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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
v úvodu prvního vydání Koryčanského zpravodaje v tomto
roce Vás chci nejprve pozdravit a následně seznámit s tím, co
se nám v oblasti rozvoje našeho města v minulém roce podařilo
splnit a jaké cíle stojí před námi v roce letošním.
Z úspěšně dokončených akcí vzpomenu například:
- Zateplení základní školy na Náměstí a školní jídelny
s družinou.
- „Zelenou učebnu“ v základní škole na Masarykově ulici.
- Rekonstrukci veřejného osvětlení v ul.Nádražní.
- Rekonstrukci kanalizace a povrchu vozovek v ulicích Tyršova
a Smetanova.
- Vybudování nových autobusových zastávek v Jestřabicích
a rekonstrukci míst.hřbitova.
Vlivem prohlubujících se ekonomických problémů Eurozóny, s dopadem na ČR, byl zpomalen příliv finanč.prostředků a jednotlivé výzvy na podej projektů se neustále odkládaly
a měnily se podmínky přijetí žádostí.
V současné době byla konečně vyhlášena výzva OPŽP na
zateplení budov včetně výměny oken. Máme podány dvě přihlášky, a to Domov pro seniory a Hasičská zbrojnice.
Byla rovněž podána žádost o dotaci z MMR na rekonstrukci
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dětského hřiště v mateřské škole.
Další připravené projekty čekají na vyhlášení výzev:
– Třetí etapa revitalizace náměstí /chodníky v ul.Nádražní,...../.
– Místní informační systém a povodňový plán.
– Revitalizace zeleně.
– Čisticí vůz.
Toto je jen velmi stručný výčet připravovaných investičních akcí.
Zastupitelstvo města Koryčany na svém 7.zasedání přijalo
„Střednědobý rozpočtový výhled na r.2012 – 2014“. Z uvedeného dokumentu je zřejmý plán rozvoje našeho města. Jedná
se především o realizaci projektu Třetí etapy revital.náměstí,
rekonstrukce hřbitova, dostavba DpS, prodloužení inženýrských sítí v ul.Pivodova pro výstavbu rodin.domů a rekonstrukce komunikace v ul.Tovární čtvrť.
Uskutečnění programu je do značné míry závislé na budoucích finančních možnostech, zejména na vývoji celostátní ekonomiky a tím naplnění daňových příjmů rozpočtu našeho města.
Jarní vydání našeho zpravodaje se k Vám, Vážení občané,
dostává s předstihem nejvýznamnějších křesťanských svátků –
Velikonoc. Dovolte mi proto, abych Vám popřál příjemné prožití těchto svátků a zároveň mnoho slunečných jarních dnů.
Zdeněk Šmela, starosta
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Košt slivovice a ovocných pálenek
Slivovice je dar , se kterým se
ale musí umět zacházet.Tak je to
ostatně i v případě jiných darů
tohoto druhu, které jsou lidstvu, vzdor tomu, jak se chová,
odedávna poskytovány. Mohou
být radostí, potěchou či lékem,
ale i zdrojem trápení , bídy nebo
úplné sebezáhuby. Už po staletí se
na toto téma vedou všelijaké disputace se stejnou chutí, s jakou
se tento lahodný mok konzumuje. Nejinak tomu bylo i v sobotu
25.února, kdy se celým sálem
kulturního domu v Koryčanech
linula vůně švestek, durancií,
meruněk, hrušek a jiného ovoce. Konal se totiž v pořadí čtvrtý
ročník koštu slivovice a ovocných
pálenek. Jeho návštěvníci mohli
ochutnat některou z 591 pálenek,
které se letos pořadatelům sešly.
Oproti prvnímu ročníku, který
evidoval 304 vzorků, je to vysoký
nárůst, který ovšem kladl nemalé
nároky na celou organizaci koštu , počínaje degustací, na které
muselo šedesát čtyři degustátorů
vyhodnotit ten nejlepší vzorek.
Pro nepřízeň počasí se letos
uskutečnila degustace v restauraci U Thonetů stejně jako každý
rok pod patronací pana Jaroslava
Provazníka ze Želetic.Hodnocení proběhlo u sedmnácti stolů v
pátek 10.února za účasti degustátorů ze třinácti obcí a měst z
okolí Koryčan. V průměru se u
každého stolu sešlo 35 vzorků,
proto bylo vyhodnocení těch nejlepších přesunuto na další den,
kdy dvanáctičlenná komise určila
jako šampiona koštu vzorek číslo
181 , durancie 2011, který dodal
pan Hlavinka Michal z Ježova.
Ježov měl i další úspěch, o který
se postaral pan Netopil, který zvítězil v kategorii hrušek. Koryčany, které dodaly na košt nejvíce
vzorků – celkem 190 – měly své
šampiony v kategorii meruňky,
broskve, díky panu Ottovi, který
zvítězil s meruňkou 2011 a panu
Harvilíkovi, který získal ocenění
za svou špendlíkovici ve skupině
vzorků mirabelky, špendlíky a
směsi.
Ocenění za nejlepší vzorek v
kategorii modré ovoce si odnesl
vzorek číslo 76, který dodal pan
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Josef Tylšar z Brankovic, vzorek jablko-sud 2009 pana Jaroslava Kubáčka ze Střílek zvítězil
v kategorii jablka a radost měl i pan Vymazal Pavel z Blišic, jehož vzorek třešeň 2011 vyhrál
kategorii třešně, višně,ryngle, vínovice a ostatní.
Návštěvníkům koštu hrála k dobré náladě cimbálová muzika Javor . O něco k zakousnutí se postaral pan Richard Stavěl, který pro nával u svého stánku nestihl okoštovat ani
jeden vzorek.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem pěstitelům za jejich přízeň , projevenou dodáním vzorků pálenek.Poděkování patří také všem členům degustačních komisí, sponzorům
a všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci čtvrtého ročníku koštu .
Za organizační výbor Josef Sedlák
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Zápis
ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Koryčany,
konaného dne 8. 12. 2011 v Koryčanech
6. zasedání Zastupitelstva Města Koryčany konané ve velké
zasedací místnosti na MěÚ Koryčany zahájil starosta Zdeněk
Šmela v 18.00 hodin. Zasedání se zúčastnilo 13 zastupitelů,
1 zastupitel se omluvil, 1 zastupitel neomluven. Za ověřovatele zápisu byli jmenováni, 12-ti hlasy přítomných zastupitelů,
zastupitelé Ing. Miroslav Máčel a ing. Hana Jamborová. Návrhová komise byla schválena,13-ti hlasy přítomných zastupitelů,
ve složení zastupitelů ing. Jaroslav Kočí, Ilona Vybíralová a
Michal Huška. Průběh zasedání zapsal Václav Paseka
Program:
Zahájení
Doplnění a schválení programu
Zpráva o činnosti Rady Města Koryčany
Zpráva o čerpání rozpočtu Města Koryčany k 31. 10. 2011,
schválení rozpočtových změn, schválení rozpočtového provizoria
5. Schválení práce Rady a Zastupitelstva města Koryčany na
1. pololetí roku 2012
6. Zhodnocení investičních akcí a VPP města Koryčany za rok
2010
7. Převody majetku města
8. Schválení pronájmu nemovitostí
9. Schválení organizačního zabezpečení následujícího zasedání
zastupitelstva
10. Interpelace zastupitelů
11. Diskuse
12. Rekapitulace usnesení
13. Závěr
1.
2.
3.
4.

add 1. Zahájení - add 2. Doplnění a schválení programu
Starosta přivítal všechny přítomné. Z občanů města se zasedání zastupitelstva zúčastnilo 3 občané. Dále vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k navrženému programu jednání. Program
byl doplněn o bod č. 8 Pronájem Kulturního domu Koryčany
a pronájem Sportovního areálu v Koryčanech. Takto doplněný
program byl schválen 13-ti hlasy přítomných zastupitelů.
add 3. Zpráva o činnosti Rady Města Koryčany
Tajemník úřadu Pavel Vaněk předložil zprávu o činnosti rady
od posledního zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. Zpráva je přiložena k zápisu a je jeho součástí.
add 4. Zpráva o čerpání rozpočtu Města Koryčany k 31. 10.
2011, schválení rozpočtových změn, schválení rozpočtového
provizoria
Zprávu o hospodaření města Koryčany k 31. 10. 2011 obdrželi
členové zastupitelstva v materiálech k jednání zastupitelstva. Příjmy jsou plněny na částku 39.984.400,-Kč, a výdaje jsou čerpány
na částku 41.140.100,-Kč, financování je 1.191.700,-Kč Zpráva je
přiložena k tomuto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Starosta informoval zastupitele o změnách v rozpočtu, které je nutné schválit. Rozpočtové změny jsou vedeny v příloze
usnesení. Jedná se o změnu č. 3/2011. Podklady obdrželi všichni zastupitelé v materiálech k jednání v zastupitelstvu.
Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předložené Zprávě o hospodaření města Koryčany k 31. 10.
2011 a k výše uvedeným bodům s tím souvisejícím. Do diskuse
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se nikdo nepřihlásil, proto nechal o tomto bodu hlasovat:
Hlasování:
1.) Zastupitelstvo města Koryčany bere na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu Města Koryčany k 31. 10. 2011
Hlasování:
2.) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje,13-ti hlasy
přítomných zastupitelů, rozpočtovou změnu č. 3/2011 dle přílohy.
Hlasování:
3.) Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje13-ti hlasy
přítomných zastupitelů rozpočtové provizorium pro hospodaření města Koryčany do schválení řádného rozpočtu pro
rok 2012, obec postupuje podle rozpočtu minulého roku. Dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové příjmy a
výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
add 5. Zhodnocení investičních akcí a VPP města Koryčany za rok 2011
Starosta zhodnotil investiční akce a VPP města Koryčany
za rok 2011
Dokončené investiční akce:
- Zateplení ZŠ na náměstí a školní jídelny s družinou
- Zastávky ČSAD v Jestřabicích
- Vybudování kanalizačních vpustí
- Oprava střechy Domov pro seniory – Vila
- Chodník za ZŠ na náměstí /Potoky/
- Příroda, místo poznání a odpočinku
- Zařízení pro recyklaci staveb.odpadu – homogenizér, drtící
a třídící jednotka
- Zpracování nového digitálního územního plánu
- Rekonstrukce povrchu vozovek a obrubníků v ul.Tyršova
a Smetanova
- Oprava fasády smuteční síně
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul.Nádražní a nové
nasvícení kostela
- Vybudování odstavných ploch /parkoviště/ v Jestřabicích a
na sídlištiU Zdravé vody
Rozpracované akce, podané žádosti o dotace:
- Projekt kanalizace a ČOV v Jestřabicích
- Projekt rekonstrukce hřbitova v Koryčanech
- Projekt Revitalizace zeleně /hřbitov, Kachník, ul.Zámecká,
náves Blišice/
- Revitalizace centra města – 3.etapa
- Dostavba Domova pro seniory /výtah a sociál.zázemí/
- Zateplení a výměna oken Domov pro seniory
- Zateplení a výměna oken Hasič.zbrojnice
- Vybudování kanalizace v ul.Suchý řádek /Reniersová/
- Místní informační systém a povodňový plán
- Projekt na snížení prašnosti ve městě – čisticí vůz
- Rozšíření parkoviště nad zdravotním střediskem
- Projekt multifunkčního střediska /tělocvična a kulturní
zařízení/
VPP a TS:
- Oprava fasády ve dvoře MěÚ
- Oprava chodníků a místních komunikací malého rozsahu
- Vybudování zpevněné plochy v Lískovci k parkování
- Vybudování přístřešku na zast.ČSAD v Lískovci
- Běžné opravy a údržba veřejné zeleně a bytového i nebytového fondu města včetně provozní činnosti Technických
služeb a Odpadového centra
Zastupitelstvo města Koryčany vzalo na vědomí informaci
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o průběhu investičních akcí a VPP města Koryčany za rok 2010
add 6. Schválení práce Rady a Zastupitelstva města Koryčany na 1. pololetí roku 2012
Starosta seznámil zastupitele a občany s návrhem plánu práce Rady a Zastupitelstva Města Koryčany na 1. pol. 2012. Návrh
obdrželi zastupitelé v materiálech k jednání zastupitelstva. K
tomuto bodu nebyl vznesen žádný dotaz. Starosta přečetl návrh
usnesení a nechal o tomto bodu hlasovat.
Hlasování:
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje, 13-ti hlasy přítomných zastupitelů, plán práce Rady a Zastupitelstva Města
Koryčany na 1. pololetí roku 2012.
add 7. Převody majetku.
Starosta seznámil zastupitele a občany s návrhem na prodej nemovitostí z vlastnictví města Koryčany a s návrhem na
odkoupení nemovitostí do vlastnictví města Koryčany, na bezplatný převod nemovitosti do vlastnictví města, věcná břemena
a prodej movité věci. Podklady k jednání obdrželi všichni zastupitelé v materiálech k jednání v zastupitelstvu. Záměr prodeje
majetku města byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na
úřední desce i na elektronické úřední desce města Koryčany.
Starosta vyzval přítomné zastupitele a občany, aby se vyjádřili k předloženému návrhu na převod majetku.
Starosta přečetl návrh usnesení a nechal o jednotlivých
bodech usnesení hlasovat.
I.
Prodej nemovitostí
1. Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje prodej části
pozemku p. č. 1796/1 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v
k. ú. Lískovec pro Mgr. Petra Reniersa za cenu dle znaleckého
posudku. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem, který
bude vyhotoven na náklady kupujícího.
II.
Bezplatný převod nemovitostí do majetku města Koryčany
1.) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje bezúplatný
převod pozemku p. č. 1686/4 ostatní plocha , ostatní komunikace o výměře 178 m2 a p. č. 1688/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 112 m2 v obci a v k. ú. Koryčany v ul.
Pivodova ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Města Koryčany
2.) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje bezúplatný převod
pozemku p. č. 351/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
151 m2 v obci a k. ú. Koryčany ve vlastnictví Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Koryčany.
3.) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje bezúplatný
převod pozemku p. č. 3/13 ostatní plocha o výměře 84 m a p. č.
379/6 ostatní plocha o výměře 98 m2 v obci a k. ú. Koryčany z
majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Města Koryčany.
4.) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje bezúplatný
převod pozemků na LV 1919 v k. ú. Koryčany ve vlastnictví
Jindřišky Svobodové do vlastnictví Města Koryčany, jsou to
takzvané Singulární pozemky.
5.) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje bezúplatný
převod pozemků na LV 1919, 575, 1346, 1764, 2625, 2644,2705
v k. ú. Koryčany ve vlastnictví Jarmily Vyoralové do vlastnictví
Města Koryčany, jsou to takzvané Singulární pozemky.
6.) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje bezúplatný
převod pozemků na LV 1919, 575, 1346, 1764, 2625, 2644, 2705
v k. ú. Koryčany ve vlastnictví Anny Pátíkové do vlastnictví
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Města Koryčany, jsou to takzvané Singulární pozemky.
III.
Bezplatný převod nemovitostí z majetku města Koryčany
1. Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje bezúplatný
převod pozemků ( nově vytvořených parcel dle geometrického
plánu č. 428/207/2011 ze dne 7. 10. 2011 pod stavbou zpevněných zálivů ( zastávkových pruhů) obousměrné autobusové
zastávky podél silnice II/432) p. č. 1377/14 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 71 m2 a p. č. 1343/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2 a p. č. 1364/7
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 vše obci
a v k. ú. Jestřabice a stavbu zpevněných zálivů ( zastávkových
pruhů) obousměrné autobusové zastávky podél silnice II/432 z
vlastnictví Města Koryčany do vlastnictví Zlínského kraje.
add 8. Pronájem nemovitostí
1.
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje uzavření
nájemní smlouvy se společnosti KORYNA nábytek, a. s. na
pronájem Kulturního domu Koryčany a pověřuje Radu města
Koryčany k uzavření této smlouvy za co nejvýhodnějších podmínek.
2. Zastupitelstvo města Koryčany nedoporučuje Radě
města Koryčany uzavření nájemní smlouvy se společnosti KORYNA nábytek, a. s. na pronájem Fotbalového hřiště v
Koryčanech z důvodu platnosti stávající nájemní smlouvy FC
Koryna a Koryna nábytek, a. s. a doporučuje radě další jednání
až po vyjasnění současných nájemních vztahů mezi uvedenými
subjekty.
add 9. Schválení organizačního zabezpečení následujícího
zasedání zastupitelstva
Starosta seznámil zastupitele s organizačním zabezpečením
následujícího zasedání zastupitelstva, jehož návrh obdrželi
všichni zastupitelé v materiálech k jednání v zastupitelstvu.
Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předloženému návrhu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Starosta přečetl návrh usnesení a nechal o tomto bodu hlasovat.
Hlasování:
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje 13-ti hlasy přítomných zastupitelů organizační zabezpečení následujícího
zasedání zastupitelstva v Koryčanech, které se bude konat dne
23. 2. 2012 v 18 hodin.
add 10. Interpelace zastupitelů
Starosta otevřel interpelace členů zastupitelstva ve které
odpovídal na dotazy jednotlivých zastupitelů.
add 11. Diskuse
Starosta otevřel diskusi, ve které odpovídal na dotazy zastupitelů a občanů.
add 12. Rekapitulace usnesení
Člen návrhové komise pan ing. Jaroslav Kočí provedl rekapitulaci přijatých jednotlivých usnesení, které zastupitelé vzali
na vědomí.
add 13. Závěr
Starosta pan Zdeněk Šmela poděkoval přítomným zastupitelům a občanům za účast na dnešním zasedání a pozval je na
další jednání, které se bude konat dne 23. 2. 2012 v 19 hodin a
dnešní zasedání ve 20:30 hodin ukončil.
V Koryčanech dne 20. 12. 2010
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Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Koryčany,
konaného dne 23. 2. 2012 v Koryčanech
7. zasedání Zastupitelstva Města Koryčany konané ve velké
zasedací místnosti na MěÚ Koryčany zahájil starosta Zdeněk
Šmela v 19.00 hodin. Zasedání se zúčastnilo 13 zastupitelů, 2
zastupitelé byli omluveni. Ověřovateli zápisu byli jmenováni
zastupitelé Rostislav Škrabal a Josef Tvrdý. Návrhová komise
byla schválena ve složení zastupitelů JUDr. Ludmila Harvilíková, Marek Berka a Břetislav Žampach. Průběh zasedání
zapsal Václav Paseka.
Program:
Zahájení
Doplnění a schválení programu
Zpráva o činnosti Rady města Koryčany
Zpráva o hospodaření města Koryčany k 31. 12. 2011, schválení rozpočtových změn
5. Schválení rozpočtu Města Koryčany na rok 2012.
6. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2012
- 2014
7. Schválení plánu investičních akcí a VPP města Koryčany na
rok 2012
8. Schválení Obecně závazné vyhlášky města Koryčany č. 1/2012
o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města
9. Převody majetku města
10. Schválení organizačního zabezpečení následujícího zasedání
zastupitelstva
11. Interpelace zastupitelů
12. Diskuse
13. Rekapitulace usnesení
14. Závěr
1.
2.
3.
4.

