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MŠ

výlet

bazén

koupaliště

pasování

výšlap
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Setkání spolužáků po 50 letech od ukončení
docházky do Základní školy v Koryčanech

Starosta seznámil účastníky setkání s tím, co město a jeho občany čeká

Přivítání příchozích ve sportovním centru

Přijetí starostou města

Milým překvapením byla pro všechny prohlídka základní školy
na náměstí

Zní píseň přátelství – skotská národní,
kterou si s Romanem Svobodou zazpívali
téměř všichni přítomní

Společná fotografie jako v době školní docházky

Tak krásnou knihovnu jsme v době naší školní docházky neměli

Při dobrém jídle a pití se vzpomínalo na doby minulé

Čestným hostem setkání byla paní učitelka Eva Stavělová

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ - vydavatel a redakce Městský úřad Koryčany, tel.: 573 500 999, fax: 573 376 321, e-mail: mesto@korycany.cz, www.korycany.cz
Povoleno OÚ Kroměříž pod č. MK ČR E 12062. Grafická úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav.
Náklad: 450 ks. Cena jednoho výtisku 7 Kč. Vychází čtvrtletně. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude 21. 9. 2012.
Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být
totožné s názoryzpravodaj
redakce. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.
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