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Číslo 4
Ročník 2013

Slovo úvodem
Pořad bohoslužeb o Vánocích 2013
ve farnostech Koryčany, Jestřabice, (Stupava)

Vážení spoluobčané,
poslední dny roku se nesou tradičně ve znamení klidu, rodinné pohody, vzájemné úcty a porozumění,
důstojných vánočních oslav i rušnějších silvestrovských. Tak zní teorie
a někde to tak i bývá.
Přiznejme si ale, že naše společnost, žijící v neustálých proměnách
a mnohdy v touze stále po něčem
novém, nás nutí k neustálé aktivitě,
práci za každou cenu.
Nejenom „svět“, ale i my pádíme
svými životy tak rychle, jak jen to jde.
A proč o tom všem píši? Zpomalme rychlý běh ve vánoční době, vnímejme kouzelný a éterický nádech
Vánoc, buďme rozvážnější, snažme
se myslet na jiné a udělat vše nejlépe tak, aby „ty naše“ Vánoce byly pro
všechny blízké nejhezčí. Není to tak
trochu návod k našemu společnému
štěstí a radosti? Zkusme si tyto okamžiky protáhnout i do dalších dní,
třeba i do nadcházejícího roku.
Vánoce plné rozjímání a úspěšný
rok 2014 přeje
Zdeněk Šmela, starosta

Číslo 4/2013

24. prosince, Út, Štědrý den „Dětská vánoční“ mše sv.
Půlnoční mše sv. - sbor
25. prosince, St, Narození Páně - sbor
26. prosince, Čt
29. prosince, Ne, Svátek Svaté Rodiny
31. prosince, Út, Svátek Sv. Silvestra
1. ledna, St, Nový rok, Panny Marie Matky Boží – sbor
5. ledna, Ne
12. ledna, Ne, Křtu Páně

Koryčany Jestřabice Stupava
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Betlémské světlo bude k dispozici v kostele u betléma na Štědrý den při dětské
vánoční mši sv.
Betlém bude přístupný v neděli a svátky od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Ve všední dny půl hodiny před bohoslužbou.
Dne 1. ledna 2014 v 15:30 hodin tradiční vystoupení dětského folklorního souboru ze Skoronic.

Koryčanský zpravodaj
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KD Koryčany
Vážení občané,
s nástupem do funkce starosty před třemi
lety jsem měl a mám doposud představu, co pro
město Koryčany, respektive pro vás spoluobčany, vykonat s cílem zkvalitnit život ve všech
jeho aspektech. Stále jsem měl na zřeteli i oblast sportu a kultury jako nedílné součásti společenského života ve městě, zejména majetkové
a vlastnické poměry.
Dnes vám mohu s radostí prostřednictvím
„Koryčanského zpravodaje“ sdělit, že majetkově a technicky jsou sportovní a kulturní aktivity
v Koryčanech zajištěny. Město získalo v dražbě
do vlastnictví i „Kulturní dům“ včetně přilehlého zámečku s okolními pozemky. Dík patří samozřejmě celému zastupitelstvu města za jeho
aktivní přístup ke komplexnímu řešení v oblasti
kultury a sportu v našem městě.
Zdeněk Šmela, starosta

Knihovna
Krátké ohlédnutí
za rokem 2013
Městská knihovna, kulturní a informační centrum v Koryčanech je už
součástí vás, občanů našeho města.
Děti sem chodí jen tak společně pobýt
spolu, povídat si, prohlížet časopisy a
knihy. Dospělí využít služeb a senioři
za vzděláním a poznáním nebo jen tak
na kus řeči. Knihovna získala darem
sedací soupravu do dospělého oddělení, takže tu máme takový „obývák“, je
tu příjemně a pohodlně.
Letos se nám podařilo uspořádat
spoustu zajímavých a úspěšných akcí
pro širokou veřejnost. Děkuji všem
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spolupořadatelům a lidem, kteří byli
nápomocni, jmenovitě bych chtěla
poděkovat Zuzce Daníčkové a paní
Květostavě Daníčkové, společně jsme
utvořily kreativní tým pro organizaci zajímavých akcí pro vás. Děkujeme
vám všem, kteří se našich akcí
zúčastňujete, protože vy jste Ti
nejdůležitější.
Chtěla bych vám tedy všem popřát klidné prožití Vánoc beze
spěchu v kruhu rodiny, se svými blízkými a třeba i s dobrou
knihou od nás. V Novém roce
2014 hodně zdraví, dobré nálady,
vždyť s úsměvem jde všechno o
trochu líp.
Vaše knihovnice Ilona Vybíralová

Koryčanský zpravodaj

Přikládám pár fotografií jako ohlédnutí
za některými akcemi.
Knižka pro prvňáčka slavnostní předávání v obřadní síni v Koryčanech
červen 2013

Číslo 4/2013

Návštěva bylinkové zahrádky v zámecké zahradě ve Střílkách v rámci
Akademie 3. věku v červnu 2013

Přednáška Mgr. Norberta Svačiny
PhD. V rámci Akademie 3. Věku tentokrát J.F. Kennedy listopad 2013

Slavnosti ohňů Beltine na Autokempu
v Koryčanech duben 2013

LÉČIVÉ ROSTLINY
Milí čtenáři, když jsem se zamýšlela, kterou bylinku bych vám chtěla ještě představit, tak jsem dlouho vybírala, ale tentokrát
jsem dala přednost exotice. Dnes vám představím trochu jinak koření, které máte všichni v kuchyni.