add 1. Zahájení - add 2. Doplnění a schválení programu
Starosta přivítal všechny přítomné. Z občanů města se zasedání zastupitelstva zúčastnilo 10 občanů. Dále vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k navrženému programu jednání. Navržený
program byl doplněn o bod: Schválení bezúročné půjčky
Města Koryčany ve výši 9.900,-Kč pro Místní akční skupinu
Hříběcí hory, o. s.
Takto doplněný program byl schválen 13-ti hlasy přítomných zastupitelů.
add 3. Zpráva o činnosti Rady Města Koryčany
Tajemník úřadu Pavel Vaněk předložil informaci o činnosti
rady od posledního zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
add 4.Zpráva o hospodaření města Koryčany k 31. 12. 2011
Rozpočet Města Koryčany byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva Města Koryčany dne 24. února 2011. Příjmy
rozpočtu byly plněny na částku 50.956.700,-Kč a výdaje jsou
čerpány na částku 56.761.500,-Kč, + financování 5.804.800,Kč. Rozpočet za rok 2011 skončil jako vyrovnaný. Celková
zadluženost obce činila k 31. 12. 2010 ve výši 18.176.498,- Kč.
Zpráva o hospodaření Města Koryčany k 31. 12. 2011 byla
zastupitelům předložena v materiálech pro jednání zastupitelstva. Zpráva je přiložena k tomuto zápisu a je jeho nedílnou
součástí.
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Starosta informoval zastupitele o změnách v rozpočtu, které je
nutné schválit dle předloženého přehledu hospodaření za rok 2011.
Dále starosta předložil zastupitelstvu na doporučení rady
převedení hospodářských výsledků do rezervních fondů u příspěvkových organizací Mateřské školky a Domova pro seniory a
uložení odvodu finančních prostředků z investičního fondu do
rozpočtu města Koryčany u příspěvkové organizace Základní
škola Koryčany.
Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předložené Zprávě o hospodaření města Koryčany k 31.
12. 2011. a k dalším předloženým bodů týkajících se hospodaření za rok 2011. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Starosta přečetl
návrh usnesení a nechal o jednotlivých bodech hlasovat.
1.) Zastupitelstvo města Koryčany bere na vědomí zprávu o
hospodaření Města Koryčany k 31. 12. 2011
2.) Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje, 13-ti hlasy přítomných zastupitelů, přesuny v rozpočtu za rok 2011 na
úrovni skutečných příjmů a čerpání skutečných výdajů rozpočtu dle přiloženého přehledu hospodaření k 31. 12. 2011.
3.) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje,13-ti hlasy přítomných zastupitelů, Příspěvkové organizaci města Koryčany
– Domov pro seniory Koryčany převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 v celkové částce ve výši 92.564,64
Kč do rezervního fondu na úhrady ztráty z minulých let.
4.) Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje,13-ti hlasy přítomných zastupitelů,Příspěvkové organizaci města Koryčany - MŠ
Koryčany k převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2011 v celkové částce ve výši 45.403,74 Kč do rezervního fondu.
5.) Zastupitelstvo Města Koryčany ukládá,13-ti hlasy přítomných zastupitelů, dle § 28 odst. 6 písmene b) zák. 250/2000,
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příspěvkové
organizaci Základní škola Koryčany odvod finančních prostředků ve výši 160.000,-Kč do rozpočtu města Koryčany ( znamená
to, že její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití
podle rozhodnutí zřizovatele)
add 5. Schválení rozpočtu města Koryčany na rok 2012
Návrh rozpočtu města Koryčany na rok 2012 byl podrobně
projednán na jednání Rady Města Koryčany za přítomnosti členů
finanční komise. Rada města Koryčany a finanční komise doporučila návrh rozpočtu města Koryčany na rok 2012 ke schvální
v Zastupitelstvu města Koryčany. Rozpočet byl zaslán zastupitelům v předstihu tak, aby se k němu mohli vyjádřit, popřípadě
navrhnout změny. S návrhem rozpočtu se měli možnost seznámit
i občané města. Byl zveřejněn na úřední desce a internetových
stánkách města po dobu, tak jak tomu ukládá zákon o obcích.
Návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Pro rok 2012 byl sestaven vyrovnaný rozpočet, na straně příjmů
činí 36.405.400,-Kč, na straně výdajů činí 31.819.200,-Kč + Financování (-4.586.200,-Kč) = strana výdajů činí 36.405.400,-Kč.
Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předloženému návrhu Rozpočtu města Koryčany na rok
2012. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Starosta přečetl návrh
usnesení a nechal o tomto bodu hlasovat.
Hlasování:
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje 13- ti hlasy přítomných zastupitelů rozpočet Města Koryčany na rok 2012.
add 6. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na
rok 2012 - 2014
Starosta na základě ustanovením § 3 zákona číslo 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá
ke schválení Zastupitelstvu města Koryčany rozpočtový výhled
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na období let 2012- 2014.Střednědobý rozpočtový výhled byl
zastupitelům zaslán v předstihu tak, aby se k němu mohli vyjádřit, popřípadě navrhnout změny.
Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili
k předloženému návrhu střednědobého rozpočtového výhledu
na rok 2012 - 2014 Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Starosta
přečetl návrh usnesení a nechal o tomto bodu hlasovat.
Hlasování:
V souladu s ustanovením § 3 zákona číslo 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zastupitelstvo
města Koryčany schvaluje, 13-ti hlasy přítomných zastupitelů,
tento rozpočtový výhled na období let 2012- 2014.
add 7. Schválení bezúročné půjčky Města Koryčany ve výši
9.900,-Kč pro Místní akční skupinu Hříběcí hory, o. s.
Starosta Zdeněk Šmela seznámil přítomné se smlouvou o
poskytnutí bezúročné půjčky Města Koryčany ve výši 9.900,Kč pro Místní akční skupinu Hříběcí hory, o. s. za účelem
financování projektu z Programu rozvoje venkova s názvem Po
formanských stezkách křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími
horami. Půjčka bude Městu Koryčany vrácena nejpozději k 31.
12. 2012.Návrh smlouvy byl zastupitelům zaslán v materiálech
pro jednání zastupitelstva.
Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předložené smlouvě. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Starosta přečetl návrh usnesení a nechal o tomto bodu hlasovat.
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje, 13-ti hlasy přítomných zastupitelů, bezúročnou půjčku Města Koryčany ve
výši 9.900,-Kč pro Místní akční skupinu Hříběcí hory, o. s. za
účelem financování projektu z Programu rozvoje venkova s
názvem Po formanských stezkách křížem krážem Moštěnkou
a Hříběcími horami. Půjčka bude Městu Koryčany vrácena nejpozději k 31. 12. 2012.
add 8. Schválení investičních akcí města a VPP pro rok
2012
Starosta Zdeněk Šmela předložil členům Zastupitelstva
města Koryčany návrh investičních a veřejně prospěšných prací
na rok 2012. Návrh plánu byl zastupitelům zaslán v materiálech
pro jednání zastupitelstva.
Návrh plánu investičních akcí a větších oprav ve Městě Koryčany na rok 2012
1. Zateplení Domova pro seniory v Koryčanech čp. 77 - podání
žádosti o dotaci
2. Zateplení Hasičské zbrojnice v Koryčanech čp. 82 – podání
žádosti o dotaci
3. Revitalizace zeleně v Koryčanech – žádost podaná
4. Dostavba Domova pro seniory – podání žádosti o dotaci
5. Revitalizace centra města Koryčany- chodníky Nádražní,Ma
sarykova,Příční– podání žádosti o dotaci
6. Místní informační systém a povodňový plán – podání žádosti
o dotaci
7. MŠ Pivodova – dětské hřiště – žádost podaná
8. Zametací vůz – žádost podaná
9. Projekt kanalizace Jestřabice pro územní řízení – dokončení
10. Projekt revitalizace hřbitova v Koryčanech
11. Paspart místních komunikací
12. Studie Multifunkčního střediska / kulturní a tělovýchovné/
13. Zpracování nového digitálního UP Koryčany- II. etapa
14. Cimburk – statické zajištění pro rok 2012
15. Rozšíření parkoviště za zdravotním střediskem
16. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul.
Zámecká
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17. Žádost o dotace a činnosti hasičů JPO 2 pro rok 2012
18. Prodloužení sítí v ul. Pivodova za účelem výstavby RD
19. Vybudování hromosvodů na budovách koupaliště dle projektu
20. Oprava potrubí u malého bazénu na koupališti
Návrh plánu VPP Města Koryčany na rok 2012
1. Oprava hřbitovní zídky v Jestřábicích
2. Nátěr fasády b. j, Masarykova opravně obuvi ve dvoře MěÚ
Koryčany
3. Oprava a běžná údržba chodníků v Koryčanech
4. Oprava schodiště k domu Pečovatelské služby čp. 457 ul.
Zámecká
5. Běžná oprava a údržba veřejných prostranství a veřejné zeleně
6. Oprava betonu na autobusové zastávce v Lískovci
7. Oprava okna a špalet ve volební místnosti v Blišicích
8. Vybudování zpevněné plochy u hostince a u Grabovských v
Blišicích
9. Vybudování odstavné plochy v Lískovci
10. Vybudování veřejného osvětlení u okálu v Lískovci
Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předloženému Návrhu investičních akcí, větších oprav
a návrhu VPP ve Městě Koryčany na rok 2012. K této zprávě
nebyly dotazy ani připomínky. Starosta přečetl návrh usnesení
a nechal o tomto bodu hlasovat.
Hlasování:
Zastupitelstvo Města Koryčany schválilo 13- ti hlasy přítomných zastupitelů návrh investičních akcí a VPP na rok
2012.
add 9. Schválení Obecně závazné vyhlášky města Koryčany
č. 1/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných
podobných her na celém území města
Starosta seznámil zastupitele s návrhem vyhlášky. Návrh
vyhlášky obdrželi zastupitelé v materiálech k jednání v zastupitelstvu
Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předloženému Návrhu obecně závazné vyhlášky města
Koryčany č. 1/2012. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Starosta
přečetl návrh usnesení a nechal o tomto bodu hlasovat.
Hlasování:
Zastupitelstvo Města Koryčany schválilo, 13- ti hlasy přítomných zastupitelů, 1 zastupitel se zdržel, návrh Obecně
závazné vyhlášky města Koryčany č. 1/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém
území města
.
add 10. Převody majetku města
Starosta seznámil zastupitele s návrhem na směnu pozemku ve vlastnictví města a bezúplatných převodů pozemků na
město Koryčany. Podklady obdrželi zastupitelé v materiálech k
jednání v zastupitelstvu.
Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předloženému návrhu na směnu pozemku a převodů
pozemků. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Starosta přečetl
návrh usnesení a nechal o tomto bodu hlasovat.
Hlasování:
1. Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje, 13-ti hlasy
přítomných zastupitelů, směnu pozemku p. č. 3032 ostatní plocha –zeleň o výměře 34761 m2 v k. ú. Jestřabice ve vlastnictví
Města Koryčany za pozemky ve vlastnictví Ing. Tamary Švejdové, a to za parcelu p. č. 61/1 zastavěná plocha o výměře 3 m
2 a p. č. 62/6 ostatní plocha o výměře 584 m2 v k. ú. Blišice,
dále za parcely p. č. 2600/15 ostatní plocha o výměře 15 m2, p.
č. 2600/16 ostatní plocha o výměře 14 m2, p. č. 2601/12 lesní
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půda o výměře 60 m2, p. č. 2601/13 lesní půda 91 m2 vše v k. ú. • s informací o rozšíření služeb v oblasti internetu na území
Koryčany. Na směnované pozemky budou vypracovány znalecměsta Koryčany
ké posudky s tím, že rozdíl ceny bude doplacen.
V interpelacích dále vystoupil pan Rostislav Škrabal, který
2. Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje, 13-ti hlasy poukázal na stav objektu odpadového centra a skladu města
přítomných zastupitelů, bezúplatný převod pozemků na LV Koryčany v ul. Suchý řádek - starosta – odpadové centrum se
1919, 575, 1346, 1764, 2625, 2644,2705 v k. ú. Koryčany ve postupně likviduje.
vlastnictví ing. Pavla Flajšhase do vlastnictví Města Koryčany,
Dále vznesl dotaz k provozu zříceniny hradu Cimburk – na
jsou to takzvané Singulární pozemky.
jeho dotaz odpovídal starosta.
3. Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje, 13-ti hlasy přítomných zastupitelů, bezúplatný převod pozemku p. č.
add 13. Diskuse
415/11 zahrada o výměře 23 m2 v k. ú. Blišice z vlastnictví
Starosta otevřel diskusi a současně odpovídal na dotazy
ing. Františka Krpenského do vlastnictví Města Koryčany.
občanů.
Do diskuse se přihlásil pan Gottwald, který poukázal na
add 11. Schválení organizačního zabezpečení následujícího stav komunikace za zdravotním střediskem vedoucí ke garážím
zasedání zastupitelstva
– starosta – bude řešena až po rekonstrukci elektrického vedení
Starosta seznámil zastupitele s organizačním zabezpečením v uvedené oblasti
následujícího zasedání zastupitelstva, jehož návrh obdrželi
Dále se do diskuse přihlásila paní Helena Šímová, která
všichni zastupitelé v materiálech k jednání v zastupitelstvu.
vznesla několik dotazů a připomínek, a to:
Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele, aby se vyjá- • u smuteční síně vybudovat přístřešek pro smuteční hosty- na
dřili k předloženému Návrh organizačního zabezpečení náslejejí dotaz odpověděl starosta
dujícího zasedání. K tomuto nebyly vzneseny dotazy ani připo- • poukázala na rozhlas u smuteční síně, který je v havarijním
mínky. Starosta nechal o tomto bodu hlasovat.
stavu – na její dotaz odpověděl starosta
Hlasování:
• poukázala na zlepšenou úroveň Zpravodaje Koryčany
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje, 13-ti hlasy pří- • vznesla dotaz zda je možné nahlédnout do kroniky města
tomných zastupitelů, organizační zabezpečení následujícího
– na její dotaz odpověděl pan Ing. Kočí
zasedání zastupitelstva v Koryčanech, které se bude konat 10. • poukázala na velmi pěknou úroveň souboru pohlednic, které
května 2012 v 19 hodin.
vydalo Město Koryčany v roce 2011
• poukázala na velmi špatný vzhled zastávek mezi Lískovcem a
add 12. Interpelace zastupitelů
Koryčany
Starosta otevřel interpelace členů zastupitelstva.
• poukázala na velmi špatný stav chodníku v lokalitě Potoky
V interpelacích vystoupil starosta a seznámil přítomné a • do diskuse navrhla vydání Kalendáře obce Koryčany
zastupitele:
• s projektem na rekonstrukci místního hřbitova v Koryčaadd 14. Rekapitulace usnesení
nech
Členka návrhové komise paní JUDr. Ludmila Harvilíko• se studii multifunkčního zařízení/sportovní a kulturní/ v vá provedla rekapitulaci přijatých jednotlivých usnesení, které
Koryčanech
zastupitelé vzali na vědomí.
• se záměrem na zakoupení nového služebního vozidla
• s dokončením nového Územního plánu Koryčany – připoadd 15. Závěr
mínkové řízení
Starosta pan Zdeněk Šmela poděkoval všem za účast na a
• se zprávou Policie ČR obvodního oddělení Morkovice s bez- jednání ve 21:10 hodin ukončil.
pečností situací ve městě Koryčany
V Koryčanech dne 29. 2. 2012

