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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
v životě jsou okamžiky, kdy si
myslíte že se už nic nezmění, že je
vše v zajetých kolejích a má svůj
pevný řád. A právě tehdy, kdy neočekáváte téměř žádné změny, přijde ve vašem životě zásadní obrat.
Letošní rok 2014 byl opět rokem volebním. Volila se nová
zastupitelstva obcí a měst. Nové
zastupitelky a noví zastupitelé se
ujímají svého mandátu. V Zastupitelstvu města bude zasedat téměř
jedna polovina nováčků, kteří mají
jistě ambici posunout naše město
dál, dopředu, k prosperitě a spokojenosti nás všech. Všichni si uvědomujeme velkou odpovědnost,
kterou tato práce přináší.
Běh času nezastavíme a pomalu
se už blíží konec roku. Pro většinu
z nás je to příležitost v kruhu svých
nejbližších alespoň na několik dní
zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací, povinnostmi a starostmi.
Dovolte mi popřát vám splnění
všech vašich přání, hodně klidu,
lásky a porozumění. Přála bych si,
abychom byli k sobě ohleduplnější, slušnější a vstřícnější. Abychom
každý z nás svou troškou přispěli
ke spokojenému a příjemnějšímu
životu.
Vstupme do nového roku s odvahou a optimismem.
Ing. Hana Jamborová,
starostka

Číslo 4/2013
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Cenaa 7 Kč

Číslo 4
Ročník 2014

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2014
ve farnostech Koryčany, Jestřabice, (Stupava)
24. prosince,
25. prosince,
26. prosince,
28. prosince,
31. prosince,
1. ledna,
4. ledna,
11. ledna,

Koryčany Jestřabice Stupava
St, Štědrý den „Dětská vánoční“ mše
15:00
sv. Půlnoční mše sv.
22:00
20:00
24:00
Čt, Narození Páně
10:00
8:15
Pá
10:00
8:15
Ne, Svátek Svaté Rodiny
10:00
8:15
St, Svátek Sv. Silvestra
17:00
Čt, Nový rok, Panny Marie Matky Boží
10:00
8:15
Ne
10:00
8:15
Ne, Křtu Páně
10:00
8:15

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.
V neděli 28. prosince 2014 v 15:30 hodin tradiční vystoupení dětského
folklorního souboru ze Skoronic „Z daleka ideme, novinu neseme“.

Pĺíjemné prožití
svátkł vánoćních,
mnoho zdraví,
štɀstí a úspɀchł
v novém roce pĺeje

PF 2015
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Zhodnocení prací na hradě Cimburku za druhou polovinu roku 2014
V letošním roce proběhla za přispění města Koryčan
a Ministerstva kultury druhá etapa sanace severní obvodové
hradby. Tato akce probíhala od začátku července do konce
září. Jednalo se o vyspárování cca 137 m2 zdiva, odstranění
náletové vegetace z koruny hradby a její následné přezdění.
Na korunách bylo nutno rozebrat stávající navětralou zeď
a poté ji znovu vyzdít.
Během července došlo také k výměně dřevěného schodiště do paláce v místě bývalého prevétu, dosluhující dřevěná
konstrukce byla vyměněna za novou.
Za pomoci dobrovolníků byla na prvním nádvoří vybudována replika středověké pece na pálení keramiky. V měsíci
srpnu došlo ke zkušebnímu výpalu keramiky. O výsledku se
mohli návštěvníci přesvědčit na kulturní akci Den můz, kdy
došlo k otevření pece po výpalu.
Rovněž bylo započato budování dalších dvou depozitů kamene. První depozit se nachází v západní části jižního parkánu. Druhý depozit je na severní straně hradu a v budoucnu se
stane součástí zastřešení nově budované kovářské expozice.
V rámci údržby dřevěných konstrukcí zastřešení došlo
k výměně krytiny na polygonální baště a na věži.
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Kulturní akce, které letos proběhly
V. cimburský košt vín
Návštěvníci mohli ochutnat více než 200 vzorků vín. K tanci a
poslechu zahrála cimbálová muzika z Vacenovic.

Koncert Roberta Křesťana
Vystoupil Robert Křesťan s kapelou Druhá tráva a kapela
Pozdní sběr.

Setkání malých pivovarů
Návštěvníci mohli ochutnat 17 druhů piva z produkce malých
a středních pivovarů. K této akci zahrála kapela Hazard, kapela
KARPáJA a lidová harmonikářka Tereza.

Den Můz
Návštěvníci mohli zhlédnout ukázku dravců ze záchytné stanice v Hluku, výstavu historických kostýmů Martiny „Komety“ Pekařové, výstavu obrazů Martiny Lupačové Švarcové,
Pavly Kryštofové a Slávky Uhlířové. Dále proběhly ukázky
tradičních řemesel. K vidění byli například kováři, hrnčíři,
nebo tesaři.

Šermířský a divadelní den
Vystoupily šermířské skupiny In Taberna z Brna a Nuntius Regis ze Zlína. Divadelní ochotníci z Koryčan zahráli představení
Bílá paní.
Šermířský víkend
Na této akci se představila skupina historického šermu Armet
z Vyškova.

Hradozámecká noc
V rámci této akce proběhly večerní a noční prohlídky hradu. Dále bylo možné zhlédnout fireshow, alchymistickou
dílnu v hradním sklepení, nebo ukázky historického šermu.
Pavel Kudlička, kastelán

Folková nota
Vystoupila kapela Hazard z Brna.

U sn e s e n í
z22. zasedání Zastupitelstva města Koryčany, které se konalo dne 25. 9. 2014
ve velké zasedací místnosti na Městském úřadě v Koryčanech v 19:00 hodin
Usnesení ZM 1/22/05/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání určuje hlasováním zapisovatele 22. zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou,
DiS. a ověřovatele zápisu pana Ing. Miroslava Budíka a pana
Josefa Tvrdého.
Přítomno
Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
11
11
0
0
4
Usnesení ZM 2/22/05/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání doplňuje a schvaluje
doplněný program zasedání Zastupitelstva města Koryčany č. 22.
Přítomno
Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
11
11
0
0
4
3.

Zpráva o činnosti Rady města Koryčany od 26. 6. 2014 dosud

Usnesení ZM 3/22/05/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Koryčany od 26. června 2014 dosud.
Přítomno
Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
11
11
0
0
4
4. Zpráva finančního výboru, zpráva o hospodaření Města
Koryčany od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014, schválení rozpočtové
změny č. 4/2014
Usnesení ZM 4A/22/05/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje zprávu
Finančního výboru.
Přítomno
Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
11
11
0
0
4
Usnesení ZM 4B/22/05/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření města Koryčany od 26. 6. 2014

Číslo 4/2013

dosud.
Přítomno
11

Pro
11

Proti
0

Zdržel se
0

Nepřítomno
4

Usnesení ZM 4C/22/05/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje rozpočtovou změnu města Koryčany č. 4.
Přítomno
Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
11
11
0
0
4
5. Přijetí krátkodobého municipálního úvěru
Usnesení ZM 5/22/05/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje přijetí krátkodobého municipálního úvěru ve výši 2700 000,--Kč
od Komerční banky, a.s., s úrokem 2% p.a.
Přítomno
Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
11
11
0
0
4
6. Informace o postupu investičních akcí v roce 2014
Usnesení ZM 6/22/05/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
zprávu o postupu investičních akcí v roce 2014.
Přítomno
Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
11
11
0
0
4
7. Zhodnocení práce Zastupitelstva města Koryčany za volební období 2010 – 2014
Usnesení ZM 7/22/05/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
zprávu o Zhodnocení práce Zastupitelstva města Koryčany za
volební období 2010 – 2014.
Přítomno
Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
11
11
0
0
4
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8. Převody majetku města