Skořice a její léčivé účinky
Odborné studie o skořici
Jedna z prvních studií se zajímala o skořici jako léčivý prostředek proti diabetu - byla podávána v
denním množství 1, 3, nebo 6 gramů po dobu 40 dní. Vědci v Pákistánu zjistili u lidí s diabetem
tyto účinky:
• hladina cukru v krvi se snížila o 18-29% (to představovalo pokles o 1-2,5 mM)
• LDL cholesterol poklesl o 7-27%
• celkový cholesterol se snižoval o 12-26% beze ztráty ochranného HDL cholesterolu
• hladina triglyceridů se snižovala o 23-30%
Skořice jako lék pomáhá i v boji proti rakovině
V otázce využití skořice jako léku se v poslední době hovoří
především o účincích spjatých s potlačováním tvorby a projevů rakovinotvorného bujení. Skořici se v tomto ohledu připisuje schopnost zastavit rozšiřování nežádoucích buněk. V
podstatě se skořice dokáže postarat o to, že k nádoru nepustí
dostatek živin a kyslíku. Tyto závěry vyplynuly z americké studie, kdy se extrakt ze skořice podával nemocným s rakovinou
či leukémií. Mimo tohoto zaměření se vědci zabývají i otázkou
vlivu skořice na cukrovku 2. typu. Stále více se tak objevují
výsledky, které poukazují na to, že skořice pomáhá snižovat
vysokou hladinu cukru.
Obecně však skořice jako lék pomáhá:
• zlepšovat trávení
• při nevolnosti
• proti nachlazení
• odstraňovat bolesti svalů a kloubů
• snižovat projevy revmatismu
• v boji proti infekci
• v boji proti celulitidě
• snižovat špatný cholesterol (ten příznivý ponechává)
• podporovat apetit
• mírnit menstruační potíže
• mírnit kašel

Číslo 4/2013

Díky svému unikátnímu složení je skořice typickým kořením podzimního a zimního období. Dokáže totiž prohřát
organismus, který je chladem sužován, a mimo to má již
zmiňované antibiotické účinky podporující a nabuzující
imunitní systém.
Skořice a med = účinná prevence nachlazení
Díky antibiotickým a protiinfekčním účinkům je skořice
společně s medem považována za nejvhodnější přírodní
prevenci a případně i terapii při chřipce, nachlazení nebo
třeba angíně. Med je označován jako přirozené antibiotikum, jeho síla je tak v kombinaci se skořicí ještě zesílena.
Tip: med a skořice jako lék – připravte si 1 polévkovou lžíci
medu a rozmíchejte v ní zhruba necelou polovinu kávové
lžičky mleté skořice. Důkladně promíchejte, aby se obě složky dobře spojily, a nechte 5 minut odstát. Přidejte pár kapek
citronové šťávy, opět zamíchejte a zkonzumujte. Ulevit od
projevů nachlazení by se vám mělo již druhý či třetí den,
kdy si tuto zázračnou medicínu budete dopřávat, a to ráno
i večer.
Přeji vám tedy co nejméně příznaků nachlazení.
Vaše „BABI KOŘENÁŘKA“ Ilona Vybíralová
Text i foto : http://www.uspesna-lecba.cz/co-se-vas-tyka/skorice-a-jeji-lecive-ucinky/
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Ochotnický
spolek
Koryčany
BUDE HRÁT V KORYČANECH

Vážení a milí příznivci našeho divadla, máme pro vás dobrou zprávu.
Městu Koryčany, se podařilo znovu získat do vlastnictví kulturní dům, a byli
jsme ujištěni, že budeme moci v lednu odehrát koryčanskou premiéru naší nové
hry VRAŽDA SEXEM.
Přesné datum zatím nemáme, ale hlídejte plakáty, webové stránky a FB našeho spolku. Celý kolektiv přeje všem naším příznivcům klidné a pohodové Vánoce a štěstí v novém roce 2014.
Ilona Vybíralová
vedoucí souboru

Vyhodnocení ankety
Anketa s názvem „Jak vnímáte odpadové hospodářství ve městě Koryčany“
byla vytvořena jako materiál pro absolventskou práci na téma Environmentální
problémy územně samosprávných celků
- řešení problematiky odpadů ve městě
Koryčany. Město Koryčany tuto ankteru
využilo také pro vlasní poznatky v oblasti
odpadového hospodářství města. Anketní
lístky bylo možné získat na Městském úřadě a v minulém čísle Koryčanského zpravodaje. Bylo distribuováno celkem 400
anketních lístků a ankety se zúčastnilo 118
respondentů (29,5%), ve věkové skupině
od 20 let věku výše. Pohlaví respondentů
bylo takřka vyrovnané, s menší převahou
žen. Více jak ¾ respondentů je spokojeno
s vývozem komunálního odpadu 1× za