Město Koryčany připravuje:
zahájení letní sezóny městského koupaliště dne 26.5.2012 s kulturně-turistickým programem:
historické jízdy parního vlaku na trati Koryčany – Nemotice a zpět ve dnech 26.a 27.5.2012
turistické výšlapy do Chřibů, trasy různých náročností, se startem a cílem na koupališti
občerstvení ve stylu domácí zabíjačky
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Hřbitovní poplatky od 1.1.2012
V souladu se zákonem č.256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou
s nájemci hrobových míst sepisovány nové nájemní smlouvy v průběhu roku 2012.
Nájem hrobového místa je stanoven za m2 pronajaté plochy hrobu.
Koryčany
Hrobové místo
Urnový hrob
Kolumbární skříňka
Vsypové místo

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

Jestřabice
Hrobové místo
Kolumbární skříňka

25,- Kč/m2
25,- Kč/m2

Město Koryčany
nabízí k prodeji
pozemek v ulici Lhotka p.č. 42/1 o
výměře 504 m2. Druh pozemku je ostatní plocha a je určen k zástavbě. Cena
pozemku je 250 000,-Kč. Bližší informace
na tel. č. 573 500 993 p. Paseka.

Náklady na provoz drtičky stavební suti a kompostárny
Drtička a třídička stavební suti:
Úkony potřebné k získání certifikace výrobku –stavební drti,chemické rozbory drti,zkouška
ekotoxicity,prohlášení o shodě,kontrola řízení výroby.
cca 70 000,- kč.
PHM,traktor
30 000,- kč
Mzda obsluhy
20 000,- kč
Stavební suť odevzdaná občany 353,- tun (celkový poplatek 89 000,- kč)
Stavební suť ostatní (akce města) 294,- tun
Beton
24,- tun
Celkově zpracovaná drť
671, tun
náklad
120 000,- kč
Toto množství bylo použito na zpevnění cest s měkkým povrchem.
Celkové množství stavební suti a betonového odpadu soustředěné na odpadové
centrum Koryčany za rok 2011 bylo 1 183 tun.Od občanů bylo převzato množství 353
tun stavební suti.Likvidace tohoto množství uložením (firma Depoz - Zdounky) by
při průměrné ceně 324,- kč za uložení 1 tuny na skládku a nákladech na dopravu cca
42 000,- kč by stála občany cca 157 000,- kč. Zpracováním stavební suti na drť se tak
získá materiál, který by se jinak při záměru zpevnění cest musel draze nakupovat.
Kompostárna:
Náklady
vaky,kde uzrává podrcený materiál(tráva ,větve,listí)
Spotřeba elektřiny(ventilátor,síto)
PHM
Mzdy ( kompostér,svoz trávy )
Celkem náklady

40 000,. Kč
30 000,- kč
80 000,- kč
54 000,- kč
204 000,- kč

Podíl zpracovaného biologického odpadu od občanů je 75%,což je 153 000,- kč
Při počtu občanů(2 900 )a chalupářů (300) cca 48,- kč/poplatníka
Skutečné náklady na likvidaci komun. odpadu od občanů 615,- kč/poplatníka
Náklady na likvidaci komunálního odpadu a biologického odpadu převzatého od
občanů jsou 663,-kč.
Za rok 2011 bylo dovezeno z ploch veřejné zeleně a od občanů na odpadové centrum celkem 120 tun ,po zpracování na kompost bylo předáno k dispozici občanům
a použito na plochy veřejné zeleně 32 tun vyrobeného kompostu,ve vacích zraje 45
tun, na zpracování čeká 43 tun.Účelem této služby je hospodárné využití biologických
odpadů vzniklých při udržování ploch zeleně města i občanů a zamezení jejich spalování a nepovoleného skládkování.
Komunitní kompostárny jsou nedílnou součástí moderního trendu vedení odpadového hospodářství obcí a měst. Spolu se zařízením na zpracování stavební suti
slouží k hospodárnému využití odpadů, které by jinak při klasickém způsobu likvidace skládkováním vedlo k daleko vyšší zátěži pro občany i životní prostředí.
Josef Prokeš, odbor životního prostředí MěÚ Koryčany
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Seznam míst pro ukládání
biologicky rozložitelného
odpadu před odvozem
Technickými službami města
Koryčany
Biologicky rozložitelným odpadem
(dále jen BRO) se rozumí rostlinný materiál vznikající z údržby městské zeleně
a údržby travnatých ploch z pozemků
občanů města Koryčany a místních částí.Jde o vyhrabanou suchou trávu, seno,
slámu, posekanou trávu, větve z údržby stromů.Tento materiál musí být bez
jiných příměsí jako jsou kameny, železo,
plasty, sklo apod.BRO odveze občan na
komunitní kompostárnu odpadového
centra Koryčany vlastním dopravním
prostředkem, nebo jej může odložit
ve stanovený den na obecní pozemek
na místa k tomuto účelu vyhrazená .