-

Usnesení ZM 8A/22/05/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 1786 – ostatní plocha o výměře
cca 21m², parcelní číslo 1611 – ostatní plocha o výměře cca
2m² a parcelní číslo 1783 – ostatní plocha o výměře cca 33m²,
to vše v k.ú. Lískovec za cenu 454,-Kč/m² panu L. N. S tím, že
přesná výměra bude určena geometrickým plánem, veškeré
náklady spojené s prodejem hradí kupující a daň znabytí nemovitosti bude hrazena podle zákona.
Přítomno
Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
11
11
0
0
4
Usnesení ZM 8B/22/05/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje bezúplatný převod níže uvedených podílů pozemků a pozemků:
- p. č. 659/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 356 m2
v k. ú. Koryčany, podíl 33/180 ve vlastnictví Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
- p. č. 2079/2 ostatní plocha, silnice o výměře 214 m2 v k. ú.
Koryčany, podíl 17/180 ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- p. č. 2080/1 ostatní plocha, silnice o výměře 77 m2 v k. ú.
Koryčany, podíl 17/180 ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- p. č. 633/3 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond o
výměře 376 m2 v k. ú. Koryčany, podíl 4/180 ve vlastnictví
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- p. č. 637/1 orná půda, zemědělský půdní fond o výměře
1640 m2 v k. ú. Koryčany, podíl 4/180 ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- p. č. 638/1 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond o
výměře 50 m2 v k. ú. Koryčany, podíl 4/180 ve vlastnictví
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- 2093/1 orná půda, zemědělský půdní fond o výměře 1329
m2 v k. ú. Koryčany, podíl 4/180 ve vlastnictví Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
- p. č. 314/3 vodní plocha, koryto vodního toku umělé o
výměře 83 m2 v k. ú. Koryčany, ve vlastnictví Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
- p. č. 524/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 79 m2 v k.
ú. Koryčany, ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových,
- p. č. 1383/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o
výměře 683 m2 v k. ú. Koryčany, ve vlastnictví Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,

p. č. 1616/4 zastavěná plocha a nádvoří, objekt občanské vybavenosti o výměře 28 m2 v k. ú. Koryčany, ve vlastnictví
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- p. č. 1617/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 743 m2 v k. ú.
Koryčany, ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- p. č. 1619/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
156 m2 v k. ú. Koryčany, ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- p. č. 1686/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41
m2 v k. ú. Koryčany, ve vlastnictví Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, do majetku města Koryčany,
Náměstí 401, Koryčany a pozemku p. č. 503/16 orná půda,
zemědělský půdní fond o výměře 2001 m2 (výměra dle geometrického plánu) v k. ú. Blišice, ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Koryčany, Náměstí
401, Koryčany.
Přítomno
Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
11
11
0
0
4
9. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Technických služeb města
Koryčany, příspěvkové organizace
Usnesení ZM 9/22/05/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Technických služeb města Koryčany, příspěvkové organizace
Přítomno
Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
11
11
0
0
4
10. Organizační zabezpečení následujícího zasedání zastupitelstva
Usnesení ZM 10/22/05/2014
Zastupitelstvo Města Koryčany po projednání schvaluje organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města
Koryčany.
Přítomno
Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
11
11
0
0
4
11. Interpelace zastupitelů
Usnesení ZM 11/22/05/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
interpelace členů zastupitelstva.
Přítomno
Pro
Proti Zdržel se
Nepřítomno
11
11
0
0
4
V Koryčanech dne 25. 9. 2014

U sn e s e n í
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany
konaného dne 6. 11. 2014
Zastupitelstvo města Koryčany bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
II.
Zastupitelstvo města Koryčany
zvolilo za starostku Města Koryčany: Ing. Hanu Jamborovou
III.
Zastupitelstvo města Koryčany
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zvolilo za neuvolněného zástupce starosty Města Koryčany:
Lubomíra Daníčka
IV.
Zastupitelstvo města Koryčany zvolilo za další členy Rady města Koryčany:
1. Marka Berku
2. Miroslava Horáčka
3. Mgr. Marcelu Klemmovou

Koryčanský zpravodaj

Číslo 4/2013

V.
Zastupitelstvo města Koryčany zřizuje
Finanční výbor: a za členy výboru zvolilo
Lubomíra Orla
předseda
Mgr. Drahomíru Čížkovou
člen
Ing. Miroslava Máčela
člen
Bc. Radka Pištěláka
člen
Michala Hušku
člen

Ing. Miroslava Budíka
Mgr. Martinu Lungovou
Zdeňka Šmelu
Ondřeje Daníčka
Břetislava Žampacha

předseda
člen
člen
člen
člen

VII.
Zastupitelstvo města Koryčany
zvolilo do funkce obřadníka:
Mgr. Marcelu Klemmovou
V Koryčanech dne 6. 11. 2014

VI.
Zastupitelstvo města Koryčany
zřizuje Kontrolní výbor: a za členy výboru zvolilo

Technické služby disponují novou technikou
Technické služby města Koryčany,
příspěvková organizace, jako samostatný
právní subjekt působí již bezmála rok
v našem městě a za tento necelý rok se
nám podařilo získat finanční prostředky
z Evropské unie, SFŽP a rozpočtu města
na nákup dvou kusů nové techniky.
V rámci projektu „Rozšíření sběru odpadu ve městě Koryčany“ získala
příspěvková organizace nový kolový
nakladač JCB 409 Agri a 2 ks kontejnerů o objemu 10 m2 v celkové hodnotě

2 070 261,- Kč. Tato technika byla spolufinancována z prostředků Evropské
unie v částce 1 745 666,- Kč, z rozpočtu
zřizovatele a TS v částce 221 909,- Kč a
ze Státního fondu životního prostředí v
částce 102 686,- Kč.
V rámci projektu „Snížení prašnosti
ve městě Koryčany „ získala příspěvková
organizace nový zametací stroj NILFISK
CITY RANGER 3500 se zametací a kropící nástavbou v celkové hodnotě 3 368
600,- Kč. Tato technika byla spolufinan-

PROJEKT „ZATEPLENÍ A VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ
V OBJEKTU KULTURNÍHO DOMU KORYČANY“
Město Koryčany bude fyzicky realizovat v měsících listopad 2014 až červenec
2015 projekt, jehož předmětem je zateplení obvodového pláště i střechy a výměna
výplní oken v objektu kulturního domu Koryčany.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí a Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to v rámci programu Operační program životního prostředí
Oficiální název projektu

Zateplení a výměna výplní otvorů v
objektu kulturního domu Koryčany

Prioritní osa

3 – Udržitelné využívání zdrojů
energie (FS)

Příjemce

Město Koryčany

Adresa

Náměstí 401, 768 05 Koryčany

Předpokládané výdaje celkem

7 618 488,00 Kč

Předpokládané způsobilé výdaje celkem

4 559 744,00 Kč

Předpokládaná dotace SFŽP

227 987,20 Kč

Předpokládaná dotace ERDF

3 875 782,40 Kč

Číslo 4/2013

Koryčanský zpravodaj

cována z Evropské unie v částce 2 840
202,-Kč, z rozpočtu zřizovatele a TS v
částce 361 328,-Kč a ze Státního fondu
životního prostředí v částce 167 070,- Kč
Pořízením této techniky dojde ke
zkvalitnění nakládání s odpady, zlepšení ovzduší ve městě a přispěje k celkové
čistotě města.
Pavel Vaněk, DiS. - ředitel organizace