týden. Potěšující informace je, že odpadové centrum využívá 93 % respondentů a všichni ví o jeho existenci. S počtem
kontejnerů na tříděný odpad jsou občané v maximální míře spokojeni a většina
z nich v domácnosti třídí odpady na jednotlivé komodity.
Okolo 55 % respondentů se vyjádřilo, že místní poplatek za svoz a likvidaci
komunálního odpadu v částce 600,- Kč
na osobu a rok je vysoký. Ze 118-ti respondentů se 107 vyjádřilo, že se služby
v oblasti nakládání s odpady ve městě Koryčany za 20 let změnily a to k lepšímu.
Poslední otázka, zda mají občané dostatek
informací, jak nakládat ve městě s odpady,
v 83% zněla: ano jsou dostačující. Vzhledem k tomu, že byla tato anketa anonym-

ní, lze tyto informace považovat za validní.
Z ankety je patrné, že se občané zajímají o
problematiku odpadů ve svém městě, jsou
spokojeni s poskytovanými službami a
snaží se odpady třídit. Všech zúčastněným
děkujeme za spolupráci.
Vaněk Pavel- tajemník MěÚ Koryčany

Otázka č. 2 – Pohlaví respondenta

Otázka č. 3 – Jste spokojeni s periodou vývozu komunálního odpadu 1 x za týden?

Otázka č. 4 – Využíváte služeb
Odpadového centra v Koryčanech?

Otázka č. 6 – Víte, jaká komodita patří
do modrých kontejnerů?

Otázka č. 7 – Jste spokojeni k počtem kontejnerů na tříděný odpad ve Vašem okolí?

Otázka 9 - Myslíte, že se služby
v oblasti nakládání s odpady ve městě
Koryčany za posledních 20 let změnily?

Otázka 10- Máte dostatek informací, jak
nakládat s odpady ze svých domácností?

Otázka č. 5 – Třídíte odpad ve své domácnosti podle jednotlivých komodit?

Otázka č. 8 –Myslíte si, že poplatek za
svoz odpadů v částce 600 Kč je adekvátní za poskytované služby?
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Otázka č. 1 – Věk respondenta

Číslo 4/2013

Změny jízdního řádu autobusů
od 15.12.2013 na lince
Uh. Hradiště – Brno
Od nového jízdního řádu se podařilo vyjednat, že některé autobusy linky (Uh. Brod), Uherské Hradiště
– Brno budou zajíždět do Koryčan na náměstí v obou směrech. Opatření je zkušební, pokud nebudou linky
dostatečně využívány, bude v grafikonu na další období od změny upuštěno a spoje budou zajíždět pouze
do Střílek. V následujícím přehledu jsou zobrazeny uvedené spoje, které budou do Koryčan na náměstí
zajíždět.

Číslo 4/2013
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Mateřská škola

Děti v mateřské škole se rozloučily s broučky a zvířátky
Spinkej broučku malý broučku,
přijde zimní čas,
usnuly i včelky v úlech,
zima bude zas.
Budeme hlídat spánek tvůj po celičký den.
Odpočívej, broučku malý,ať se ti zdá sen.
Písničku paní učitelky z Motýlků se rády naučily zpívat všechny
děti. Během měsíce října se také usilovně zapojily do přípravy domečků z přírodnin. Paní učitelky jim ochotně pomáhaly. Doma se
pak s maminkami a tentokrát i tatínky pustily do výroby broučků
nebo malých zvířátek. Každého broučka pak jemně uložily do připravených domečků a těšily se, jak jim všem společně zazpívají uko-

lébavku před dlouhým zimním spánkem. 5.listopadu se pak s velkou nelibostí dívaly k obloze, to když se hned od rána déšť pokoušel
zhatit všem plány. Naštěstí se lenivé slunce přece jen umoudřilo a
po odpolední svačince vykouklo z mraků. K večeru pak stačilo jen
připravit teplejší oblečení, překontrolovat baterky a svíčky v lampionech a mohlo se vyrazit na průvod světýlek. Pěkně dlouhý a osvětlený had světýlek se táhl ulicemi z náměstí až ke školce. Bohužel ta
však není nafukovací a celý průvod by se do ní stěží vešel. Loučení
s broučky tedy proběhlo venku před budovou naší školky. Světýlky ozdobené domečky rozzářily desítky dětských očí. Kdo tam byl,
musí mi dát za pravdu, že nám všem bylo ten večer „hezky teplo“.
Bc. Pavla Domanská - MŠ Koryčany
Foto na poslední straně

Základní škola

Návštěva na městském úřadě
Dne 7.11.2013 jsem navštívila s žáky 9. třídy základní školy Městský úřad v Koryčanech. Na radnici nás příjemně přivítal
starosta Koryčan pan Zdeněk Šmela a tajemník pan Pavel Vaněk.
Dozvěděli jsme se spousty nových a zajímavých informací nejen o
městu, ve kterém žijeme, ale také o struktuře řízení této instituce.
Prošli jsme si všechny kanceláře a viděli jsme zaměstnance úřadu v
„ akci “. Pracovníci byli velmi milí a vzhled kanceláří na nás působil