Číslo 1/2012

(parc.č.162/1)
- odbočka z hlavní silnice směr Střílky
před tenisovým kurtem napravo
- točna nad bytovými domy Okál
(p.č.1875)
- horní část parčíku (p.č.1796/1)
- křižovatka u pomníku,směr Střílky na
levé straně(p.č.1796/3)
Jestřabice
- u hřbitova
- vedle garáží před bývalým vepřínem(p.
č. 988/3)
- V Chaloupkách (naproti Pluhařového)
p.č.1377/1
Blišice
– parčík na kraji Blišic pod stoupáním od
Koryčan
- naproti Klemmového u lípy
- U hospody
- naproti hasičské zbrojnice u pumpy
(p.č. 232/5)
Koryčany
- Zdravá Voda-u odbočky k bytovce
- Stanoviště kontejnerů u parkoviště
před chatami
- ulice Svatoplukova :v dolní části (p.č.
1410/2)
- spojnice ulic Smetanovy a Tyršovy v
Seznam míst pro uložení BRO
dolní části ( p.č.1388)
v Koryčanech a místních částech:
- ulice Pivodova: směrem nahoru po
Lískovec
levé straně (p.č.1694/2), před Kostiho- před lesní správou cesta ke ,,Trojance‘‘
vým
Odložení BRO na obecní pozemek musí
být provedeno tak, aby nedocházelo
ke znečištění komunikací, případně k
ohrožení bezpečnosti silničního provozu.Pracovníci Technických služeb tento
materiál odvezou k dalšímu zpracování
v komunitní kompostárně.
Termín svozu BRO je stanoven na
každou středu, případné změny termínu
svozu budou zveřejněny prostřednictvím městského rozhlasu a internetu.U
většího množství BRO se musí občané
telefonicky s předstihem dohodnout s
vedoucím odpadového centra na odvozu nebo na OŽP MěÚ Koryčany.V žádném případě nesmí být do BRO přimíchán biologický živočišný odpad,tekutý
odpad či odpad z potravin.
Pro hospodárnější a efektivnější
provedení této služby občanům byl stanoven seznam míst dle místních částí
a ulic, kde BRO bude občany ukládán
před jeho odvozem.Není možno tedy
vytvářet hromádky BRO před každým
domem, jak tomu bylo doposud, ale je
třeba dodržet uložení na sběrná místa
pro každou místní část města.

-

Tovární čtvrť: vedle kontejnerů na tříděný odpad
- Močílky: vedle kontejnerů na tříděný
odpad pod hřištěm
- Příční: pod stanovištěm kontejnerů na
tříděný odpad
- Náměstí : stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u farní zdi
- Nad Zahradami: vedle kontejnerů na
tříděný odpad
- Lhotka : u odbočky na skládku dřeva
vlevo
- Ulice Zámecká:naproti odbočky k
,,Cigorce‘‘
- Ul. Zámecká : statek -cesta k Hipocentru
- Ulice Kyjovská: u odbočky na
ul.Zámeckou(p.č.326/3)
- U Kachníku: odbočka do ,,Potoků“
- Suchý řádek: u starého sběrného dvora
- Petrželka : u transformátoru
Všechna tato sběrná místa k odložení
biologicky rozložitelného odpadu budou
označena tabulkami s nápisem: ,,Zde
odkládejte biologicky rozložitelný odpad
(větve,trávu,listí).‘‘
Seznamy těchto míst budou k dispozici na vývěskách v jednotlivých městských
částech,na úřední desce Města Koryčany
a budou doručeny do domácností prostřednictvím České pošty.
Odbor životního prostředí

Sociální práce na obcích
V souvislosti se sociální reformou
byly od 1.ledna 2012 z Městského úřadu v Koryčanech převedeny veškeré
sociální dávky na Úřad práce ČR. Na
městském úřadě však nadále zůstává
agenda sociálně-právní ochrany dětí
a sociální práce. Jde o pomoc lidem,
kterým se nedaří vyřešit svou nepříznivou životní situaci vlastním úsilím a
z toho důvodu jsou ohroženi sociálním
vyloučením. Sociální práce na Městském úřadě v Koryčanech je zaměřena
zejména na pomoc s problémy lidí, kteří se (z vlastní viny či bez vlastního přičinění) ocitli v dlouhodobé nezaměstnanosti, dluhové pasti, jsou ohroženi
ztrátou bydlení nebo neumí hospodařit
se svými finančními prostředky. Sociální práce hledá způsob, jak člověku
pomoci překonat problém, na který sám nestačí tak, aby mohl ve svém
prostředí optimálně fungovat. Sociální
pracovník, který disponuje potřebnými

Číslo 1/2012

znalostmi a dovednostmi, buď zajistí
pomoc sám nebo zprostředkuje pomoc
jiných návazných služeb. S klientem
nevede správní řízení ani ho nekontroluje. Vyslechne jeho problémy a nabízí
mu pomoc a poradenství. Do obydlí klienta může vstoupit pouze s jeho
souhlasem a musí se při tom prokázat
služebním průkazem. Na Městském
úřadě v Koryčanech sociální práci pro
osoby v hmotné nouzi vykonávají pro
obce Střílky, Zástřizly, Chvalnov-Lísky
a Cetechovice sociální pracovnice:
Anna Langová - tel. č. 573500988
Lenka Rotterová – tel. č. 573500990
Na ně je možno se obracet o radu
nebo konkrétní pomoc a to nejen ve
vyjmenovaných oblastech. Je jisté, že
uvedené problémy není radno podceňovat a odkládat jejich řešení. Odkládání řešení má za následek jejich prohlubování a to nakonec může vést ke

Koryčanský zpravodaj

ztrátě bydlení, zhoršení zdraví nebo
poškození mezilidských vztahů.
Problematiku seniorů, osob se zdravotním postižením (např. potřeba zajištění vhodných pomůcek nebo služby)
nebo osob s duševním onemocněním
(např. problematika osob ohrožujících
sebe nebo své okolí), osob pečujících o
osoby závislé na péči jiné osoby, osob
ohrožených rizikovým způsobem života (např. patologické hráčství, alkoholová a drogová závislost), obětí trestné
činnosti jiné osoby, imigrantů, rodin s
dětmi atd., jsou připraveni řešit sociální
pracovníci Městského úřadu v Kroměříži, ulice Kotojedská 269. Zde si také
držitelé označení do vozidel, přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
mohou vyměnit staré označení za nový
parkovací průkaz platný v Evropské
unii. K výměně je třeba doložit staré
označení, průkaz mimořádných výhod
a průkazovou fotografii.
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Společenská kronika II. pololetí 2011
NAROZENÍ

SŇATEK

JUBILEA

Červenec
Dobešová Amálie, Koryčany
Sádlík Patrik, Lískovec

Červen
Tomášek Jaromír – Pavla Peturová

Červenec

Srpen
Svobodová Andrea , Koryčany
Rauszová Sára, Jestřabice
Září
Topinka Matyáš, Koryčany
Žampach Lukáš, Koryčany
Erlichová Simona, Koryčany
Říjen
Baroň Marek, Koryčany
Lungová Aja, Koryčany
Svačina Kryštof, Koryčany
Listopad
Pinterová Eliška, Koryčany

Červenec
Jiří Malovec – Iva Tomanová
Srpen
Srpen
Ondřej Zetka – Jarmila Marešová

Září
Říjen

Září
Lukáš Adamík – Klára Havránková
Říjen
Tomáš Kučírka – Zdeňka Jurčíková
Steffen Weigt – Jiřina Konečná
Libor Wlach - Eva Javorská
Prosinec
Pavel Kubát – Markéta Fialová

Listopad
Prosinec

Prosinec
Stavělová Vanesa, Koryčany

ZLATÁ SVATBA

ÚMRTÍ

Dne 17. března 2012 oslavili 50 let
svého společného života manželé
Marie a Alois Šenkyříkovi v obřadní
síni Městského úřadu v Koryčanech.
Město Koryčany přeje do dalších
let hodně zdraví a pohody, radosti ze
života, smyslu pro humor a zájem
o všechno, co se kolem děje.

Červenec

Srpen

Září
Říjen
Listopad

Prosinec
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80 let Kouřilová Květoslava, Koryčany
Čížková Ludmila, Koryčany
Nejezchlebová Božena , Blišice
85 let Zahnaš Roman, Koryčany
90 let Pluskalová Emilie, Koryčany
80 let Kubánková Anna, Koryčany
85 let Berková Božena, Blišice
80 let Nováková Blanka, Koryčany
85 let Lorenzini Vlasta, Lískovec
Mrázková Růžena, Koryčany
Pešlová Marie, Koryčany
90 let Gazdová Ludmila, Koryčany
Lorenzini Josefa, Koryčany
91 let Berková Josefa, Koryčany
92 let Sloupský Jan , Lískovec
80 let Zálešáková Anděla, Jestřabice
90 let Veselá Alžběta, Lískovec
80 let Staňková Eva, Koryčany
85 let Galandrová Eliška, Koryčany
Nassvetrová Anežka, Koryčany
Stratilová Zdenka, Lískovec
90 let Berka Jindřich, Blišice
91 let Tarabová Olga, Koryčany
92 let Řádková Marie,Lískovec
94 let Ševčíková Marie, Lískovec

Koryčanský zpravodaj

Gamba Karel, 1925, Koryčany
Kučera Jarmil, 1942, Koryčany
Kolínek Pavel, 1948, Jestřabice
Majerichová Marie, 1924, Koryčany
Marková Anežka, 1926, Koryčany
Michalík Bohumil, 1932, Koryčany
Povolný Bedřich, 1933, Koryčany
Kovář Otakar, 1943, Koryčany
Reniers Ivan, 1947, Koryčany
Zelinka Jiří, 1930, Koryčany
Mertová Marie, 1925, Koryčany
Fukan Bohumír, 1943, Koryčany
Daníček Bedřich, 1935, Koryčany
Titzová Marie, 1933, Koryčany
Doupovcová Alice, 1944, Blišice
Průša Jan, 1948, Jestřabice
Machálek Jaroslav, 1914, Koryčany
Hrda Jiří, 1956, Jestřabice
Mauler Zdeněk, 1935, Lískovec
Trunkát Stanislav, 1928, Blišice
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Evidence obyvatel
Pohyb obyvatelstva v letech 1994 -2011
Rok :
Celkem
Z toho ženy
Koryþany
Blišice
Lískovec
JestĜabice
PĜistČhovalo se
OdstČhovalo se
Narodilo se
ZemĜelo
PĜír./úbytek
SĖatky
Rozvody

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

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

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

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

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

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

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

2001
2878
1512
2072
213
326
267
80
59
23
38
6
15
8

2002
2884
1510
2058
209
312
301
67
40
17
38
6
21
5

2003
2925
1525
2012
209
331
303
87
40
25
31
41
15
4

2004
2959
1530
2100
230
322
307
89
53
22
24
34
9
12

2005
2952
1525
2105
227
320
300
72
61
15
33
-7
17
14

2006
2939
1417
2085
233
326
295
55
64
27
31
-13
18
6

2007
2923
1522
2075
233
324
291
52
53
25
40
-16
15
12

2008 2009
2913 2892
1514 1503
2064 2070
236 226
326 316
287 280
51
51
64
50
40
20
37
42
-10
-21
13
9
16
11

2010 2011
2858 2847
1512 1486
2054 2039
211 214
316 326
277 268
53
58
64
53
21
29
44
45
-11
-34
8
16
5
13

PĜírĤstky/úbytky

PĜírĤstky/úbytky 1994 - 2011
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Roky 1994 - 2011

Poþet cizincĤ s trvalým pobytem: 45

Celkový poþet obyvatel v letech 1994 - 2011

Poþet narozených v letech 1994 - 2011
45

2980
2960
2940
2920
2900
2880
2860
2840
2820
2800
2780

40

Poþet narozených

35
30
25
20
15
10
5

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Roky
1:94, 2:95, 3:96, 4:97, 5:98, 6:99, 7:00, 8:01, 9:02, 10:03, 11:04, 12:25, 13:06,14:07,15:08, 16:09, 17:10, 18:11

Roky 1:94, 2:95, 3:96, 4:97, 5:98, 6:99, 7:00, 8:01, 9:02, 10:03, 11:04, 12:0, 13:06, 14:07, 15:08
16:09, 17:10, 18:11

Poþet zemĜelých v letech 1994 - 2011
60

Poþet zemĜelých

50
40
30
20
10
0
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Roky 1:94, 2:95, 3:96, 4:97, 5:98, 6:99, 7:00, 8:01, 9:02, 10:03, 11:04, 12:05, 13:06
14:07, 15:08, 16:09, 17:10, 18:11

15

16

17

18

PrĤmČrný vČk v jednotlivých místních þástech
2009
Blišice
JestĜabice
Lískovec
Koryþany
Celkem
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muži
42,57
41,53
42,79
40,07
40,72

ženy
48,31
45,63
43,61
43,85
44,34

celk.
45,53
43,67
43,21
42,04
42,60

2010
Blišice
JestĜabice
Lískovec
Koryþany
Celkem

muži ženy celk.
42,95 49,08 46,07
41,48 47,35 44,48
43,05 44,18 43,61
40,19 44,04 42,21
40,86 44,73 42,87

Koryčanský zpravodaj

2011
Blišice
JestĜabice
Lískovec
Koryþany
Celkem

muži ženy
celk.
44,20 47,99 46,15
42,11 47,93 45,18
43,16 43,91 43,54
40,01 44,10 42,16
40,90 44,73 42,90
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MċSTO KORYýANY
NámČstí 401, 768 05 Koryþany
Iý: 00287334

Oznámení o vyhlášení výbČrového Ĝízení
II. kolo
Vydáno dne: 22.3.2012

Poþet stran: 1

Tajemník MČstského úĜadu Koryþany vyhlašuje ve smyslu § 7 zákona þ. 312/2002 Sb. o úĜednících
územních samosprávných celkĤ výbČrové Ĝízení a vyzývá zájemce k pĜihlášení na obsazení pracovního místa:

Odbor životního prostĜedí –stavební úĜad
Druh práce (pozice):
Platová tĜída:
Platový stupeĖ:
PĜíplatky:
Místo výkonu práce:
PĜedpokládaný nástup:

Vedoucí odboru - výkon státní správy na úseku stavebního Ĝádu v rozsahu
daném pĤsobností stavebního úĜadu
10
dle délky praxe
osobní + pĜíplatek za vedení
pracovištČ MČstského úĜadu Koryþany, NámČstí 401, Koryþany 768 05
1.5.2012 –pĜípadnČ dle dohody

Požadavky pro vznik
pracovního pomČru:

- VŠ vzdČlání stavebního smČru podmínkou
- min. 3 roky praxe v oboru podmínkou (projekþní þinnost, dozorová þinnost...),
ve správní þinnosti výhodou
- zkouška ZOZ úĜedníka ÚSC na úseku stavebního Ĝádu výhodou
(dle zák . 312/2002 Sb., §§ 21, 27)
- dobré Ĝídící, organizaþní a komunikaþní schopnosti, flexibilita
- výborná znalost práce na PC,
- ěP skupiny B podmínkou

Nabízíme:

Možnost doþasného ubytování v obecním bytČ, stravenky

Uchazeþi pĜedloží písemnou pĜihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
-jméno, pĜíjmení a titul,
-datum a místo narození,
-státní pĜíslušnost,
-místo trvalého pobytu,
-þíslo obþanského prĤkazu nebo þíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního obþana,
-datum a podpis
Písemné pĜihlášky doplní:
-životopisem o dosavadních zamČstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se
správních þinností,
-výpisem z evidence RejstĜíku trestĤ ne starším než 3 mČsíce,
-ovČĜenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdČlání,
-lustraþní osvČdþení (do výbČrového Ĝízení lze doložit i žádost o vystavení lustraþního osvČdþení)
PĜihlášky uchazeþi doruþí v uzavĜených obálkách poštou nebo osobnČ na sekretariát MČstského úĜadu
Koryþany, NámČstí 401, Koryþany nejpozdČji do 20.4.2012 do 12,00 hod .
Na obálku je nutné napsat text “VýbČrové Ĝízení – vedoucí SÚ“.
Bližší informace : VanČk Pavel –tajemník MČÚ , tel 573 500 982, email: tajemnik@korycany.cz
MČsto Koryþany si vyhrazuje právo v odĤvodnČných pĜípadech zrušit výbČrové Ĝízení, nebo nevybrat žádného
z pĜihlášených kandidátĤ.
VanČk Pavel
tajemník MČstského úĜadu Koryþany
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Důležitá telefonní čísla:
Informace o telefonních číslech
Záchranná zdravotnická služba
Hasiči
Policie ČR
Integrovaný záchranný systém
Městský úřad Koryčany
Pohotovost Plyn
Poruchová služba E.ON
Poruchová služba VaK Kyjov
Poruchová služba VaK Kroměříž

1180
155
150
158
112
573 500 999
1239
800 225 577
800 800 825
573 331 271

Nemocnice Kyjov
Česká pošta Koryčany
Česká spořitelna, Koryčany
MUDr. Kováčik, praktický lékař
MUDr. Otrusinová, zubní
MUDr. Kudělková, praktický lékař
MUDr. Dvořáková, pediatr
MUDr. Werner, gynekolog
MUDr. Mazánková, zubní
Lékárna Náměstí 401
Lékárna Masarykova 934

518 601 111
573 377 146
956 754 490
573 518 277
573 518 227
573 376 500
573 376 236
602 526 232
573 376 666
573 376 152
573 332 158

Knihovna
KORYČANSKÁ KNIHOVNA VZPOMÍNALA NA BOŽENU NĚMCOVOU
V podvečer 150. výročí úmrtí Boženy
Němcové jsme v knihovně v Koryčanech
uspořádali vzpomínkový pořad.
Sešla se široká veřejnost, abychom
společně vzdali hold naší vlastence, spisovatelce a velké ženě Boženě Němcové.
Připravili jsme ukázky z knih o jejím
životě od Miroslava Ivanova a Heleny Sobkové, básně napsané Františkem Halasem
a Jaroslavem Seifertem, zazpívali jsme i
píseň, začetli se do korespondence mezi
manželi Němcovými, ale i do korespondence mezi vlasteneckými přáteli.
Abychom zdůraznili její láskyplnost
ke svým dětem, začetli jsme se do dopisů, které psala svému synovi Karlovi do
Zaháně.

Vše jsme ještě doplnili fotografiemi.
Na závěr se rozpoutala plodná diskuze
s polemikou nad životem a dílem Boženy
Němcové.
Podařilo se nám tedy důstojně vzpo-

menout na naší paní Boženu Němcovou
a dovolte na závěr slova básníka:
„Od těch časů sedá u Babičky, komu
se v srdci stmívá“
Ilona Vybíralová

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ V KORYČANECH
Knihovna v Koryčanech se rozhodla
pokračovat v úspěšných pořadech pro
rodiče s dětmi. Tentokrát jsme zvolili
pohádkové téma na celé odpoledne na
pátek 10.2. v 16.30 hodin
Děti měly možnost si převléknout
pohádkový kostým ze široké nabídky
kostýmů pohádkových bytostí, do kartičky dostaly bod, pokud poznaly kostým a
pohádku, ze které by asi tak mohla být.
Převleky byly jak pro holčičky, tak pro
kluky. Dalším úkolem bylo podle obrázků poskládat správně celý děj pohádky,
pak poznat pohádku podle části zahrané
v loutkovém divadle.
No a potom na slečny a maminky
čekala kadeřnice a vizážistka, obě měly
plné ruce práce a přesto se na všechny
nedostalo, jaký byl velký zájem nechat se
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načesat a namalovat.
Součástí odpoledne byla soutěž o nejlepší maminčinu svačinku a musím říct,
že si maminky opravdu vyhrály a připra-
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vily velice zajímavé pohoštění, k dispozici pro všechny byla káva pro maminky
a babičky, čaj a voda pro děti.
Na závěr jsme měli připravenou hra-
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nou pohádku, ale vzhledem k opravdu velké účasti jsme zvolili jen soutěž. Pozitivní
ohlas dětí i rodičů nám dělá velkou radost,
jen máme trochu starosti, že se příště už
do knihovny všichni nevejdeme.

Naštěstí je před námi už jaro a léto, akce
máme naplánované venku. Nejbližší je
otvírání studánek 24.3.2012 v 10.00hodin
U Zdravé vody v Koryčanech.
Velký dík patří kadeřnici paní Aleně

Vavrlové a vizážistce paní Marcele Žižlavské, za čas, který věnovaly dětem a jejich
maminkám. Za kolektiv organizátorek v
dalším složení Květka a Zuzka Daníčkovy.
Všem děkuje Ilona Vybíralová.

Recitační soutěž v městské knihovně v Koryčanech
Městská knihovna se letos rozhodla
vyhlásit první ročník recitační soutěže
pro děti.
Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií, děti předškolního věku, žáci prvního
a druhého stupně základní školy.
Do všech kategorií se celkem přihlásilo 22 soutěžících, ale soutěže se zúčastnilo 18 dětí, pro nemoc se 4 omluvily.
Přestože se soutěžní klání odehrávalo
v době jarních prázdnin, přišly všechny
děti velice dobře připraveny a ty menší
i s rodinnými příslušníky. Požádala jsem
pana starostu, aby na úvod pronesl pár
slov, a pak už jsme si mohli užívat krásných veršů z úst našich nejdříve malých,
a pak mladých soutěžících.
Všichni soutěžící dostali drobnou
odměnu a diplom za účast.
Do poroty zasedla paní Antonie Gabrielová a pan MgA. Norbert Svačina, Ph.D.
Neměli lehký úkol, protože výkony dětí
byly vyrovnané, ale jejich hodnocení bylo
spravedlivé.
Už se těšíme na příští ročník a na ještě
větší účast. Na závěr je přehled soutěžících
a jejich umístění. Všem moc gratulujeme.

V kategorii předškolních dětí se umístili:
1.místě : Vratislav Svoboda
2.místě: Iveta Valentová
3.místě: Aneta Žižlavská
4.místě: Kateřina Stieglerová
5.místě: Karolína Hamšíková
6.místě: Tomáš Erlich
7.místě: Žaneta Neradová
V kategorii žáků 1. stupně ZŠ se umístili:
1.místě: Ludmila Janásková

a Kristýna Žižlavská
2.místě : Jonáš Smetana
3.místě: Michal Binek
4.místě: Lucie Kostelníková
V kategorii žáků 2. stupně ZŠ se umístili:
1.místě: Lucie Valentová
2.místě: Natálie Dvořáková
a Markéta Valentová
3.místě: Anna Klimánková
a Marek Kolařík

Mateřská škola
P R O J E K
T
VĚCI KOLEM NÁS A CO S NIMI?
V měsíci lednu jsme se rozhodli udělat ve třídě Motýlků
netradiční výuku, jejíž součástí byla hra a tvoření z různých
recyklovatelných materiálů.
Hlavním cílem bylo :
• rozvíjet u dětí tvořivost, která umožňovala projevit vlastní
fantazii a nápady a ukázat dětem, že hrát si můžeme i bez
hraček,
• naučit se rozpoznávat různé druhy materiálů,
• umožňovat dětem aktivně se podílet na jeho zlepšení životního prostředí ,dbát o pořádek, třídit odpad,
Hodnocení projektu:
Na naši netradiční výuku jsme se připravovaly již v průběhu
prosince.
Seznámily jsme s našim záměrem rodiče dětí a požádaly je
o spolupráci, která se týkala nošení různých materiálů. /vlny,
ruličky, kelímky, krabičky , knoflíky, apod. /.
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Rodiče byli vstřícní a věci se nám sešly v dostatečném
množství.
Během vánočních svátků, kdy byla MŠ uzavřená, jsme uklidily hračky a místo nich jsme do třídy roztřídily a připravily do
hracích kontejnerů různé věci .
Ve třídě byly dětem ponechány knížky, leporela, obrázky, veškeré pomůcky určené k výtvarným a pracovním činnostem.
První den nástupu v novém roce jsme děti seznámily se
změnami ve třídě a s tím, že máme spoustu materiálů a šikovné
děti, které si samy vyrobí jiné hračky .
A co bylo první potřeba ?
Nápad dětí + pomoc učitelky /jak na to/ + dětské ruce /které
tvoří/.
Vyhrálo auto z papírové krabice a panenky z vlny.
První týden byl náročný, neustálou výrobou ,,nových “ hraček a učebních pomůcek, aby jich bylo dostatečné množství pro
všechny.
Děti se podílely na výrobě aut, vlaku, panenek, pokojíčků
a domu pro panenky.
Stavěly věže, stavby, mosty z různých krabiček a krabic, tvo-
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řily z plastových vršků.
Udělaly si pexesa z časopisů, puzzle ze starých pohledů,
proplétaly pavučinky z vlny, či tajemnou krabici, která slouží
k poznávání předmětů hmatem. Velmi napínavé pro ně bylo
přišívání knoflíků na sněhuláka, či pravidelná relace v naší Prímové televizi. /vyrobené z krabice/. Vymýšlely, stříhaly, lepily,
malovaly, kreslily.
Snad nejvíc se vyřádily při ,,Velké pirátské námořní bitvě“
a malování hradeb, které jsme poslepovaly z krabic větších než
jsou děti. :-)
Podařilo se nám zažehnout jiskřičku tvořivosti i u těch dětí,
kteří se dosud výrobě, malbě nebo stříhání vyhýbaly.
Velmi zajímavé pro nás bylo třeba je jen pozorovat, jak si
mnohdy dokázaly poradit a co je napadalo. :-)
Vůbec v tom okamžiku nebylo podstatné, že výsledkem
byla např. ulepená hromádka nebo ,,splácané vrstvy něčeho“,
ale PROCES celého tvoření, zapálení dětí pro činnost a jejich
radost z vlastních výsledků.
Nedílnou součástí projektu byl i úvod do ekologie.
Děti se učily poznávat různé materiály. Naučily se přitom
bezpečně třídit recyklovatelný odpad a pochopily, že i když jsou
malí, mohou přispět tímto k ochraně životního prostředí.
Všemi činnostmi prolínala metoda prof. Reuvena Feuersteina, podle které se u dětí podporuje vnitřní motivace k učení
a poznávání prostřednictvím slovní formulace ,,rozmysli si to“.
V logu celého programu stojí: ,,Nechte mě chvilku, já si to
rozmyslím “.
V tomto programu pokračujeme i nadále
Děti jsou stimulovány otázkami. Klademe důraz na spolupráci a naslouchání.
Prof. Feuerstein mluví o vzájemném sdílení myšlenek, přístupů k úkolu.