PROJEKT
„DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V JESTŘABICÍCH“
Město Koryčany fyzicky realizovalo v měsících říjen 2014 a listopad
2014 projekt, jehož předmětem bylo
vybudování hrací plochy pro děti,
a to v katastrálním území Jestřabice.
Tento projekt byl vybudován
za finančního přispění společnosti
MND a.s.
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Město Koryčany se umístilo na 2.místě
v třídění vyřazených drobných elektrospotřebičů
v soutěži O keramickou popelnici, v rámci Zlínského kraje.
Ocenění a finanční odměny byly předány 30.9.2014 v
prostorách Reduty v Uherském Hradišti zástupcům obcí
a měst Zlínského kraje, jejichž občané v uplynulém roce
nejlépe třídili stará elektrozařízení. Certifikáty a šeky jim
předaly hned dvě neziskové společnosti, které se zabývají
zpětným odběrem vysloužilého elektra – ASEKOL a ELEKTROWIN. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a Zlínským krajem.
Nezisková společnost ASEKOL se v soutěži letos zaměřila na drobné elektro na sběrných dvorech, ve stacionárních
červených kontejnerech a v interiérových nádobách, tzv. E
boxech. Ocenění za období od loňského do letošního srpna
získaly obce, jejichž obyvatelé nasbírali v přepočtu na osobu
největší množství starých mobilních telefonů, notebooků, audiotechniky, počítačových myší a dalších drobných přístrojů.
Vítězstvím se může pochlubit Město Valašské Klobouky, kde
každý občan vytřídil průměrně 1,20 kg drobných elektrozařízení (nezahrnuje televizory ani počítačové monitory). Na
druhém místě skončilo Město Koryčany, výtěžnost tam dosáhla 0,72 kg na obyvatele. Třetí příčka patří obci Míškovice,
kde obyvatelé v průměru vytřídili 0,70 kg elektrozařízení na
osobu.
ASEKOL
Město Valašské Klobouky
Město Koryčany
Obec Míškovice

20.000,- Kč
15.000,- Kč
12.000,- Kč

Město Koryčany obdrželo za 2.místo v soutěži šek na odměnu 15000 kč, certifikát jako potvrzení o umístění a také
keramický model popelnice jako symbol této soutěže.
Za tento vynikající úspěch je třeba poděkovat všem občanům, kteří vyřazené drobné elektropotřebiče správně vytřídili
do červených kontejnerů společnosti Asekolu nebo přinesli na odpadové centrum v Nádražní ulici. Díky jejich snaze
tento odpad neskončil v nádobách se směsným komunálním
odpadem a nezvýšil ekologickou zátěž životního prostředí.
Stacionární červený kontejner společnosti Asekol určený pro
tento druh elektroodpadu je umístěn u farské zdi na stanoviš-
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ti kontejnerů na tříděný odpad za kostelem v Koryčanech, další
nádoba je na stanovišti kontejnerů v Jestřabicích vedle zastávky
ČSAD. Malá nádoba společnosti Asekol je umístěna v průjezdu
Městského úřadu Koryčany. Mimoto lze samozřejmě jakýkoliv
vyřazený elektroodpad zdarma odevzdat v Odpadovém centru
v Nádražní ulici v Koryčanech.
Obyvatelé kraje jsou podle Evy Zvěřinové, ředitelky sběrné sítě a regionální spolupráce kolektivního systému ASEKOL,
dlouhodobě mezi nejlepšími ve třídění elektrozařízení v rámci České republiky. „Právě ve sběru malých elektrospotřebičů,
které bohužel často končí se směsným odpadem, má kraj stále
rezervy. Nadále proto chceme rozšiřovat síť stacionárních červených kontejnerů. Tyto speciální nádoby mohou obyvatelé
Zlínského kraje nalézt už na téměř 140 místech,“ popsala Zvěřinová.
Kolektivní systém ELEKTROWIN ocenil obce ve dvou
hlavních kategoriích odrážejících množství sběru elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele, ke kterým přidal zvláštní
cenu. Hodnotilo se období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
V rámci větších obcí a měst, v nichž žije více než 2500 obyvatel, vyhrálo Staré Město. Výtěžnost na občana tam činila 6,49
kg. V kategorii obcí do 2500 obyvatel zvítězila v soutěži kolektivního systému ELEKTROWIN obec Vlachova Lhota. Každý
obyvatel obce ve sledovaném období odevzdal v průměru 12,65
kg vysloužilých elektrozařízení.
V kategorii nejvyšší výtěžnosti tzv. WINTEJNERŮ, tedy
speciálních, uzamykatelných, velkoobjemových kontejnerů, do
kterých je možné ve sběrných dvorech odložit vysloužilé elektrospotřebiče, se na první příčce umístilo Uherské Hradiště.
Výtěžnost ve sledovaném období dosáhla 5,47 kg na obyvatele.
„Neustále se snažíme vymýšlet nové možnosti, jak lidem
zprostředkovat a přiblížit informace o správném třídění vysloužilých elektrospotřebičů. Ekologické chování je důležité pro
každého z nás, neboť spoluvytváří prostředí, v němž žijeme,“
uvedl Roman Tvrzník, generální ředitel ELEKTROWIN a. s.
Ještě jednou tedy děkujeme občanům Koryčan za významné
přispění k zisku tohoto ocenění a doufáme, že tento trend bude
mít pokračující tendenci a příští rok možná v této soutěži dobudeme mety nejvyšší!
Josef Prokeš, Odbor životního prostředí MěÚ Koryčany.
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Knihovna
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, chtěla bych ke konci roku, jak již bývá
zvykem, trochu rekapitulavat, co se povedlo a na čem musím ještě zapracovat.
Knihovna získala v rámci programu
Ministerstva kultury Odbor umění, literatury a knihoven VISK 3 finanční prostředky na pořízení internetových stanic
na všechny tři pobočky , takže nemusíte
dojíždět do Koryčan, můžete
elektronicky komunikovat i z
našich poboček.
Další malou finanční injekci získala knihovna v projektu
: PROJEKT SKIP na propagaci
čtení a podporu čtenářství. Finance byly dle možností vypsaného projektu použity na honorář při dvou akcích Výstava
starých tisků a Beseda nad knihou Chřiby – Studánky vyprávějí příběhy.

Pořady, které knihovna pro veřejnost
připravuje, mají už tradici a jsou hojně
navštěvovány. Mám z toho úpřímnou radost a v příštím roce hodlám pokračovat
v tradičních akcích.
Akademie 3. věku běží dál, účastníci
se trochu střídají, podle zaměření tématu přednášek, ale máme stále pro koho
témata připravovat a jsou stále schopní a

zajímaví lidé, kteří mají o
čem povídat a rozšiřovat
nám naše obzory v nejrůznějších oborech života.Navštěvujeme
při výjezdních lekcích zajímavá místa,
letos to byla zámecká knihovna v Kroměříži.
Knihovna každý rok nakupuje nové
knihy a časopisy. Snažím se knihy rozdělit mezi dětské čtenáře a žánrově
podle zájmu čtenářů, ale myslím,
že je stále z čeho vybírat. V naší
nabídce nechybí nejnovější novinky, které vycházejí.
Přijďte si vybrat zajímavou
knihu k nám do knihovny.
V závěru bych Vám všem chtěla popřát prožití Vánoc v klidu a
v pohodě v kruhu rodiny, a úspěšný nový rok 2015. Ať máme více
úspěchů než nezdarů!
Ilona Vybíralová, knihovnice

LÉČIVÉ ROSTLINY
Milí čtenáři, když jsem se zamýšlela, kterou bylinku bych vám chtěla ještě představit, tak jsem dlouho vybírala, ale pak jsem
vybrala rostlinu všem dobře známou. Většina z nás ji pěstuje jako výbornou zeleninu na zahrádce. Není to nic jiného než všem
dobře známá .