útulně. Dále jsme si například mohli prohlédnout kroniku města,
která se v dřívějších dobách nepsala jen v jazyce českém, ale také
v jazyce německém. Styl písma v dávných dobách byl velmi obdivuhodný a neobvykle úhledný. Navštívili jsme také obřadní síň, která
se nám líbila ze všech místností nejvíce. Nakonec jsme vstoupili do
místnosti, odkud hlásí rozhlas. Tato návštěva se mi velmi líbila a
ještě jednou bych si ji ráda zopakovala.
Anna Vrbová, 9 třída

Projekt misePlus+
Žáci 4. – 6.ročníku školy se ve dnech
27. a 28.11. zúčastnili naučně zábavného
projektu, který organizuje energetická
společnost E.ON, s názvem misePlus+.
Cílem projektu je ve spolupráci se školou
zprostředkovat žákům zábavnou formou
základní informace o hospodárném využívání elektrické energie. Účastníci programu se seznámili nejen s teoretickými
fakty, ale mohli si své znalosti a nově nabyté informace ověřit přímo v praxi na
jednoduchých pokusech a testech.

Celým programem žáky provázeli
Ms.E a Mr.ON. Program probíhal nejprve v E.ON Energy Trucku, což je speciální vozidlo vybavené nejrůznějšími
didaktickými pomůckami. Žáci se zde
rozdělili na dvě skupinky a plnili zajímavé úkoly - Zachraňte město a Osvobozovací mise. Poté se přemístili do interaktivní třídy, kde na ně čekaly další
tři důležité úkoly v boji s energožrouty.
Za plnění úkolů získávali žáci body, na
závěr byla aktivita a vědomosti žáků

vyhodnoceny. Žáci si z návštěvy E.ON
Energy Trucku odnesli i několik dárečků
– například batoh s výbavou energetického agenta misePlus+, jehož obsahem
byly drobné dárkové předměty a informační brožurky.
Všechny důležité informace o projektu lze také najít na stránkách www.energieplus.cz, na těchto stránkách najdete i
spoustu dalších zajímavostí a praktických
tipů, jak šetrně zacházet s energií.
RNDr.Vlastimil Válka, ředitel školy
Foto na str. 15

Zpívání u vánočního stromu
V letošním roce se tradiční akce Zpívání u vánočního stromu
uskutečnila již 1. prosince. Základní škola a Klub rodičů a přátel
školy uspořádaly tuto kulturní akci u příležitosti zahájení adventního období. S programem vystoupili žáci 1. – 4.ročníku školy. Pásmo básniček a písniček, které nacvičili se svými žáky třídní učitelé,
doprovodili na klávesy učitelé školy Mgr.Selucká a Mgr.Hofr.
Už před vystoupením žáků začal malý jarmark. Maminky
z Klubu rodičů prodávaly drobné výrobky, které vyráběli žáci
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školy ve výtvarné výchově a praktických činnostech. Svými
výtvory přispěli i žáci ze školní družiny, keramického kroužku
a také někteří rodiče žáků. Všichni příchozí, a bylo jich letos
opravdu hodně, mohli také ochutnat tradiční svařák a vánoční
čaj, který připravili pracovníci školní jídelny.
RNDr.Vlastimil Válka, ředitel školy
Foto na str. 15

Koryčanský zpravodaj

Číslo 4/2013

Školní družina

Ohlédnutí za podzimem
Pro mnohé lidi je podzim tím nejméně oblíbeným ročním obdobím.
Přitom na podzimu je mnoho pěkného. A v první řadě jsou to barvy příro-

Číslo 4/2013

dy. Ze zelených listů se během pár dnů
stanou zlaté. Příroda nám vydá plody,
na které jsme čekali celý rok. Děti ve
školní družině tento podzimní čas vy-