KOUZELNÝ
KARNEVAL V MŠ
Dne 8. března se v naší Mateřské škole uskutečnil karnevalový den. Doma
pomáhali dětem rodiče, kteří většině
připravili krásné pohádkové masky. Paní
učitelky ráno vítaly vodníky, berušky,
princezny, Šípkovou Růženku, kovboje
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Každé dítě vidí určitý problém ze svého úhlu pohledu, který je
dán jeho zkušenostmi, který je ovlivněn kulturou a sociálním prostředím ve kterém vyrostlo. Tak se učí děti vzájemné toleranci.
U dětí rozvíjíme vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu, ale
i obsahově a formálně přesné vyjadřování. Jednoduše řečeno,
snažíme se o to, aby děti přesně věděly co mluví.
A nyní zpět k projektu.
Třetí týden v lednu jsme udělaly s rodiči třídní schůzku,
protože jsme chtěly mít zpětnou vazbu. Zajímalo nás, jestli děti
doma hovoří o tom ,co společně tvoříme, co se učí, zda-li si víc
váží doma hraček a lépe si je uklízí, jestli se změnil jejich vztah
k malování, stříhání. apod.
Promítly jsme jim fotografie dětí z našich společných
každodenních aktivit .
Schůzka proběhla v přátelské atmosféře a potěšilo nás, že se
rodiče stavěli k celému projektu kladně.
Pracovní nasazení malých ,,umělců“ a radost z celého
tvořivého procesu nejlépe vystihují přiložené fotografie, které
si můžete prohlédnout.

a mnoho jiných, kteří přicházeli do svých
tříd. Děti od rána rejdily a tančily při
hudbě. Po svačině se potom všichni sešli
v tělocvičně. Zde nás čekalo vystoupení
kouzelnic, které děti bavily svým kouzlením a pantomimou.
Děti také navštívili dva klauni, kteří přijeli na koloběžce a společně s dětmi tančili, zpívali „Jede, jede mašinka“
a masky se jim předvedly v plné pará-
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dě. Veselí klauni jim slíbili překvapení
na svých třídách. Děti čekala diskotéka,
ovocné pohoštění, pestré soutěže a na
každého čekala sladká odměna. Na závěr
děti dostaly tvarohový dort a sladkosti.
O tom, že se karneval vydařil, svědčila
spokojenost a radost dětí.
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Základní škola
ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
V únoru jsme založili na základní škole Žákovský parlament, kterého se účastní vždy 2 zástupci z 5. – 9. třídy. Setkáváme se ve středu jednou za dva týdny. Projednáváme zde školní problémy a připomínky žáků a na každý měsíc vymýšlíme
nějakou akci.
V měsíci únoru jsme vytvořili schránku na Valentýnská
přání, která jsme 14. února rozdávali. V březnu proběhl „modrý den“. Žáci i zaměstnanci školy přišli v modrém.
Doufáme, že naše další akce budou stejně úspěšné jako ty
předešlé.
zástupci Žákovského parlamentu

Projekty EU na ZŠ Koryčany
Základní škola se dlouhodobě snaží
zajistit v rámci svých možností i další finanční zdroje. Jednou z možností je
zapojení školy do projektů financovaných
EU. Přes počáteční neúspěchy s projekty
podávanými v letech 2008 a 2009 se škole v roce 2010 podařilo obdržet dotaci
na projekt „Nová škola- nové metody“.
Tento projekt s rozpočtem téměř 1,5 milionu Kč se dostal již do druhé poloviny
své plánované délky a měl by skončit na
jaře 2013. Projekt je kromě vzdělávání
pedagogických pracovníků zaměřen především na tvorbu vzdělávacích materiálů
určených k přímému použití ve výuce.
V současné době je již vytvořeno a ověřeno

cca 70% plánovaného počtu těchto materiálů. Vzdělávací materiály jsou vytvářeny
především pro přírodovědné předměty,
anglický jazyk a matematiku. Vzdělávání
pedagogických pracovníků se zaměřilo
na získávání kompetencí pro výuku žáků
v oblasti čtenářské a finanční gramotnosti.
Projekt má význam nejenom pro přímé
zvyšování kvality výuky, ale také významný přínos pro doplnění a modernizaci
vybavení školy moderními technickými
prostředky jako jsou počítače, interaktivní tabule, dataprojektory a jiné moderní
učební pomůcky a prostředky.
Protože bude projekt „Nová škola – nové metody“ na jaře příštího roku

ukončen, pracuje se již nyní na žádosti
o další grant. Škola se rozhodla reagovat
na výzvu, kterou vyhlásil koncem února
Zlínský kraj, s názvem Zvyšování kvality
ve vzdělávání ve Zlínském kraji II. Právě
nyní se dokončují práce na projektu „Za
vzděláním společně“. Žádost o dotaci na
tento projekt ve výši více jak 3 miliony
Kč musí škola podat nejpozději začátkem dubna. Potom již budeme netrpělivě
očekávat, zda se nám podaří prosadit se
s naším projektem v konkurenci ostatních
státních i soukromých subjektů, které se
budou také snažit uplatnit své záměry
v rámci této výzvy.
RNDr.Vlastimil Válka, ředitel školy

„Ostatky“ ve škole
Tradiční „Ostatky“ na závěr masopustního období proběhly
v polovině února nejen v několika okolních obcích, ale letos také
poprvé v koryčanské škole – konkrétně v budově na náměstí.
V pátek 17. února si děti do školy přinesly masky a kostýmy,
do kterých se během první hodiny ve třídách převlékly. Společný program byl pak zahájen v patře školy. V jeho úvodu nejprve
pan učitel Mgr. Roman Hofr seznámil děti krátce s původem,
tradicemi a smyslem tohoto významného lidového zvyku. Pak
se každá třída představila v průvodu masek. Nechyběl samozřejmě ani tradiční medvěd. Další část programu pokračovala
v jednotlivých třídách, kde děti volily nejlepší třídní masku. Závěr
celého dopoledne proběhl opět na chodbě školy i v tělocvičně.
A co by to byly pravé Ostatky bez muziky? V tělocvičně probíhala diskotéka, v patře si žáci mohli zatančit zumbu
a o hudební zpestření celého dne se zcela netradičně postaral
opět pan učitel hrou na moravské dudy – gajdy.
Celé dopoledne bylo opravdu radostné a veselé, a tak jen
doufáme, že se nám v této tradici podaří i v příštích letech
pokračovat.
Učitelé 1. stupně ZŠ Koryčany
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Zápis dětí do školy
Rok se s rokem sešel a tak opět na počátku února 2012 proběhl v budově koryčanské školy na náměstí tradiční zápis dětí
k povinné školní docházce. K zápisu se dostavilo kolem tří desítek dětí z Koryčan, Mouchnic, Jestřabic, Blišic, Lískovce, Stupavy
a Starých Hutí. Průběh zápisu byl i letos pedagogy pečlivě připraven. A jak již bývá zvykem, i letos proběhl netradiční formou. Tentokrát provázela děti známá pohádková postavička
Krtečka. Děti procházely v doprovodu pohádkových víl (současných žáků první třídy) Krtečkovou cestou a hravou formou
plnily úkoly na různých „zastaveních“. Na konci cesty je čekala
sladká odměna, Krtečkova medaile a pamětní list.
V souvislosti s přípravou na zápis a vstupem dětí do první
třídy byla letos poprvé rodičům i dětem nabídnuta forma jakési předškolní přípravy – „Metoda dobrého startu“. Během zimy
se uskutečnila dvě setkání rodičů a dětí, při nichž byli rodiče
seznámeni s metodami práce s předškoláky. Rodiče o tuto službu projevili zájem a tak doufáme, že i v příštích letech budeme
v této užitečné aktivitě pokračovat.

Vstup dítěte do školy je určitě významnou událostí v životě
celé rodiny. Proto přejeme rodičům hodně trpělivosti a dětem
mnoho úspěchů.
Kolektiv učitelů 1. stupně ZŠ Koryčany

Střední škola

Komínský Veletrh fiktivních firem 2012
Valentýnské dopoledne letošního roku
jsme si zpříjemnili návštěvou 6. ročníku
veletrhu fiktivních firem v Brně. Letos se
ho zúčastnilo 19 firem z 9 měst ČR.
Paní Dana Batelková a pan Ing. Lukáš
Hůla veletrh slavnostně zahájili.
Jednotlivé společnosti měly k dispozici
stoly, ze kterých si vytvořily prodejní místa.
Ostatním se představily prostřednictvím předem připravené prezentace, jejímž cílem bylo oslovit konečné zákazníky.
Poté následovalo obchodování mezi jednotlivými firmami.

-

Hodnocení proběhlo dle těchto kritérií:
Vzhled stánku
Obsahová náplň katalogu
Představení firmy pomocí prezentace
Hodnocení provedli zástupci všech
fiktivních firem navzájem tak, aby byla
soutěž co nejvíce objektivní.
První tři místa obsadily tyto firmy:
1.místo Lentilky,s.r.o. (Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí)
2.místo Sport-fit,s.r.o. (Střední škola hotelová a služeb Kroměříž)
3.místo Joker,s.r.o. (SOŠ a SOU Polička)
Vítězové dostali hodnotné ceny
a všichni zúčastnění obdrželi pamětní listy spolu se sladkou odměnou v podobě
valentýnského srdce.

Číslo 1/2012
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PRVNÍ MÍSTO V SOUTĚŽI FIKTIVNÍCH FIREM V KATEGORII
„NEJLEPŠÍ VIZITKA“
Koncem roku 2011 vyhlásilo centrum fiktivních firem soutěž „O nejlepší vizitku firmy“. Do soutěže se sešlo přes 90 prací, 17
firem postoupilo do druhého kola a absolutním vítězem se ziskem plného počtu 70 bodů se stala firma Sport-fit, s.r.o. zřízená studenty 4. ročníku naší školy, obor obchodně-podnikatelská činnost. Autorem vizitky je Petr Skácel. Podle pořadatelů soutěže snesly
nejlepší práce srovnání s profesionálně připravenými vizitkami, o to více úspěch našich žáků těší.
Více zde: http://ssogkorycany.webnode.cz

OCHOTNICKÝ SPOLEK KORYČANY - DIVADELNÍ SEZÓNA 2012
Letošní divadelní sezónu zahájil náš spolek už v září loňského roku, kdy jsme začali s učením se nového textu nové
divadelní hry. Jako loni jsme sáhli po francouzském autorovi
konverzačních komedií, tentokrát to byl Eric Assus s komedií
Švagřičky aneb příbuzné si nevybíráme.
Posílení o nové členy, jsme se s vervou nám vlastní pustili do
zkoušek, vzhledem k situaci, jaká je s kulturním domem zkoušeli jsme v knihovně v teple, poslední zkoušky před premiérou
na jevišti kulturního domu probíhaly v zimě, proto jsem jejich
počet omezili.
O spolupráci jsme požádali profesionálky, kadeřnici Alenku
Vavrlovou a Marcelku Žižlavskou, které z nás obyčejných žen
udělaly „herečky“. Díky jejich umu jsme se staly na pár hodin
na jevišti někým jiným, což podtrhlo celkový dojem z celého
představení. K dnešnímu dni máme již odehráné 4 představení
a chystáme se ještě do Kroměřížě na scénu Starý pivovar.
Děkujeme všem, kdo nám při naší práci vychází vstříc,

a sponzorství Dřevopodnik Hausner s.r.o. a vedení města za
vstřícnou spolupráci.
Děkujeme také vám, věrným divákům, bez vás by to nešlo,
zůstaňte nám věrní pro léta příští.
Za celý kolektiv Ilona Vybíralová

Na přehradě v Jestřabicích se v dubnu uskuteční XVIII. MISTROVSTVÍ ČR v jezerním muškaření
Od roku 2002 vlastní přehradu v Jestřabicích společnost Sportovní rybářství
Jestřabice, cílem bylo vytvořit zde dobře
zarybněný revír s kvalitní rybí obsádkou
a poskytnout rybářům nevšední zážitky.
Rok 2012 je naší jubilejní desátou sezónou.
Důkazem toho, že jsme zvolili správnou
cestu je nejen zájem rybářů o naši vodu, ale
i skutečnost, že zde letos proběhne XVIII.
Mistrovství ČR v jezerním muškaření. Tuto
sportovní akci pořádáme ve spolupráci
s Českým rybářským svazem Praha a je
určena pro padesát nejlepších závodnic
a závodníků z celé České republiky, kteří
se kvalifikovali sítem předchozích závodů.
Závod proběhne během dubového víkendu
21. - 22. 4. 2012. Přičemž ve čtvrtek před
akcí bude vysazeno 4.000 kusů pstruhů
a sivenů, mezi nimi nebudou chybět ani
trofejové kusy, v sobotu proběhne vlastní
závod a v neděli finále.
Muškaření je rybolovná technika
spočívající v lovu ryb na umělé nástrahy
- imitace hmyzu nebo drobných vodních
živočichů, které jsou nahazovány pomocí
těžké muškařské šňůry. Je to dynamicky
se rozvíjející způsob rybolovu a v poslední
době je populární především muškaření na
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stojatých vodách.
Kromě této prestižní akce spolupořádáme další rybářské závody s mezinárodní
účastí, ale i závody pro širokou rybářskou
veřejnost a také již pátým rokem „Rybářský
den“ pro klienty Domova pro osoby se zdra-
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votním postižením Javorník ve Chvalčově.
Na všechny akce Vás srdečně zveme
ať jako soutěžící nebo jako diváky. Více se
o dění na přehradě Jestřabice dozvíte na
webových stránkách www.jestrabice.cz
S pozdravem „Petrův zdar“ MiŠ.