Petržel
Petržel se u nás pěstuje převážně ve dvou kultivarech: Petržel
obecná kořenová a petržel obecná naťová.
Kromě potravinářství nachází petržel odpradávna uplatnění
i v lékařství.
Účinnou látkou obsaženou ve všech částech rostliny je silice,jejíž hlavní součástí je apiol. Obsahuje také flavonoidy,
polyacetyleny,furanokumariny,sliz a sacharidy. Petržel je také
zdrojem provitaminu A a vitaminů B, C, E, a minerálních látek draslíku, hořčíku, železa, vápníku,sodíku a fosforu. List
obsahuje větší množství kyseliny listové.
Použití:
Droga vykazuje účinky uvolňující střevní plyny, protikřečové,
podporující odkašlávání, proti střevním parazitům i vyvolávající nebo upravující nepravidelné měsíčky. Tradičně je užívána k léčbě zánětů močového ústrojí a nedostatečného vylučování moči, při poruchách trávení spojených s nadýmáním,
střevních křečích, průduškovém kašli ve stáří a poruchách
menstruace. Způsobuje prokrvení pohlavních orgánů– mírné
afrodiziakum.
Užívání:
Nálev ze sušené byliny se užívá nejčastěji v močopudných diuretických čajových směsích. Doporučená denní dávka je zápar připravený z jednoho gramu semen (čtyř čajových lžiček)
na šálek vody. Nálev připravený z kořene má slabší účinek než
nálev ze semen. Přírodní petrželová šťáva z čerstvé nati je vý-
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borným prostředkem k odpuzování hmyzu. Též při štípnuti
hmyzem se doporučuje postižené místo potřít čerstvou petrželkou. Odvar z petrželové natě působí jako vlasové tonikum,
které může oživit lesk vlasů. Mám velmi dobře ověřené účinky čaje při opakovaných zánětech močových cest, kdy úleva
nastává opravdu po několika hodinách.Radu jsem od někoho
známého dostala, a proto se o ni ráda podělím dál. Ale protože je čas vánoční, dovolte mi ještě Vám připomenout něco se
starých zvyků a jidelníčku našich již prababiček.
Jáhelník
Jáhly spaříme vařicí vodou, rozinky odmočíme. Žloutky oddělíme od bílků a z bílků vyšleháme sníh. Spařené jáhly vysypeme do osolené vroucí vody a vaříme je asi 20 minut na
hustou kaši. Jáhlovou kaši necháme vychladnout. Do kaše
vmícháme cukr, žloutky, ořechy, rozinky a skořici. Přimícháme pevný sníh z našlehaných bílků. Do vymazaného pekáče
rozetřeme polovinu jáhlové kaše. Na kaši poklademe rozpůlené švestky bez pecek, které přikryjeme zbytkem husté kaše.
Jáhelník pečeme asi hodinu v troubě předehřáté na 160 °C.
Jáhelník s ořechy a ovocem podáváme vychlazený.
Suroviny: 80g rozinky, 120g cukr moučka, 80g vlašské ořechy,
1sklenice, švestkový kompot, 4ks vejce, 1lžička mletá skořice,0,75l voda, 200g jáhly
Vše dobré přeje vaše „BABI KOŘENÁŘKA“ Ilona Vybíralová
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Mateřská škola

Jak se zpívalo s lampionky
Průvod světýlek byl tentokrát dlouhý jako čínský drak.
V pět hodin odpoledne se v místním rozhlase ozvaly první
tóny písniček z pohádek a daly tak povel ke startu. Starší kamarádi, dnes již školáci, udávali velmi svědomitě tempo pochodu v čele průvodu. Pátý listopad byl den velmi příjemný
a teplý. Jen větřík, kdyby od rána nefoukal, zhatil nám plány
s lampionky štěstí.
Náhradní improvizované zakončení lampionového průvodu s obyčejnou lidovou písničkou bylo tím nejlepším řešením. Jen se přiznejte, kdy jste si naposledy se sousedy a jejich
dětmi jen tak zanotovali, jak ten pejsek lezl oknem a kočka

dírou? Paní učitelka byla přísná a ze zvýšeného schodku s harmonikou v náručí moc dobře viděla, který dědeček nedával při
zpívání ve školce pozor. V malé „obyčejné“ písničce pro děti
je ukryté velké kouzlo. Ti, kteří tam ten den stáli a zpívali, to
vědí a příští rok tam budou zase stát a zpívat a my se na ně moc
těšíme.
Na přiložených fotografiích si můžete dále prohlédnout, jak
si děti v mateřské škole v Koryčanech užily Drakiádu a Mikulášskou nadílku.
Bc. Pavla Domanská
MŠ Koryčany

Na co si dát při vycházce pozor?
Pobyt venku je pro děti velmi důležitý, výchovný a měl
by být i příjemný a záživný. Když mu ale místo rozkvetlých
stromů, namrzlé jinovatky nebo letícího motýlka paní učitelka neustále ukazuje, kam nemá šlapat, je všechno špatně.
Malé dítě hledá kolem sebe něco zajímavého, nového a pro
něj krásného. Na to, aby se soustředěně dívalo pod nohy, kam
šlápne, jeho psychika jednoduše nestačí.
Dovolte mi, abych si za nás, paní učitelky z mateřské školy, a hlavně za děti postěžovala na nepořádné majitele pejsků,

kteří nejsou stále více ochotní uklízet po svých miláčcích.
Vzhledem k tomu, že rekonstrukce naší školní zahrady ještě
nějakou dobu potrvá, nezbývá nám než vyrazit cestou, která
vede do přírody nad mateřskou školou. A tady je zmíněný pes
zakopán nebo vyka...? Nemám opravdu v žádném případě vůbec nic proti pejskům. Obracím se tímto na Vás, jejich majitele,
buďte prosím k dětem ohleduplní. Děkujeme.
Bc. Pavla Domanská
MŠ Koryčany

Základní škola

Ekoškola v Koryčanech
Nádoby na vytříděné plasty a papír
ve třídách, za okny květiny a na stěnách obrázky s přírodními motivy. Ve
vestibulu či na chodbách potkáte děti z
ekotýmu, které kontrolují, zda se někde
zbytečně nesvítí, aby na toaletách nekapaly vodovodní kohoutky, jestli není v
učebnách přetopeno. Někdo klepe na
dveře sborovny, vchází David a nahlíží
do odpadkového koše, zdali i učitelé
třídí odpad tak, jak se má.
Tak to je nyní na koryčanské „základce“ denní realita. Aby také ne, když
se škola přihlásila do projektu Ekoškola.
Ekoškola je mezinárodní vzdělávací
program, jenž si klade za cíl vychovávat
děti k zodpovědnosti za stav životního
prostředí v místě, kde žijí. Za 20 let své
existence se dočkal uznání nejvyšších
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mezinárodních organizací a obdržel i
doporučení OSN. Účastní se ho přes 44
500 škol z 55 zemí světa. V ČR program
koordinuje Sdružení Tereza a dosud se
do něj zapojilo přes 300 škol.
Jak se projekt Ekoškola promítá do
života školy? Třídíme odpad a chováme se co nejšetrněji k životnímu prostředí. Ekologická témata zahrnujeme v
mnoha předmětech do výuky. Přestože
jsou do programu zapojeni též učitelé,
provozní zaměstnanci i někteří rodiče,
hlavní důraz klademe na aktivitu a iniciativu žáků. Děti hlídají spotřebu vody
a energií, zkoumají prostředí a sledují
provoz školy.
V těchto dnech probíhá analýza
ekologického stavu školy, během níž
se děti pídí především po „ekologických neduzích“, které naši školu trápí,
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a přemýšlí, co by se dalo vylepšit. Jakmile budou s analýzou hotovy, přijde
na řadu práce na nápravě nedostatků.
Jelikož nás čeká spousta úkolů, zvolili
jsme si školní ekotým, který se o zdárný
průběh projektu stará. Jeho členy jsou
vedle některých učitelů a zaměstnanců
především děti – zástupci jednotlivých
tříd.
Pomyslnou třešničkou na dortu je
získání samotného titulu Ekoškola. K
němu však vede dlouhá a trnitá cesta
lemovaná značným úsilím všech zúčastněných a zcela určitě se neobejde
bez podpory veřejnosti a místní samosprávy. Tím ovšem veškeré aktivity
neskončí, titul je třeba v několikaletých
intervalech obhajovat.
Mgr. Jiří Tyl,
koordinátor projektu
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Rozsvěcení vánočního stromu
Stalo se již tradicí, že v čase předvánočním pořádá naše škola vystoupení žáků. Stejně jako loni, tak i letos jsme připravili vystoupení na první adventní neděli u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Žáci pod vedením svých učitelů předvedli pásmo
písniček a říkadel s vánoční tématikou.
Za předvedený výkon sklidili na závěr zasloužený potlesk diváků, kterých bylo v letošním roce opravdu hodně. Příchozí si
také mohli zakoupit na malém vánočním jarmarku něco z krásných výrobků žáků a dalších našich příznivců, případně ochutnat
svařák nebo vánoční čaj. Nezbývá než si přát, aby se příjemná atmosféra z této akce přenesla na dobu celého adventu.
RNDr.Vlastimil Válka, ředitel školy