Koryčanský zpravodaj

užily ke sběru a zpracování přírodnin.
Výstavka výrobků byla umístěna ve
školní jídelně.
Romana Mlejnková - vychovatelka ŠD
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Rembáň hastrman
Obyvatelé Koryčan podél Stupavky udělali řadu rybníků, pod
kopcem vždy hráze, od Cimburku, pod Lískovcem, až po
Mouchnice.
Byla doba, kdy podél Stupavky byla řada rybníků, které sloužily jak panstvu, tak chudým.
Pod kopcem sv. Floriánka je plocha, kde byl velký rybník Rembáň. Když ho budovali a čistili - tak vytvořili z hlíny kopec, na
kterém se po mnoha letech vystavila krásná kaplička sv. Floriána a kde místní obyvatelé často pořádali slavnosti a také se
odehrávaly veselé příběhy. Od kapličky bylo vidět na celé okolí
i na životní příběhy místních pracovníků.
Rybník byl hluboký pouze u mlýna, ten byl v zadní části,
v druhé zadní části, kde v pozdějších letech byly koleje a nádraží- tam rostlo rákosí, byly močály, kam chodily kachny,
husy, slípky a byla tam spousta žab a pijavic.
Ve mlýně se scházela chasa, protože tam měla také vždycky sál
a prostory pro hosty – scházeli se na kus řeči u sklenice piva,
scházeli se tam také vandrovníci, krajané z Mouchnic, Blišic, z
Koryčan a vozkové co z polí vozili obilí, brambory a všechny
věci, co potřebovalo každé pole, na kterém se pracovalo.
V tom mlýnském sále se scházeli a často bývaly také muziky a
pomocníci, místní i vandrovný lid, často připomínali, že skoro
všichni měli příběhy, nebo starosti s hastrmanem Rembáněm,
pokud častěji cestovali podél rybníku.
A místní mlynář měl tvrdou povahu a vždycky jen pravil, že ho nikdy nepotkal, nikdy nechytil a že, když jde na ryby a kapry - nic jim
nebrání.
Z mlýna se postupně stala hospoda, kde se
pilo pivo a medovina. Postupně se stalo, že se
zde scházely i ženy, aby si popovídaly, co se
dělo v místech a okolí.
A taky se naráz stalo, že mlynář, jak se spíš
stával hospodským a navíc se měnilo místo,
kde se mlelo a také začal potkávat místního
hastrmana. Vždycky se pozdravili a postupně
se i hovory o vodě a také o studánkách oživily.
Taky se ho mlynář ptal na jeho příběhy, co
slyšel od lidí, když spolu popíjeli, jaká jsou

jeho přání a jestli by si přál popít.
Jednou šel také dopoledne okolo břehů a potkal se znovu s hastrmanem. Měl u sebe džbánek medoviny a nabízel při hovoru,
aby se hastrman napil. „To ne, to není dobré pití,“odpověděl
hastrman, „ pojď nahoru k Blišicím a já ti ukážu zdravé pití.“
To nechtěl slyšet mlynář a říká mu: „Podívej se, co nesu, jen to
ochutnej, je to dobré pití.“
Hastrman nechtěl slyšet, a tak mlynář mu ukazoval, jak má pít,
a jak to chutná. Nebyla to dlouhá cesta a již byli u studánky se
zdravou vodou.
„Ochutnej jiné pití, dává lidem zdraví a rozhodně je víc potřeba než cokoliv ostatního“- povídal hastrman.
„To ne, to já mám zdravější pití a tobě taky prospěje, podívej, čím víc vypiješ, tím budeš ty zdravější. Podívej, jak piju já.
Vždyť lidi můžou pít jen medovinu a pivo,“ pořád přemlouval
bývalý mlynář hastrmana.
Hleděl do studánky, sedl si a pak začal si sám sobě povídat, ale
už brzo bylo jen ticho a klid.
„Podívej se na vodu, tady u studánky, vezmi si ji, jinak ti nepomůžu a musím jít. Já ti již nepomůžu“ - to mu na rozloučení
řekl hastrman.
Děti z Blišic našly prý večer, jak, šly domů, utopeného mlynáře,
který měl hlavu ve studánce a vedle byl džbánek s medovinou.
Pro spoustu známých to bylo překvapení i
vysvětlení. Někdo viděl, jak šli spolu s hastrmanem a tak vysvětlení bylo dvojí -vina
opilosti a vina hastrmana.
Mlýnská hospoda se zbourala a hastrmana
již prý nikdo nepotkal
A jak zbourali tu hospodu, tak prý zmizel i hastrman Rembáň, hastrmana již prý
nikdo nepotkal a nikdo již neměl žádný
příběh od rybníka
Ženské ,co se tam scházely, tak potom
mluvily, že se bez pití obejdou všichni, že
bude dobře, když se tam již scházet nikdo
nebude.
Zapsal a ilustrací doplnil
Mojmír Stupňánek