Číslo 1/2012

SDH Koryčany
Vážení spoluobčané.
S novým rokem každý z nás má
spoustu nových předsevzetí a nových plánů. Není tomu jinak ani u hasičů. Když
jsme hodnotili na výročních schůzích
uplynulý rok, mnohdy jsme nehodnotili
jenom ty pozitiva co nám přinesl uplynulý rok ale také jsme uvažovali nad těmi
zápornými věcmi a hledali cesty jak to
vše napravit. Víme velice dobře, že situace v našem městě není zrovna nejlepší
co se týče pracovních příležitostí ale také
na poli kulturním a společenském. Ale
zastavme se u hasičů a při této příležitosti
bych Vás rád seznámil s našimi aktivitami na letošní rok.
Začneme těmi nepříjemnými věcmi.
Za první je dost smutné, že zanikl SDH KORYNA Koryčany. O to je to
smutnější, že ukončil činnost v roce, kdy
měl slavit 140 let od svého vzniku. Byl to
jeden z nejstarších sborů na okrese Kroměříž. Podobný osud potkal také SDH
v Jestřabicích a tento sbor také ukončil činnost. Jedno pozitivum ale pro náš sbor z toho bylo a to že někteří členové z KORYNY
a Jestřabic přešli do našeho sboru.
Dost často slyšíme nářky našich občanů na dění na poli kulturním, že se nic
nedělá pro naše občany a že není kde se
kulturně vyžít. I tato výtka sice má své
opodstatnění, ale na druhé straně, když se
něco organizuje tak zájem našich občanů
je minimální. Jde nám například o vánoční koncert s dechovou hudbou VKLKOŠÁCI. Co nás mohlo potěšit, že tento
koncert byl těmi co přišli hodnocen velmi
kladně. I když byla finanční ztráta znatelná, tak zvažujeme další pokračování i když
vše zaleží na existenci kulturního domu.
Další kulturní akce, kterou jsme
pořádali byl hasičský ples, který se uskutečnil v měsíci únoru. Ples byl hodnocen

kladně, až na to, že v prostorách kulturního domu bylo chladno. Příčinou bylo
extrémně chladné počasí a také to, že
v tomto období nebyly pořádány žádné
akce a v KD se netopilo ale pouze temperovalo. Jsou prostě věci, které nedokážeme ovlivnit. Přesto se za tuto nepříjemnost omlouváme. Děkujeme proto
všem návštěvníkům kteří na tento ples
přišli. Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem sponzorům, kteří přispěli do
tomboly a těm kteří odmítli z jakýchkoliv
důvodů, že nepřispějí se omlouváme, že
jsme je o příspěvek žádali. A doufáme, že
se nebudou držet hesla: „PODNIKATEL
NEMUSÍ ALE HASIČ MUSÍ KDYKOLIV
A HLAVNĚ ZADARMO“. Poděkování
patří všem příznivcům a členům sboru,
kteří pomohli jakýmkoliv způsobem při
organizaci tohoto plesu.
Rovněž další akce a to letní zábava na
zámku je v ohrožení. Máme nezávazný
příslib, že letos v červenci by se mohla
zábava ještě uskutečnit. Co bude následovat dál nedovedeme odhadnout, protože jsou věci, které nedokážeme ovlivnit
a rozhodují o tom jiné orgány než jsme
my hasiči.
A nyní se částečně zmíním o našich
aktivitách a plánech na letošní rok. Začátkem roku jsme se účastnili výročních
schůzí v okolních sborech, které hodnotily svou činnost za uplynulý kalendářní rok. Dá se konstatovat, že činnost
a problémy jsou ve všech sborech totožné.
Proto patří všem, kteří se aktivně zapojují do dění, velké poděkování a uznání.
Poděkování patří také těm, kteří se starají a vedou výcvik mladých hasičů i když
i zde jsou velké rezervy hlavně z řad rodičů. Jedná se hlavně o větší zapojení svých
potomků do hasičského hnutí. V současné době se MH připravují na soutěže.

Jak už jsme v předešlých příspěvcích
naznačil vzniklo družstvo, které se bude
zúčastňovat soutěží. Nyní se připravují
pod vedením bratra Jaroslava Juráčka. Co
se týče mužů ti jsou začleněni v zásahové
jednotce a ta má svoje vyčlenění. A není
to nijak lehké, protože slouží v pohotovosti 24 hodin denně a musí absolvovat
jak teoretická tak praktická cvičení pořádaná HZS Zlín. Konstatovali jsme proto, že by bylo nad jejich síly aby se ještě
zapojovali do různých soutěží. I přes tyto
jejich činnosti se jednotka aktivně zapojuje do dění sboru.
V tomto roce náš sbor plánuje tyto
akce: začneme sběrem kovového odpadu,
chceme se účastnit hasičské pouti na sv.
Hostýně, v květnu se uskuteční okrsková
soutěž ve Střílkách na kterou přislíbilo
účast i Městečko Trnávka což by přispělo
ke zpestření celé soutěže. Dále pak máme
v plánu účast MH na táboře v Lískovci,
červencovou taneční zábavu, netradiční branný závod, mikulášskou nadílku
a závěrem roku výroční schůzi .
To jsou zhruba nastíněné akce, které
budeme pořádat a naším přáním je abyste některé z nich navštívili za což předem
děkujeme.
Jedna z posledních akcí, které jsme
se účastnili byl turnaj v sálovém fotbale,
který se uskutečnil v Městečku Trnávka. Tento turnaj pro nás dopadl celkem
uspokojivě. Z 9 mužstev jsme obsadili
6 místo což považujeme za úspěch, protože chlapci neměli kde trénovat.
Závěrem bych chtěl Vám občanům našeho města poděkovat za přízeň a popřát
Vám hodně úspěchů a hlavně zdraví
v tomto roce. Pokud byste chtěli rozšířit
naše řady budeme velmi rádi a vřele Vás
přivítáme do našeho kolektivu.
Starosta SDH Koryčany.

HRÁČI FC KORYNA K ZIMNÍMU SPÁNKU NEULEHLI

Vážení příznivci koryčanské kopané,
v posledním loňském vydání zpravodaje jsme se rozloučili krátkým zhodnocením podzimní části soutěžního ročníku
2011/12 a tak mi dovolte, abych Vás krátce informoval o naší činnosti v následujícím období.

Číslo 1/2012

Všechna mládežnická mužstva i po
odehrání mistrovských utkání pokračovala s výjimkou krátké přestávky během
vánočních svátků v tréninkovém procesu
v hale místního sportovního centra.
Tečku za starým rokem obstaralo
30.12. již tradiční utkání „svobodníženatí“ na škvárovém hřišti, kde se sešel
početný zástup fotbalu chtivých nadšenců z řad nynějších i bývalých hráčů
.Těžký zasněžený terén nahrával více
lehkonohým zástupcům týmu „svobodných“, kteří nakonec své zkušenější kole-
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gy ženáče přehráli poměrem 2:1.
Muži se letos poprvé účastnili zimního turnaje O pohár starosty v Kyjově,
kde se po velmi nevyrovnaných výkonech
umístili na 5.místě (výsledky : KORYNALovčice 2:2, KO-Nesovice 5:1, KO-Sobůlky 1:4, KO- Kostelec 1:2, Kyjov U19-KO
0:11, KO-Ždánce 2:4, zbývá dohrát Osvětimany –KO)
Kvalitu zimní přípravy však narušily
dlouhotrvající mrazy během února, díky
nimž se neuskutečnila některá plánovaná
přátelská utkání, navíc došlo ve fotbalo-
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vém areálu k zamrznutí rozvodů vody.
Po sportovní stránce jsme se snad dokázali na jarní pokračování soutěžního kolotoče připravit dostatečně, otazník se
však stále vznáší nad příštím osudem domovského fotbalového
areálu . Ten spolu s mateřskou firmou KORYNA nábytek,a.s.
změnil v závěru loňského roku majitele. Žádná jednání o podmínkách dalšího užívání však zatím neproběhla a proto stále
není jasné, jaká budoucnost vlastně koryčanskou kopanou v
následujících týdnech a měsících čeká.
V těchto nelehkých časech, kdy se utkání budou odehrávat nejen na sportovních kolbištích , ale i za jednacím stolem,
budeme o to více potřebovat přízeň a podporu Vás fanoušků.
Na shledanou při výkopu 1.jarního kola v neděli 1.4.2
012.
Za FC KORYNA Michal Huška
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Stolní tenis
„Že se dá sportovat nejen v přírodě a tělocvičnách dokazuje snímek z 1. ročníku turnaje ve stolním tenisu, který se za účasti
šestnáctičlenného pole startujících odehrál 14.1.2012 v Pivnici u Thonetů.“

LÉČIVÉ ROSTLINY
Dovolte mi dnes potřetí, trochu bylinkářských rad.

PODBĚL LÉKAŘSKÝ
Podběl lékařský (Tussilago farfara), někdy také podběl obecný, je
vytrvalá léčivá rostlina s dlouhým
plazivým oddenkem. Listy začínají
růst až po odkvětu. Vyskytuje v celé
Evropě a Asii. U nás se roste převážně na vlhkých místech, na polích, u
vody, na loukách, na březích potoků
a v příkopech.
Sběr a zpracování
Sbírá se květ a list. Žluté květy se sbírají v březnu a v dubnu. Suší se ve stínu na dobře větraných místech, v tenkých
vrstvách. Zdravé a nepoškozené listy se sbírají od května do
června. Suší se při teplotě do 40 °C. Lístky se mohou sušit i
zavěšené.

Číslo 1/2012

Využití
Podběl lékařský má dezinfekční a protizánětlivé účinky.
Používá se při zánětech horních cest dýchacích k lepšímu
odkašlávání a k potlačení zánětů. Užívá se v nálevu, samotný
nebo v čajových směsích. Čerstvé lístky z odvaru se přikládají
na spáleniny, oteklé a bolavé klouby a na špatně hojící vředy.
Má mírný močopudný a antiastmatický účinek. Lidové léčitelství doporučuje obklady z jeho výluhu na záněty žil a obtížně
se hojící rány.
Podběl se nedoporučuje vzhledem k obsahu pyrolizidinových alkaloidů k dlouhodobému užívání, ačkoliv je jejich
obsah velmi malý a rapidně se snižuje sušením. Samostatně podávaný také není vhodný pro děti a těhotné a kojící
ženy.[2]
Příprava čaje
Jedna čajová lžička květů a řezaných lístků se dá do čtvrt
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litru vody. A necháme projít varem, 16 minut luhujeme. Pak
scedíme. Pijeme pomalu, 1-2 hrníčky denně. Čaj nelze užívat
trvale.
JITROCEL KOPINATÝ
je trsnatá vytrvalá rostlina charakteristická typickou růžicí přízemních listů, ze které vyrůstá několik stvolů. Rostlina je v dnešní době
hojně rozšířena ve velké části světa
a i na území Česka, kde se vyskytuje
na polích, u cest či na loukách. Jedná se o léčivou bylinu, působí proti
kašli a má protizánětlivé a antibiotické účinky, které jsou způsobeny přítomností glykosidu jménem
aukubin, čehož se využívá k léčbě
vředových chorob žaludku, dvanáctníků i tlustého střeva.
Pro své pozitivní účinky se jitrocel využívá převážně k
výrobě čajových směsí, které mají působit protizánětlivě a na
trávení. Současně se z jitrocele vaří odvary při problémech s
dýchacími cestami. Je to díky jeho schopnosti odhlenit dutiny.
Pro své léčebné účinky je znám již od Antiky, kdy byl využí-

ván jako látka působící proti kašli,[6] na opary, při kožních
infekcích a jako protijed na vzteklinu.V lidovém léčitelství se
využívá jako látka usnadňující potíže způsobené astmatem,
záněty průdušek a další onemocnění dýchacích cest.
Mezi lidmi je rozšířena praxe, kdy se čerstvá šťáva z listů
používá na menší rány, ekzémy, spáleniny a zanícené rány. V
současnosti se tato praxe nedoporučuje, jelikož hrozí, že se
do rány zanese druhotná infekce. Čaj je využíván kuřáky jako
podpůrný prostředek při odvykací kúře.
Jitrocelový sirup
jednoduchý recept: nasbíráte mnoho listů, vezmete velikou třílitrovou sklenici od okurek, vkládáte postupně vrstvu
listů, posypete cukrem, opakujete, trošku zmačknete, dáte
víčko, nebo igelitový sáček a gumičku. Druhý den nebo za
dva dny jdete natrhat další listy a přidáváte opět stejným
způsobem, takto pokračujete až máte sklenici plnou. Pak
jsem sklenici nechala v kuchyni na polici, a asi po měsíci
jsem scedila sirup, pak je potřeba sirup převařit a nalijeme
do sklenic, dobře uzavřeme .... cukrem nešetřete, jitrocel je
kyselý ... :)
Sirup jsem dávala dětem 5 až 6 lžiček denně, dospělý člověk užívá polévkové lžíce ....