Provoz sportovního centra:
Sportovní centrum je pro veřejnost otevřeno od pondělí do soboty v době od 16.00 do 21.00 hod. Osobní objednávky je
možno uskutečnit ústně nebo telefonicky na číslech 606 917 952 nebo 725 122 868 alespoň 2 dny před plánovanou návštěvou.
Je možno využívat saunu, posilovnu a halu na míčové sporty. V měsíci prosinci bude sportovní centrum uzavřeno ve dnech
24. , 25. a 31. prosince a 1.ledna 2015.
Mgr.Miroslav Bieber, správce sportovního centra

Jaký byl rok 2014 v HIPOCENTRU KORYČANY?

Tereza Žárská
Konec roku vždy přináší zamyšlení a
hodnocení. Také my rekapitulujeme.
Léto- koně- prázdniny – děti – to
jsou symboly Hipocentra Koryčany. Letos jsme otevřeli již 23. ročník letních
táborů a kurzů. Konkurence v tomto
oboru je obrovská. Tábory vlastně může
dělat úplně každý. Hipocentrum rozvíjí
tradici. Od roku 1991 prošly Hipocentrem tisíce dětí. Absolvovaly tisíce hodin
jezdeckého výcviku, ale také stovky her,
které jsme pro ně připravili. V letošním
roce jsme uspořádali pouze 4 turnusy
táborů. Přidali jsme nové – příměstské, využili jsme projektu EXPEDICE
CHŘIBY- projekt EVVO a zařadili jsme
tábor nazvaný DOBRODRUŽSTVÍ V
PŘÍRODĚ zaměřený na bádání a pozo-
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rování v terénu. Velký úspěch měl tábor
SURVIVAL – přežití v přírodě. Pro něj
využíváme naši ekologickou základnu
AKU-AKU, nedaleko Koryčan. I tak bivakovat 4 dny v dešti, vařit si na ohni,
spát pod přístřeškem je pro děti zvyklé
na veškeré pohodlí dost náročné. Přes
všechny „útrapy“, které absolvovaly, byly
nadšené. Druhý týden pak relaxovaly na
koních a měly klasický táborový režim.
HIPOCENTRUM, to jsou i školy v
přírodě a školní výlety. Letos jsme museli kapacitu omezit, protože v měsících
duben – červen jsme realizovali projekt
EXPEDICE CHŘIBY. Koryčany a Hipocentrum navštívilo 1327 žáků ze škol
Zlínského kraje. Školy v přírodě jsme
rovněž přizpůsobili náplni projektu,
jehož hlavním cílem je rozvoj žáků ve
vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Seznamujeme je s životem na statku, chovem
hospodářských zvířat, s principy šetrného hospodaření a využívání krajiny, ukazujeme krásy Přírodního parku Chřiby,
upozorňujeme na kulturní a historické
památky v souvislosti s ochranou přírody. Předáváme znalosti a vědomosti o
přírodě, přírodních zákonitostech a souvislostech a v neposlední řadě posilujeme odpovědnost žáků vůči životnímu
prostředí.
HIPOCENTRUM KORYĆANY ,
to je také jezdecký oddíl REMONTA a
VOLTIŽNÍ DRUŽSTVO. Už třetím rokem můžete v Hipocentru vidět gymnastky na koni. Přijďte se podívat, třeba
na vystoupení ke Dni matek.
Jezdecký oddíl REMONTA má tradičně asi 25 členů. Bohužel jsou to děti
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Hana Hausnerová
a dospělí dojíždějící z Brna, Kyjova, Střílek, domácí děti se do oddílu nehrnou.
Proč??
K HIPOCENTRU patří i WESTERNOVÁ SEKCE – každoročně realizujeme minimálně dvoje závody, a to v
květnu a červnu. Naši závodníci se dobře umisťují nejen doma, ale i na cizích
kolbištích. Zdeněk Hausner, člen westernové sekce Koryčany, se už podruhé stal
CHAMPIONEM v soutěži TRAIL, což
znamená, že dosáhl nejlepšího umístění
ze všech jezdců ČR. Stejně úspěšná je i
Hana Hausnerová, která zvítězila vloni
v championátu mládeže, rovněž v disciplíně TRAIL, letos se umístila se svou
klisnou GENTLE DUNNIT QUEIN na
druhém místě. Mimoo dosáhla krásné-
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ho umístění na mezinárodních závodech
MEC – Středoevropský pohár – kde zvítězila v TRAILU MLÁDEŽ.
Úspěšnou reprezentakou je i Tereza
Žárská. S koněm quarter horse KAM
DUSTY ENTERPRISE se na Mistrovství
mládeže ve westernovém ježdění umístila na krásném třetím místě v soutěžích
HORSEMANSHIP i v soutěži TRAIL.
Přejeme všem krásně Vánoce, hodně
zdraví a pohody v novém roce a těšíme
se na viděnou na některé z našich akcí v
roce 2015.
Koryčany 9.12.2014
PaedDr. Stela Dolínková

Zdeněk Hausner

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 klademena
vnímání přírody všemi smysly, proto se
všechny výpravy odehrávají v Přírodním
parku Chřibynedaleko 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 také na spojení pojmu
trvale udržitelnýrozvoj s praktickými příklady.
Formy výuky používané během jednotlivých výprav se významně podílejí na
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.
Jedinečnost projektu spočívá v propojení reálného života na statku a chovu
koní s poznáváním přírody. Aktivity spojené s poznáváním koní, jejich instinktů,
způsobu života, chovu, barev, plemen,
vývoje a zejména všechny činnosti spojené s koňmi a s možností dotýkat se jich –
zoohygiena – čištění koní, popis koně na
živém zvířeti, ježdění na koni - jsou pro
děti velmi přitažlivé a my jim je v rámci
našich programů nabízíme. Tam, kde je
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to možné, po dohodě s učiteli propojujeme život koní, život lidí a udržitelnost
přírodního bohatstvív jeden celek.
V rámci realizační fáze projektu navštívilo naše stezky a výpravy 1327 žáků
základních škol Zlínského kraje. Každou
výpravu jsme vyhodnotili, 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 množ-

ství zpětných vazeb. Řešení náročných
úkolů umožňuje rozvoj kreativity, týmové
spolupráce, komunikativních dovedností,
sociálního cítění, a dalších vlastností potřebných v každodenním životě.
Ohlasy byly vesměs příznivé, i když
vždy je možné něco vylepšit.
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 15.12.2014

Strašidelný dům
Před mnoha lety prý na okraji Koryčan nedaleko rybníka žil muž jménem
Ignác a o něm kolovala strašidelná pověst, kde se povídalo, že se chová divně,
že nemluví s lidmi, že straší děti, že je
prokletý.
Když pak po letech zemřel, stálým
povídáním vznikla pověst mezi lidmi
a vdomečku, kde dřív bydlel, kde bylo
prázdno, začalo strašit.Dům začal být
opuštěný, ale přesto do domu chodívali
zvědavé děti, ale také chlapi, co si spolu
tajně popíjeli a dodávali si odvahy.
Jednoho dne se do domu vypravila
trojice veselých a odvážných kamarádů,
kteří se sešli po několika letech a vešli
také se svými psy. Zasedli kolem stolu a
začali hrát karty. Trpělivě čekali na půlnoc, protože stále hráli a hráli. Jakmile
však odbila dvanáctá, nastal obrovský
rachot, zvedl se vítr a zhaslo světlo. Psi,
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kteří byli s nimi, začali děsivě výt a štěkat. Polekaní kamarádi zůstali stát, žádný se nemohl ani hnout.
Konečně je po chvíli vyrušili vlastní
psi, kteří v zuřivosti vyrazili okna a utíkali pryč. Hned po nich se všichni vzpamatovali, vší silou vyrazili a následovali
k smrti vylekaní.
Sestra Ignáce bydlela naštěstí s manželem u náměstí a po této události zašla
se zeptat pana faráře a chtěla poradit, co
má dělat. Když mu vše pověděla, poradil
jí, aby po tři dny v domě vařila žebrákům
z celé farnosti obědy a dávala jim požehnání.