WelLness
Vážené čtenářky a čtenáři,
dovoluji si vás pozdravit v čase adventním a vánočním a věřím, že si mezi
pečením a uklízením uděláte také chvilku pro sebe a vychutnáte tento magický
čas. Naše pravidelná wellness poradna
vám v tom bude nápomocna. Dnešním
tématem je zažívací ústrojí a jeho kondice, což si myslím, že je více než aktuální.
Přece jen nás čekají setkávání s rodinou,
přáteli a tím pádem vyšší konzumace
jídla a pití. A abyste se i přesto cítili fit,
nabízím pár rad a inspirace.
Všechno, co vložíme do úst, musí
projít cestou dlouhou asi 9 metrů, což
je délka našeho zažívacího traktu. Tato
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cesta může být snadná a nemusíte si jí
ani všimnout, ale může být i obtížná a
způsobit nepříjemné pocity. Jsou potraviny zásadité a kyselinotvorné. Ulehčete
svému zažívacímu ústrojí tím, že budete vybírat správné kombinace. Společná
konzumace obě skupiny neutralizuje a
dlouho se tráví. Jste více ospalí a organismus spotřebuje na jejich zpracování
velké množství energie a živin. Řešením
je proto jíst jednodušší, menší porce
v pravidelných intervalech během
dne. Jezte hlavně zásadité potraviny zeleninu, ovoce, celozrnné žitné pečivo,
kysané výrobky, luštěniny, mandle, oleje
lisované za studena, zelený a černý čaj,
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čistou vodu, kozí mléko, bílé maso. Vyhýbejte se chemickým konzervantům a
alkoholu. Omezte kyselinotvorné potraviny, což je např. cukr, sladkosti, slazené
a perlivé nápoje, džusy, bílé a kynuté pečivo, káva, smažená jídla, tmavá a tučná
masa, vnitřnosti, burské oříšky, kešu,
kravské mléko a sýry z něho vyrobené.
Soustřeďte se na příjem celozrnných
potravin, čerstvého ovoce a zeleniny.
Vhodné je doplňovat každodenní stravu
o vysoce kvalitní vitamínové a minerální doplňky, které zajistí organismu
právě dostatečné množství základních
vitamínů a minerálů. Pokrmy na oslavách a na večírcích bývají často těžké,
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tučné, přesolené, nebo přeslazené, ale s
nedostatkem vlákniny. Čerstvá zelenina,
ovoce, oves, žito či luštěniny jsou tou
správnou volbou. Takovému ovocnému,
nebo zeleninovému salátu, naservírovanému v hezké skleničce nebo misce, tak
tomu málokdo dokáže odolat. Není-li to
ale vaše parketa, pak zařaďte do jídelníčku vysoce kvalitní vlákninový doplněk.
Konzumace nadměrného množství potravin, alkoholu a kávy během svátečního období není pro organismus prospěšná. Zpomaluje se nám trávení a vyvíjí se
obrovská zátěž na játra a ledviny. Proto
je více než kdy jindy důležité dodržování dostatečného pitného režimu, příjmu

tekutin hlavně v podobě vody, která
nám hydratuje organismus a zbavuje nás
nežádoucích toxinů.
Jestli vás přece jenom nějaké ty potíže potkají, mám pro vás typ na žaludeční
čaj pro povzbuzení trávení. Smísíme 25
g listu máty peprné a meduňky a po 10
g rozdrobených listů omanu, nati vlaštovičníku a nati jablečníku. Jednu a půl
lžíce zalijeme v termosce 2 ½ sklenicemi
vroucí vody. Pijeme 2/3 sklenice 2 – 3
krát denně před jídlem jako prostředek
na povzbuzení trávení i jako prostředek protizánětlivý a celkově posilující.
Nezapomínejte v tomto období také
na pohyb. Určitě neproseďte svátky u

televize, ale vyjděte také ven, do přírody. My máme to štěstí, že okolí našeho
městečka má krásnou přírodu plnou
nádherných míst i v zimě. Tak si určitě
najděte čas i na nějakou tu vycházku třeba se svými dětmi či vnoučaty. Ty to jistě
obzvláště ocení.
Přeji vám všem klidný advent a veselé Vánoce. Čas, kdy nabírají na váze
hodnoty jako je láska, přátelství, porozumění a soudržnost blízkých. Do nového
roku pak hodně úspěchů a ať se vám splní všechno, co si přejete.
Váš wellness poradce
Ing. Hana Jamborová
kontaktní email: zdravystyl@email.cz