Poklady na stráni
pod Chlumkem
Stařenka Koudelková sedávala někdy
na lavičce na náměstí a jednou, když jsme
šli kolem, můj brácha Víťa mě za ní poslal:
„Běž se té stařenky zeptat, jestli nezná
nějakou pověst o Koryčanech, nebo okolí, já už jsem otravoval tolik lidí tak běž se
zeptat jednou zase ty.“
Tak jsem se opatrně přiblížil: „Dobrý den,paní, sháníme pohádky a pověsti
tady o okolí, mohl bych se zeptat, jestli
nějakou neznáte nebo jste neslyšela?“
„No, a co tě to zajímá? To máš do školy?“ ptala se mne stařenka.
„Ale ne, ale brácha furt něco shání a
tak jsem se chtěl jenom zeptat.“
Tak se stařenka začala smát a naráz
řekla: „No, vidíš tady ten Chlumek? A
slyšel jsi něco o něm?“
„No, neslyšel“, odpověděl jsem.
Tak babička začala pomalu vyprávět.
A tady směrem ke Chlumku na pasekách se říkalo, že tam jsou poklady. A
to jako děcko jsem si pamatovala, že
tam kluci s chlapama kopali na několika různých místech. Jeden z nich, co si
pamatuji se jmenoval Kryštof, jeden prý
Franta a ještě jeden, ale to už si nepamatuji. Ten prý zblbnul. Oni se domluvili
v hospodě a vyrazili někde, na místa,
co prý jednomu z nich jeho děda říkal.
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Chodili vždy navečer, aby se o tom
nevědělo, kde jsou.
Jeden z nich se mi moc líbil, já byla
děcko, ale říkala jsem si, že to nevadí, až
vyrostu, tak mu budu nadbíhat. No nakonec to bylo všechno jinak.
Ale všem co hledali, nedařilo se nic
najít. Tak se prý hádali. Později jsem
slyšela o tom, že měli jakýsi zápisky po
kterýmsi dědovi, co prý se mu ukázaly
místa těch pokladů ve snech. To ještě žil i
jeden jeho kamarád, taky stařeček, co už
ani nedokázal mluvit a prý spolu kopali.
Říkali, že kousek toho pokladu našli, ale
zastrašil je prý jakýsi čaroděj, tak utekli
a pak se už báli vrátit a znovu poklad
hledat.
Jednou jsem se tam za těma chlapama byla tajně dívat, co dělají a kde kopou,
říkala jsem si,co když zrovna něco najdou, , no tehdy ale nic nenašli.
Pak jsem slyšela, že to právě zkoušeli na Velký pátek. Už prý měli všechno
domluvený, vzali si prý motyky, krompáče a lopaty a šli kopat na nějaké dohodnuté místo.
Museli prý kopat bez přestávky a šlo
jim to pořád pomaleji a pomaleji. No, ale
naráz prý narazili na něco „kovového“.
Znovu začali rychleji kopat k tomu co to
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bylo, s představou toho, že objeví poklad.
A podařilo se jim dostat ze země
nahoru dřevěnou, okovanou truhlu.
A v tu chvíli se vedle nich objevila
jakási postava s kuklou, nebylo jí vidět
do tváře, vypadal jako čaroděj nebo kat.
V tu chvíli všichni ztuhli, naráz čekali, co
bude, co se stane, co ta příšerná postava
řekne, co udělá.
Čas, kdy čekali na to, co bude, byl
prý nekonečný. A za tu dlouhou dobu už
jeden z nich to nevydržel a vykřikl:„Co
po nás chceš, co máme dělat….“
A naráz prý truhla sjela jako blesk
zpátky do vykopané díry a zmizela.
A postava promluvila: „Tož když jste
chtěli jenom mluvit, budu dál nad tímto
pokladem jako duch pořád sedět, mohli jste si něco každý vzít a nemluvit. Ale
já tak budu zase čekat na vaše potomky,
abych se v klidu s nimi podělil, to je můj
osud“ Tak dokončila ta čarodějná postava
svou větu a zmizela stejně jako díra, kterou vykopali.
Chlapi stáli v hrůze a studu nějakou
dobu v té tmě. Pak jeden řekl:„Tak vidíte,
měli jsme držet hubu a měli bychom aspoň něco. Tak máme ostudu a s nikým o
tom nebudeme mluvit.“
A pak jsem občas slyšela, že se prý
říká, že lidi o tom všem vědí a v těch místech určitě někdo z Koryčan ten poklad
najde.
zapsal Mojmír Stupňánek
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Wellness
Vážené čtenářky a čtenáři,
dnes uzavírám první téma naší pravidelné Wellness poradny, kdy jsem Vás
postupně seznámila s pojmem wellness a jeho základními pilíři. V tomto díle
se dostáváme ke třetímu z nich, a sice k
udržování optimální váhy. Lidé s takovou
váhou jsou duševně vyrovnaní a také jsou
zdravější. Někteří z nás se dobře cítí i při
mírné nadváze. Ale je důležité si váhu
hlídat a nenechat ji přerůst do nekontrolovatelného nabírání. Každý máme ideální hmotnost jinou. Lze ji zjistit pomocí
BMI. Tento index si můžete vypočítat
sami tak, že váha ( v kg) se podělí výškou
(v m) na druhou. Pokud vám vyjde BMI:
• méně než 18,5 – máte podváhu, která
znamená vysoká rizika pro zdraví
• 18,5 – 24,9 – je ideální hmotnost, rizika prakticky nehrozí žádná nebo minimální
• 25,0 – 29,9 – značí nadváhu s nízkými
riziky
• 30,0 – 34,9 – to jste v pásmu obezity a
hrozí už zvýšená rizika
• 35,0 – 39,9 – znamená závažnou obezitu a vysoká rizika
• 40,0 a více – je už těžká obezita 3. stup-

ně s velmi vysokými riziky
Váha člověka je zčásti tvořena genetickými faktory, ale i my sami na ni máme
velký vliv. Proto pokud BMI není ideální, je třeba změnit životní styl. Základní
změnou musí projít jídelníček. Není tady
však řeč o dietách! Naopak, pokud chceme zhubnout zdravě a napořád, je třeba
netrýznit tělo hladem! Stačí jen dodržovat několik zásadních, jednoduchých
pravidel.
Wellness a stres, to jsou dvě věci, které
spolu nejdou dohromady. A právě kontrola nad stresem je tím čtvrtým pomyslným pilířem wellness. Stres je reakcí
organismu na přetížení, které může být
způsobeno různými faktory. Mohou to
být finanční potíže, tlak v práci, neshody v rodině, nemoci atd. Je potřeba mít
nad stresem kontrolu a nenechat si ho
přerůst přes hlavu. Příznaky stresu jsou u
každého z nás jiné. K těm nejobvyklejším
pat¬ří:
• neklid, nervozita, únava, ospalost nebo
naopak nespavost
• ztráta chuti k jídlu, žaludeční nevolnost, průjem nebo zácpa
• neschopnost soustředění se, podráždění, apatie a nezájem
Proti nadměrnému stresu je potřeba
se bránit. To můžete několika způsoby.

Tím hlavním je nenakládat si víc práce,
než můžete zvládnout. Pokud začínáte
věci odkládat na později apod., tak to už
je signál, že je třeba zvolnit. Je dobré zajít třeba do kina, na tenis, do přírody, do
zahrádky nebo dělat cokoliv jiného, co
vás baví. Prostě na chvilku vypnout. Při
dlouhodobém stresu se totiž významně
zvyšují rizika různých onemocnění jako
jsou vředy, vysoký krevní tlak, onemocnění srdce nebo migrény.
Minulé století bylo ve znamení převratných objevů. Po století atomové energie, letů do vesmíru, počítačů a mobilních
telefonů přichází období podobných objevů, které se ale budou odehrávat v oblasti
člověka a jeho zdraví. Předzvěstí těchto
objevů je přesun zájmu vědy a techniky
do péče o zdraví a člověka, do wellness.
Wellness se stává moderním trendem,
který se postupně stane nedílnou součástí života všech, kdo se chtějí cítit dobře a
užívat života naplno, ve zdraví a v dobré kondici nejenom dnes, ale také až jim
bude padesát, šedesát, sedmdesát či více
let. Víte, ono není velkým uměním být fit
ve dvaceti nebo třiceti letech, ale udržet si
kondici do co nejvyššího věku.
Pojďte ŽÍT WELLNESS, stojí to za to!
Váš wellness poradce
Kontaktní email: zdravystyl@email.cz

Dešťové srážky
PĜehled dešĢových srážek v jednotlivých mČsících roku v mm

mČsíc/rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PrĤmČr
leden
únor
bĜezen
duben
kvČten
þerven
þervenec
srpen
záĜí
Ĝíjen
listopad
prosinec

18,00
17,00
20,00
31,00
78,00
70,00
295,00
53,00
53,00
28,00
80,00
54,00

22,00 44,00 80,00 33,00
14,00 77,00 35,00 5,00
57,00 97,00 23,00 52,00
46,00 3,00 70,00 54,00
64,00 79,00 218,00 70,00
32,00 135,00 106,00 51,00
100,00 153,00 106,00 114,00
58,00 44,00 100,00 39,00
80,00 29,00 80,00 29,00
33,00 39,00 17,00 42,00
23,00 71,00 59,00 1,00
45,00 65,00 49,00 34,00

38,80
30,53
48,53
44,07
68,33
89,00
107,80
66,67
69,20
,
42,73
50,33
45,27

Souþet

797,00 748,00 598,00 712,00 707,00 674,00 546,00 629,00 756,00 703,00 772,00 574,00 836,00 943,00 524,00

701,27
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12,00
3,00
20,00
51,00
30,00
157,00
81,00
67,00
134,00
152,00
29,00
12,00

15,00
9,00
33,00
68,00
47,00
144,00
71,00
40,00
41,00
17,00
61,00
52,00

48,00
26,00
73,00
16,00
45,00
56,00
149,00
58,00
53,00
37,00
100,00
51,00

45,00
12,00
78,00
67,00
39,00
51,00
116,00
39,00
173,00
10,00
28,00
49,00

16,00
43,00
19,00
29,00
41,00
86,00
73,00
106,00
61,00
100,00
56,00
44,00

52,00
4,00
8,00
48,00
56,00
54,00
98,00
24,00
51,00
60,00
43,00
48,00

64,00
51,00
65,00
24,00
30,00
135,00
36,00
28,00
49,00
48,00
72,00
27,00

27,00
90,00
17,00
65,00
75,00
58,00
143,00
94,00
26,00
7,00
58,00
96,00

45,00
42,00
75,00
77,00
99,00
96,00
14,00
167,00
27,00
14,00
30,00
17,00
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61,00
30,00
91,00
12,00
54,00
104,00
68,00
83,00
152,00
37,00
44,00
36,00
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Roþní srážky v letech 1997 - 2011

Srovnání mČs. srážek roku 2011 s prĤmČrem 1997 - 2011
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Roþní prĤmČr 1997 - 2011 = 701 mm

Srovnání stanovištČ Lískovec a Koryþany, Lhotka

StanovištČ: Lískovec
Autor: Stanislav Binek

2011

Koryþany
Lískovec

leden únor bĜezen duben kvČten þerven þervene srpen záĜí
Ĝíjen listopad prosinec Roþ. souþ.
33,6
3,5 78,4 56,3 62,5 38,6 100,4 21,7 27,7 35,6
1,9 32,6 492,8
33,0
5,0 52,0 54,0 70,0 51,0 114,0 39,0 29,0 42,0
1,0 34,0 524,0

Srovnání srážek pro stanovištČ Lískovec a Koryþany
MČsíþní srážky v m
mm

120
100
80
ěady1

60

ěady2

40
20
0

ěada1: Koryþany, Lhotka
ěada2: Lískovec
Autor:
Antonín Hunþa
StanovištČ: Koryþany, Lhotka
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BouĜky: první 24.4.2011, poslední 19.9.2011, celkem 22 bouĜek
Sníh: poslední 19.3.2011, první 17.12.2011(poprašek)
Mráz: poslední 22.3.2011, první 12.11.2011
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Cena vodného a stoþného v Kþ
2010

Vodné
Stoþné
Celkem
% nárĤstu

24,84

cena
DPH

DPH

2012

25,50

25,59

27,43

28,51

30,62

52,27

54,01

56,20

3,0

86x365x4 = 125 m3 Kþ
125 m3 Kþ

2011

za 1 m3

3,3

4,0

187
82

219
22

274
308

9%

10 %

14 %

Jenprozajímavost
•
•
•
•
•

PrƽmĢrná spotƎebanaúzemí provozovanémVaKHodonín,
a.s.je84,5 litrunaosobuaden.
1litrodebrané pitné vodystojí 0,029 Kē
1litrvypouštĢné odpadní vodystojí 0,035 Kē
zákazníkzaplatí celkem0,064 Kē za1litrspotƎebované a
vypuštĢné odpadní vody
ZtĢchtopropoētƽ mƽžemezjistit,že:
–
–
–

vprƽmĢruzaplatí zákazníkpouze5,40 Kē za1den
což zarokvprƽmĢruna1osobuēiní 1971Kē
naētyƎēlennourodinupak7884Kē zarok

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

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

Číslo 1/2012

Autovrakoviště Třebětice
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Oblastní Ĝeditel ýMSS
vypisuje výbČrové Ĝízení
na pozici finanþní poradce ýMSS
pro obvod KromČĜíž
Nabízíme:

x novou profesní dráhu a kariéru
x kvalitní zaškolení v bankovních
produktech a službách
x práci se souþasnými klienty ýMSS
x silné zázemí stabilní a úspČšné
spoleþnosti

Oþekáváme:
x
x
x
x

SŠ, VŠ vzdČlání
ochotu a touhu se stále vzdČlávat
dobré komunikaþní dovednosti
obchodního ducha

Pokud vás nabídka zaujala, kontaktujte nás.
Marcela Vašková
obchodní Ĝeditel ýMSS
mobil: 606 049 103
e-mail: marcela.vaskova@cmss-oz.cz
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Motýlci

Karneval v MŠ

Číslo 1/2012
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Žákovský parlament

Masopust

Zápis
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