Sám pan farář pak po srdečných a
odvážných událostech sestry dům vysvětil. Chodil po domě se svěcenou vodou a kropil všechny předměty, všechna
místa. Přitom se po zemřelém neustále
ptal, co je to, co mu dělalo starosti, co
měl za strašidelné nápady, o čem povídal, co ho trápilo - a jeho sestra mu však
nesměla odpovědět. Teprve po několika
dnech nastal v domě klid...
Překvapení ale pro kamarády bylo,
že zemřeli všechni jejich psi a odvážní
kamarádi naplněni hrůzou šli za Ignácovou sestrou a dohodli se na souhlasu,
aby zbourali ten dům. Nebyla nadšená,

ale většina lidí z Koryčan byla naplněna
strachem, a tak jim dala souhlas.
Spousta lidí jak zažila tuto událost,
tak hned začali dělat oslavy pro ostatní
místní, pro sebe, pro děti a vymysleli několik písniček o tom, že odvážní kamarádi udělali slavnost a že ochránili lidi
a děti z Koryčan před prokletím a před
strašidly v městečku.
Odvážné a poctivé sestře Ignáce
dávali lidé z radostí jejím dětem různé
dárečky, nosili květiny a ovoce a učili
všechny děti tančit na celém náměstí.
Zapsal a ilustrací doplnil
Mojmír Stupňánek

Jak jsme byli na MČR v discgolfu
Že nevíte, co je to discgolf? Discgolf
je sport, který vznikl v 70. letech v USA
a od té doby si získává stále větší popularitu po celém světě. Vychází z pravidel
klasického golfu s tím rozdílem, že místo
holí a míčků, hráč hází disk, který se snaží umístit do discgolfového koše, jenž je
ekvivalentem golfové jamky. Hráč, který
projde celé hřiště s nejnižším počtem
hodů, se stává vítězem. V České republice zažívá tento sport velký růst popularity především díky rostoucímu počtu
stabilních hřišť, kterých zde za poslední
tři roky vzniklo takřka čtyřicet. Jen v
září 2014 byla otevřena čtyři nová hřiště!
Většina z nich je postavena v městských
parcích, kde jsou zdarma přístupná každému. A discgolf skutečně pro každého
je. Nezáleží na věku, pohlaví ani finanční situaci. Rekreační hra je nenáročná
také po fyzické stránce, a proto vhodná i
pro seniory. Na druhou stranu je to však
sport jako jakýkoliv jiný. Má svá pravidla i celosvětovou asociaci, která má k
dnešnímu dni přes 67 tisíc hráčů. Turnaj
Moravian Open 2014, v rámci něhož se
Mistrovství České republiky uskutečnilo, byl 49. turnajem letošní discgolfové
sezóny.
Celá tato discgolfová mánie začala
poté, co jsem jako velký příznivec klasického golfu neměl žádného kamaráda,
se kterým bych svou radost sdílel. Udělal
jsem na zahradě pár jamek, zapíchl pár
tyčí a hrál sám. Trvalo to asi rok, než kamarád došel s tím, že bychom mohli jen
tak pro zábavu si zaházet s létajícím talířem jen tak mezi sebou. Aniž bych věděl,
že takový sport existuje, tak jsem navrhl,
že bychom mohli talířem házet na jamky
a počítat si hody jako u golfu. Discgolf
v Lískovci byl na světě. Nějaký rok po
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postavení improvizovaného golfového
hřiště doma na zahradě se z něj vlastně
stalo hřiště discgolfové. Koupili jsme
první disky určené přímo pro discgolf a
pořádali mezi sebou malé turnaje. Nakonec jsme se rozhodli navštívit turnaj,
který spadá pod ČADG (českou asociaci
discgolfu), abychom věděli, jak to v tom
discgolfovém světě doopravdy chodí. Do
finále menších turnajů většinou postupuje 5 hráčů a Dominikovi,naší největší
naději, chyběly jen 2 hody, aby se finále
zúčastnil. Po první turnajové zkušenosti
bylo jasné, že další turnaje už nás neminou, a tak jsme se přihlásili na MČR.
Samotný turnaj byl dvoudenní a hřiště, na kterém se hrálo, bylo velmi těžké. Především pro nás nováčky v tomto
sportu. Ovšem vzhledem k evropským
měřítkům průměrné, jak jsem se později od jednoho z pořadatelů dozvěděl.
Neodpustilo hráčům jedinou chybičku. V sobotu dopoledne nám hru navíc
komplikovalo počasí. Podle informací
od ředitele turnaje se stalo vůbec poprvé v naší republice, kdy muselo být
odloženo turnajové kolo kvůli nepřízni
počasí. Mlha byla tak hustá, že nebylo
vidět na čtyřicet metrů. Po obědě už se
bohové umoudřili a umožnili nám po-
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prvé nastoupit na připravené hřiště. Nacházelose okolo vrcholu Svinec nedaleko
Nového Jičína. Místní discgolfový klub
ve spolupráci s městem a mnoha sponzory postavil osmnáctijamkové hřiště s
parem 63 ran a s celkovou délkou 2151
metrů v kopcovitém terénu s jamkami
na loukách a prolukách mezi lesy se
strmými srázy, hustými keři s trním a
dalšími přírodními nástrahami. Odehrála se 3 kompletní kola, jedno v sobotu a dvě v neděli. Bohužel na finále,
na které se mnoho startujících/diváků
těšilo, nedošlo. A jak to celé dopadlo?
Mistry republiky se stali Lukáš Filandr
v kategorii open, především díky skvělému druhému kolu, Jarmila Havířová v
kategorii women, Jakub Knápek v juniorech a Martin Slížek v masterech.Naše
skromná parta obsadila 30. 39. a 48.
místo z celkového počtu 58 startujících
v nejprestižnější kategorii Open. Do
budoucna máme určitě co zlepšovat a
na čem pracovat. A třeba se dočkáme i
nějakého pevného hřiště v bližším okolí
nebo i dalších zájemců o tento krásný
sport. Prozatím to máme na hřiště nejblíže do Kunovského lesa u Uherského
Hradiště nebo do Brna.
Za Discgolf Lískovec Marek Budík