REKONSTRUKCE BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY
Domov pro seniory Koryčany je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Koryčany.
Budova, ve které se naše zařízení nachází, byla postavena v roce 1901 a sloužila jako ubytování pro dělníky zdejšího
velkostatku. V pozdějších letech zde byly vybudovány nájemní
byty. V devadesátých letech dvacátého století pak byla tato budova rekonstruována a v roce 1996 byl zahájen provoz Domova
pokojného stáří provozovaného Charitou. Od 01. 01. 2000 byla
zřízena městem příspěvková organizace - Domov důchodců,
který byl v roce 2007, dle nového zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, přejmenována na Domov pro seniory.
V letošním roce jsme se dočkali schválení a provedení přístavby budovy.
V nové části budovy byl vybudován tolik chybějící výtah,
čtyři bezbariérové pokoje a zázemí pro personál. Při výstavbě
se vyskytly nečekané problémy, a to při propojení obou budov a
bylo nutné, zrekonstruovat i budovu původní. Byl opraven vodovodní řád, odpady, elektroinstalace, topení. Proběhla celková
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rekonstrukce koupelen a kotelny. V budově vznikla nová výdejna stravy a jídelna pro uživatele. Byl vybudován nový vchod do
objektu DPS, původní okna byla vyměněna za plastová a dřevěná vrata byla nahrazeny vraty sekčními.
V prostorách celé budovy je uživatelům k dispozici sedm
jednolůžkových a sedm dvoulůžkových pokojů. Každý pokoj
má vlastní koupelnou s vanou nebo sprchovým koutem, WC a
kuchyňský kout.
V příštím roce bude provedeno zateplení celého objektu
včetně fasády.
V Domově pro seniory se snažíme o to, abychom našim
uživatelům vytvořili skutečný domov a způsob života byl co
nejvíce srovnatelný s životem jejich vrstevníků, kteří bydlí
v domácím prostředí. Doufáme, že k tomuto přispěje i nové
moderní prostředí a nové bezbariérové prostory, které byly
vytvořeny přístavbou a rekonstrukcí budovy Domova pro seniory Koryčany.
Za DPS Koryčany Radka Hapalová a Josef Tvrdý
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Mistryně republiky je z KORYČAN !
Irena BERKOVÁ, která v letošní sezoně jezdila za zlínský
Amenity-Extrem Sport Team, vyhrála Mistrovství České republiky v maratonu horských kol. Stala se také celkovou vítězkou Českého poháru v maratonu. Na maratonských tratích neměla v Česku soupeřku, která by ji porazila, a i proto
je mistrovský dres v těch správných rukou. Dominovala i na
regionálních závodech, když byla nejrychlejší na „dlóhém“
Drásalovi i Rusavské 50.
Ani v cross country, to je další disciplína, které se věnuje, se Irena letos neztratila. V rámci UCI Moutain Bike
World Cupu v Novém Městě na Moravě postoupila ve
sprintu až do osmifinále, kde však měla těžký pád , který ji
zabrzdil nejen v tomto závodě, ale připravil ji , mimo jiné, i
o možnost reprezentovat na silničním závodě Tour Adegyja
v Rusku.
Na Mistrovství ČR ve sprintu se ale připravila tak, že
skončila na nečekaném třetím místě. Závod s hromadným
startem dokončila na osmém místě.
Irena se věnuje i silniční cyklistice. Mezinárodní etapový závod Gracia-Orlová absolvovala jako členka národ-
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ního týmu. Startovala i na závodech Rakouského poháru a
na společném mistrovství ČR a SR obsadila shodně desáté
místo v časovce i v závodě jednotlivců.
Výčet závodů, které absolvovala, je dlouhý, tak v krátkosti jen statistika : celkem 33 závodů, 15 vítězství , 6 druhých a 2 třetí místa.
Velkou zásluhu na těchto výsledcích měl team Amenity-Extrem Sport , který ji po celou sezonu vytvářel výborné
podmínky, nezbytné nejen pro závodění, ale i pro následnou regeneraci. Proto i příští sezonu absolvuje v jejich barvách . a nově i s materiální podporou Specialized Eastern
Europe.
Cílem pro příští rok je obhajoba mistrovského titulu,
nominovat se na ME a MS v maratonu. Velkým snem je absolvovat cross country závod Světového poháru v Novém
Městě na Moravě.
Při její píli a tréninkové morálce to jistě nejsou nesplnitelné cíle.
Ing. Jan Taraba
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Koníček a ,, koníček"
Koníček
modelářský kroužek mládeže vznikl ve Střílkách už v roce
1974 a volně sdružuje zájemce ze Střílek, Koryčan a blízkého
okolí.. Jeho první členové už jsou pomalu dědečci, kteří se více
či méně ke svému koníčku vracejí.
V polovině 80. let se začala tlačit do modelařiny elektronika, která umožnila řízení modelů na dálku. Návštěvníci našich
modelářských výstav mohli vidět vývoj způsobů ovládání modelů. Tím se splnil sen předchozích generací modelářů.
Modely byly stále větší, aby unesly poměrně těžkou aparaturu a baterie. Spolehlivost aparatury nebyla 100%, tak bylo
nutné hledat místo, kde by hlučné motory a velké modely nemohly způsobit škodu na majetku nebo zdraví,
Volba padla na družstevní letiště pro zemědělská letadla v
Blišicích u statku.. Po dohodě s tehdejším JZD jsme pomalu
začali budovat modelářskou plochu. Je nutné dodat, že už tehdy se všichni traktoristi našemu letišti vyhýbali a nikdy letiště
nepoškodili.
Modelářské letiště o rozloze 80 x 20 metrů jsme stále zdokonalovali a udržovali nízký trávník, který je nutný pro start
modelů. Údržba letiště, úprava v jarních měsících, neustálý boj
s hlodavci, divočáky i mravenci a pravidelné sekání trávníku
dá hodně práce. Naše krásné letiště, jeho okolí a nádherný výhled nám závidí všichni modeláři i nemodeláři, kteří se k nám
přijedou podívat nebo si i zalítat v tomto nádherném prostředí.

Kluci z modelářského kroužku i dospělí se tady učí řídit
modely rádiem, lidé na procházce se u nás zastaví, prohlédnou
si modely, podívají se na modely na zemi i ve vzduchu a konstatují, že máme krásné letiště i krásného koníčka.
„ Koníček“
Před dvěma lety se na našem letišti objevila větší škodná.
Je to „koníček" lidí, kteří nemají úctu k cizí práci. Objevují se
hluboké rýhy v trávníku letiště. Jsou to rýhy po terénních motorkách a čtyřkolkách a hluboké rýhy po kolech osobních automobilů. Zde si „motoristi" vybíjí svůj adrenalin a předvádějí
svoje umění. Jejich videa se objevují i na internetu, takže je
zřejmé, o koho jde. V době loňské zimy jsme z letiště pozorovali, jak parta jezdců na motorkách a čtyřkolce nahání po
zamrzlém poli stádo srnek. Bohužel se na letišti objevují i občané, kteří zde učí svoje potomky řídit auto. Je zajímavé, že
tuto svoji činnost provádějí zejména po deštích nebo na jaře,
když zmizí sníh, trávník je měkký a drny jenom lítají.
Naše prosba
Žádáme motoristy , jejich rodiče a občany - neničte nám
naše letiště. Není to zábava jenom pro dospělé, ale hlavně pro
děti.
Děkujeme
Za modeláře ze Střílek, Koryčan a okolí Antonín Auf