Číslo 4/2013

Fotbalový podzim
v Koryčanech
Štědrý večer už se nám blíží a je tedy na čase udělat krátké
ohlédnutí za uplynulou podzimní částí fotbalové soutěže.
V posledních čtyřech měsících se toho na domácím hřišti
FC Koryčan hodně událo. V první polovině sezóny můžeme
ohodnotit výkony fotbalistů kladně. I když byly tam drobné
mouchy, které bychom nejraději vymazali z paměti. Muži po
špatném začátku sezóny se dostali do tempa a válcovali jednoho soupeře za druhým. Až do konce sezóny bojovali o druhé
místo, ale dvě prohry v posledních dvou utkáních na hřištích
soupeře je sesunuly do prostředku tabulky. Dorostenci skončili po podzimní části na krásném druhém místě. Mohou je jen
mrzet prohry ve venkovních utkáních. Pokud by prohráli jen o
jeden zápas méně, tak by se stali podzimními mistry. Obě dvě
žákovské družstva se také umístila na předních místech tabulky
jen těsně za prvním místem.
Doufejme, že se našim fotbalistům bude dařit na jaře ještě
lépe než na podzim. Vedení FC Koryna Vám děkuje za podporu
a přeje příjemné prožití svátků vánočních.
Za FC Koryčany
Stanislav Koval
Mladší žáci krajská soutěž sk. B

Starší žáci krajská soutěž sk. B

Dorost krajská soutěž sk. B

Muži - 1.B třída sk. C
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SHM Koryčany
Salesiánské hnutí mládeže (SHM) je
křesťanský spolek dětí a mládeže
s celostátní působností. Jeho posláním je výchova dětí a mladých lidí směřující k rozvoji harmonické osobnosti.
Organizace zahrnuje sportovní, kulturní
a vzdělávací aktivity – kroužky, turnaje,
tábory, semináře, výlety. Inspirovala se
životem sv. Jana Boska.
SHM, Klub Koryčany nabízí zdejší
mládeži především dvě volnočasové aktivity: florbal a společenství dětí. Kroužek florbalu probíhá v tělocvičně Sportovního centra každý pátek od 16:00 do
18:00 hodin. První hodinu trénují mladší žáci (1. až 5. třída), druhou hodinu
mají trénink starší žáci (6. až 9. třída).
Dohromady kroužek florbalu navštěvuje téměř 60 dětí z Koryčan, Střílek a
Mouchnic. Oba týmy se pravidelně zúčastňují celostátních turnajů, moravské
kolo probíhá v Kroměříži. Trenéři: Pavel
Selucký a Radek Šnajdr.
Společenství dětí je místem setkávání
dětí z naší farnosti. Hlavní náplní setkání bývá hudební příprava mší svatých
pro děti, je zde však i prostor pro hry a
povídání. Setkání probíhají ve čtvrtek v
16:30 na faře, pravidelně sem chodí asi
20 dětí. Mše svaté pro děti, na kterých
nás můžete slyšet zpívat, se konají každý
3. pátek v měsíci v kostele. Kroužek vede
Martina Lungová.
Za SHM zapsala
Mgr. Monika Selucká

WelLness
Vážené čtenářky a čtenáři Wellness poradny,
v posledním vydání tohoto roku se zaměříme na alergie
na některé druhy potravin a na to, čím je nahradit. Jíst samozřejmě musíme každý, ale ne všichni bohužel můžeme
jíst všechno.
Začneme asi tím nejnepříjemnějším a to je dle mého
názoru alergie na lepek. Lepek je proměnlivá směs bílkovin vyskytující se ve čtyřech druzích obilovin ze skupiny
„pšenicovitých“. Tyto obiloviny poznáme podle toho, že
jejich zrno má podélnou rýhu. Lepek je hlavní bílkovinou
ve všech typech pšenice, žita, ječmene a ovsa. Více je v obilovinách už jen škrobů. Lidem s alergií na lepek chybí ve
střevech enzym, který lepek dokáže trávit. Tato porucha se
jmenuje celiakie a dokáže pěkně znepříjemnit život, protože
takový člověk si musí hlídat v obchodě všechno, kde by se
mohl lepek vyskytovat i v sebemenším množství. Jeho požití se velmi rychle projeví chronickým zánětem střev. Lidé s
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bezlepkovou dietou musí ze své stravy úplně vyloučit pšenici,
žito, ječmen a oves a jediným druhem mouky, ze které si můžou udělat chleba, je potom mouka kukuřičná. Mezi typicky
lepkové potraviny patří např. :
• pšeničná mouka (včetně grahamové, špaldové, kamutové,
semolinové) a pšeničná krupice
• méně časté mouky jako žitná, ječná a ovesná
• všechny druhy chleba a pečiva (pokud nejsou označeny
jako bezlepkové)
• tradiční strouhanka (chlebová i rohlíková)
• některé slané crackery (pečené i smažené)
• většina druhů běžných těstovin (včetně tarhoni)
• kuskus, kroupy, bulgur
• vločky, otruby a müsli (včetně granoly a cereálních lupínků ochucených ječným nebo pšeničným sladem)
• některé náhražky masa (robi, seitan, goody-foody aj.)
Dále se podívejme na mléko. Mléko jako takové je z hle-
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diska zdravé výživy velmi tučné a je specifické pro každý živočišný druh. Existuje alergie na laktózu, kdy ve střevech opět
chybí enzym, který ji dokáže rozložit. Kravské mléko se dá
snadno nahradit kozím, ale i rostlinnými mléky, ať už například sójovým, kokosovým, ovesným, mandlovým či rýžovým.
Upřímně, znáte v přírodě nějakého savce, který v dospělosti
pije mateřské mléko?
Kdo se alespoň trochu zajímáte o zdravou výživu, tak jste
se určitě někdy setkali se sójou. Jsou ale i lidé, kteří mají na
sóju alergii. Reakce na sóju bývá u alergika velmi prudká, a
proto by se jí měl obloukem vyhýbat. Sója jako taková obsahu-

je hodně bílkovin, ale nemůže plnohodnotně nahradit živočišné zdroje, pro svůj nízký obsah vápníku a vitaminu B12.
Dá se ale upravit fermentací a tím se z ní většina alergenů
vytratí. Nahradit se dá jinou potravinou bohatou na bílkoviny, například čočkou a dalšími luštěninami.
Přijměte přání klidného adventu, radostných Vánoc a
do nového roku Vám přeji víc hezčích dní než těch horších,
víc lásky než zloby a víc zdraví než nemocí a trápení.
Váš wellness poradce
Ing. Hana Jamborová
kontaktní email: zdravystyl@email.cz

Včelařský rok 2014
Zima 2013/2014 byla velice mírná,
takže nedošlo k velkému úbytku včelstev. Ovocné stromy začaly kvést už koncem března a začátkem dubna, ale vzhledem k časnému plodování byly včely na
ranou snůšku připravené, takže jarní
snůška byla dobrá. Vše nasvědčovalo,
že podobný i bude i další průběh roku.
Bohužel, květen byl nadmíru srážkový,
takže včely se na květy nedostaly. Červen byl srážkově pod průměrem a další
snůška byla slabá. Většinou se točí med
dvakrát až třikrát, letos se točil dvakrát a
byly i případy, že se vytáčelo jen jednou.
Vzhledem k teplému počasí v červnu,
bylo hojně rojů a to se na snůšce rovněž
podepsalo. Podle výkazů, které dodali
jednotliví včelaři, je průměrný výnos kolem 15 kg na včelstvo, což je ještě horší
než vloni. I když někteří včelaři tvrdí, že
se dostali na průměr, bylo více těch, kteří, jejichž snůška byla slabá. To se zpětně
odrazí na ceně medu.
Mírná zima se nepříznivě projevila na
rozvoji parazita včel, roztoče Varroa deRok

Počet
včelařů

Počet
včelstev

1989

38

315

1990

35

297

1991

38

1992

structor, s jeho nadměrným rozšířením se
potýkáme ještě v těchto dnech, kdy dokončujeme léčení. Jsou obavy o zimní ztráty
včelstev z důvodu zamoření včelstev.
Letos jsme ověřovali poprvé ještě
jednu novinku a to nově vytvořený centrální informační systém včelařství. Už
dříve byla k dispozici bezplatná lokální
verze programu k evidenci ZO (základních organizací). Řada ZO program
využívala, protože usnadňoval hlavně
administrativu kolem žádostí o dotace.
Letos byl program upraven jako centralizovaná verze, běžící na internetu, takže
aktualizace dat je možno provádět přímo z počítačů jednotlivých ZO. Zpočátku panoval značný pesimismus k tomuto
kroku. Argumentovalo se tím, že včelaři jsou převážně důchodci neovládající
problematiku počítačů. Český svaz včelařů ale situaci organizačně dobře zvládl.
Svolal během léta zástupce všech ZO do
SOU včelařského do Nasavrk. Jednotliví zástupci byli seznámeni s obsluhou
programu a byla jim přidělena přístuRok

Počet
včelařů

Počet
včelstev

Přír./Úbytek

2002

25

193

4

-18

2003

23

178

-15

291

-6

2004

22

201

23

39

270

-21

2005

23

208

7

1993

34

219

-51

2006

24

189

-19

1994

35

201

-18

2007

24

206

17

1995

31

179

-22

2008

21

181

-25

1996

28

189

10

2009

22

192

11

1997

26

139

-50

2010

21

193

1

1998

27

169

30

2011

23

220

27

1999

25

191

22

2012

27

185

-35

2000

26

190

-1

2013

30

218

33

2001

26

189

-1

2014

33

264

46

Číslo 4/2013

Přír./Úbytek

pová práva k datům jejich ZO. Každá
ZO má přístup jen k datům jejich organizace, takže nehrozí zneužití osobních
dat jednotlivých členů. Z našeho okresu
byla jen jedna ZO, která nevyslala svého zástupce k zaškolení programu. Letos
bylo ještě umožněno použít oba způsoby
zaslání žádosti o dotace. Bylo ale konstatováno, že 89% ZO využilo internetu
ke zpracování žádostí a celé zpracování
proběhlo bez větších komplikací. Navíc
vedení ČSV má aktuální přehled o stavu včelařství na celém území republiky,
protože organizovanost včelařů ve svazu
je vysoká a neorganizovaní včelaři žádají
o dotace prostřednictvím svazu.
Potěšitelná je okolnost, že se letos přihlásili noví zájemci o včelaření, i když tři
naši včelaři jsou momentálně bez včel.
Včelstev nám znovu přibylo, takže se podařilo zcela nahradit úbytek z roku 2012.
V přiložené tabulce je počet včelařů a
počet zimovaných včelstev od roku 1989
až do letošního roku 2014.
Ing. Jaroslav Kočí
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Oznámení o omezení provozu
Městského úřadu Koryčany
v době Vánočních svátků

Nový rekvalifikační kurz
ve Zlínském kraji
Nová možnost získat další kvalifikace se občanům ve Zlínském kraji otvírá díky novému akreditovanému kurzu Marketing, který pořádá agentura Rh+ marketing. Díky kurzu
budou absolventi schopní pracovat na juniorských/asistentských pozicích marketingových, komunikačních a reklamních agentur nebo v marketingových odděleních firem. Jeden
účastník kurzu má navíc možnost získat stáž v agentuře Rh+
marketing.
Kurz je vhodný pro všechny, kteří chtějí získat kvalifikaci
v kreativním a atraktivním oboru, pro nezaměstnané registrované na úřadu práce, pro maminky po mateřské dovolené
nebo pro absolventy středních a vysokých škol, kterým se nedaří najít uplatnění ve svém oboru.
Kurz bude probíhat od 23. února do 12. března. Pro uchazeče o zaměstnání registrované na úřadu práce je možnost
plného proplacení kurzovného formou zvolené rekvalifikace.
Běžná cena kurzu je 22 000 Kč a je osvobozena od DPH.

-

-

-

-

Komu je kurz určen?
Nabízený rekvalifikační kurz je určen všem, kteří chtějí
získat rekvalifikaci v oboru marketing a naučit se pracovat
v atraktivním oboru, který se dynamicky vyvíjí. Je vhodný
pro firmy a jejich zaměstnance, pro absolventy středních
nebo vysokých škol, kteří jsou tvůrčí a chtějí se naučit
marketingové a komunikační strategie, pro nezaměstnané, kteří hledají nové uplatnění, také pro maminky po
mateřské dovolené. Kurz je vhodný pro všechny věkové
skupiny. Po ukončení kurzu možnost pro jednoho účastníka kurzu stáže ve společnosti Rh+ marketing.
Co vás naučíme?
Zvládnout marketingové úkoly ve firmách, reklamních,
marketingových a komunikačních agenturách
Budete schopni analyzovat konkurenci, plánovat, realizovat a vyhodnocovat komunikační kampaně
Public Relations (vztahy s veřejností, tiskové zprávy PR
články, komunikace s novináři), reklama, média
Se zaměřením na internetový marketing – Marketing na
sociálních sítích, optimalizace webových stránek, blogy a
další formy internetového marketingu
Naučíme vás také tvořit efektivní powerpointové prezentace a jak prezentovat
Termín kurzu: 23. 2. – 12. 3. 2015 závěrečná zkouška 19. 3.
2015
Délka kurzu: Výuka trvá 100 vyučovacích hodin a je rozložena do 13 pracovních dnů. Závěrečná zkouška proběhne v jednom dni.
Místo konání kurzu: Vavrečkova 5262, 76001 Zlín
Vstupní předpoklady: Ukončené středoškolské vzdělání.
Kontaktní osoba, registrace: Mgr. Radka Hošková
tel.: +420 721 572 010, hoskova@rhplusmarketing.cz
Navštivte naše stránky: www.rhplusmarketing.cz/rekvalifikacni-kurz-marketing/
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Městský úřad Koryčany oznamuje, že v době Vánočních svátků bude provoz úřadu omezen. Rozsah provozní doby:
Pondělí
22. 12. 2014
ZAVŘENO
Úterý
23. 12. 2014
ZAVŘENO
Středa
24. 12. 2014
SVÁTEK
Čtvrtek
25. 12. 2014
VÁTEK
Pátek
26. 12. 2014
SVÁTEK
Pondělí
29. 12. 2014
ÚŘEDNÍ DEN
(8:00 hodin – 17:00 hodin)
Úterý
30. 12. 2014
ZAVŘENO
Středa
31. 12. 2014
ZAVŘENO
Čtvrtek
1. 1. 2015
SVÁTEK
Platby v pokladně Městského úřadu Koryčany bude možné
provádět v pondělí 29. 12. 2014 a dále pak v běžném provozu
ode dne 5. 1. 2015.
Děkujeme občanům za pochopení.
Ludmila Prokešová, tajemnice MěÚ Koryčany

MUDr. Roman ŠOC
Ordinační hodiny od 1.července 2014:
Pondělí 11:00-15:00 Střílky

15:30-18:30 Koryčany

Úterý

7:00-7:30 Střílky - odběry
8:00-11:30 Litenčice 12:30-14:30 Střílky

Středa

7:00-11:30 Koryčany 12:30-14:30 Střílky

Čtvrtek 7:00-7:30 Střílky - odběry
8:00-11:30 Litenčice 12:30-14:30 Koryčany
Pátek

7:00-11:30 Koryčany 12:30-14:00 Střílky

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

Koryčanský zpravodaj

Číslo 4/2013

Číslo 4/2013
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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.
Vážení občané,
s nadcházejícím novým rokem 2015 připravujeme změnu obsahu a vzhledu Koryčanského zpravodaje.
Přejeme si, aby zpravodaj přinášel nejen aktuální informace o dění v Koryčanech a místních částech, ale
aby zde byl i výrazně rozšířen prostor pro vyjádření občanů. Doufáme, že se vám nový Koryčanský zpravodaj bude líbit.
Redakce Koryčanského zpravodaje
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 18.12.2014. Náklad: 450 ks. Cena jednoho výtisku 7 Kč. Vychází čtvrtletně.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude 16. 3. 2015.
Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.
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Mateřská škola

Číslo
Č
4/2013
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Základní škola (foto k článku na str. 9)
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