Košt pálenek Koryčany 2014
Pálenka je souhrnné označení pro
alkoholické nápoje, které se připravují
destilací ze zkvašeného drceného ovoce
nebo obilovin.
Podle toho, z čeho je pálenka připravována, voní a chutná. Nejznámější jsou
vedle slivovice ještě meruňkovice, hruškovice a višňovice, v poslední době hodně využívaná jablkovice, mirabelkovice a
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jiné netradiční druhy destilátů.
Trochu teorie na úvod stačilo.Občanské sdružení Koryčanský kalíšek připravuje v pořadí šestý ročník „ Koštu
pálenek a ovocných destilátů“,který se
bude konat v kulturním domě Koryčany
22.února 2014.
V současné době jsou zakoupeny
jak koštovačky, tak i odměny za vzorky
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– půllitrové lahve Gin a lahve Václavák,
které budou předávány za vzorky ve stejném duchu, jako v letech předcházejících, což je za jeden vzorek lahev Václavák, za dva lahev Gin.
Barvou koštu je zelená, logo jablíčka.
Do zelena budou laděny i diplomy za
oceněné vzorky.
Nultý vzorek bude vyhodnocen
13. prosince v Hroznové
Lhotě a bude základem
degustace, která proběhne
v pátek 7.února příštího
roku.
S tímto termínem je
spojen i výběr vzorků, který bude ukončen k prvnímu únoru 2014. Zájemci o
účast na koštu mohou své
pálenky předat panu Holáskovi v Koryčanské pálenici
nebo panu Pěnicovi v Pivnici U Thonetů a samozřejmě kterémukoliv ze členů
občanského sdružení.
Za Koryčanský kalíšek
Josef Sedlák
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Fotbalový podzim v Koryčanech
Závěr roku je vždy příležitostí ke krátkému
ohlédnutí a zhodnocení výsledků předchozího období a nejinak je tomu také u nás, koryčanských fotbalistů. Bezesporu největší výhrou této sezóny pro
nás bylo odkoupení sportovního areálu Městem
Koryčany. Po několika letech nejistoty tak nemusíme
jarní část ročníku vyhlížet s obavami a připravovat
krizové scénáře. A jak jsme obstáli v náročné konkurenci během podzimní části krajských soutěží ?
Všechna naše mužstva přezimují ve svých kategoriích v horní polovině tabulky.
Muži si proti loňskému podzimu své postavení o
jednu příčku zhoršili, a to i přes vyšší bodový zisk a
lepší skóre. Kromě porážek od vedoucích mužstev
Strání a Osvětiman zaváhali ještě v utkání s Nedakonicemi, naopak Kunovicím, Sehradicím, Vlčnovu
a Zlámanci dokázali nastřílet po čtyřech brankách.
Dorostenci prošli stejně jako každý rok generační obměnou a během podzimu podávali i vlivem
nemocí či zranění několika hráčů nevyrovnané výkony. Největším rozdílem porazili Chropyni ( 6:1),
naopak sami pětkrát inkasovali od Kněžpole, Nivnice a Kvasic.
Také naši žáčci ve srovnání s loňským podzimem dokázali udržet svůj vysoký standard a navíc
i značně vylepšit střelecké statistiky. Rekordní výhry zaznamenali starší žáci s Boršicemi a Nedakonicemi, kterým nastříleli shodně po 11 brankách
a ve Zlechově skórovali dokonce 14x. Poraženi
odjížděli pouze z Bojkovic a Strání a jen jednou kapitulovali na vlastním hřišti s mužstvem Napajedel.
Mladší žáci zaznamenali rekordní výhru 18 : 1 v Nedakonicích , Zlechovu nasázeli branek 13 a Boršicím
10, nejvyšší porážku 1 :11 utrpěli na hřišti vedoucích
Bojkovic.
Na konečném podzimním umístění naší přípravky se značně podepsala zranění a nemoc několika hráčů, díky nimž nastupovali benjamínci k většině utkání v minimálním počtu hráčů s jedním
náhradníkem nebo dokonce bez možnosti střídání.
Závěrem mi dovolte využít této příležitosti k poděkování všem, kteří se na sportovních výsledcích
a chodu klubu podíleli , fanouškům za povzbuzování a zejména Městu Koryčany , které nám svou
podporou naši činnost umožňuje. Současně vám
všem, vážení spoluobčané, přejeme do roku 2014
hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů.
Za FC Koryčany
Michal Huška
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme

1000,- Kč

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.

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ - vydavatel a redakce Městský úřad Koryčany, IČO: 00287334
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.
Toto číslo vyšlo dne 13.12.2013. Náklad: 450 ks. Cena jednoho výtisku 7 Kč. Vychází čtvrtletně.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude 14. 3. 2014.
Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.
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Zpívání u vánočního stromu
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Broučci v mateřské škole
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