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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
blíží se doba prázdnin a dovolených.
Prázdniny jistě toužebně očekávají všichni
studenti a žáci škol, na dovolenou čekáme
i my, kteří jsme zapojeni do pracovního
procesu.
Také Koryčany se obzvláště v letních měsících těší
zvýšenému zájmu turistů,
kteří u nás v pěkném prostředí tráví svou dovolenou nebo
zavítají za památkami města a okolí pěšky či na kole.
Máme jim co nabídnout
a také se můžeme pochlubit
novou tváří některých budov.
Věřím, že jste mnozí
z Vás sledovali se zájmem
průběh rekonstrukce Hasičské zbrojnice a jejího okolí.
Dnes mohu s radostí konstatovat, že dílo za cca 4,5mil.Kč
je dokončeno. Zateplovací
práce budovy, včetně výměny oken a vrat, byly převážně
financovány z dotací OPŽP.
Nově zrekonstruovaná budova Hasičské zbrojnice
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bude jistě do budoucna sloužit jako významné technické zázemí naší Jednotce
požární ochrany a Sboru dobrovolných
hasičů města Koryčany.
V krátkosti Vás chci také informovat o připravovaných investič.akcích na
druhou polovinu roku. Jedná se zejména
o dostavbu Domova pro seniory na ulici
Kyjovská za přispění významné dotace
Zlínského kraje a Státního fondu životního prostředí. Další akcí bude oprava
kanalizace, chodníků a povrchu místní komunikace v ulicích Tovární čtvrť
a Pivodova. V obou případech bude částečně omezen dopravní provoz na jmenovaných komunikacích, proto prosím
o toleranci účastníky silničního provozu
a vlastníky nemovitostí dotčených stav-
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bou. Odměnou nám bude zkvalitnění
pobytu seniorů v DPS formou nového
výtahu i zateplení budovy a dále krásnější
vzhled našeho města.
Na závěr mám ještě jednu dobrou
zprávu. Město Koryčany bylo úspěšné
v žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu v projektu „Revitalizace centra města Koryčany, 3.etapa“.
V příštím roce se obyvatelé ulic Nádražní
a Příční dočkají nových chodníků, zeleně
a mobiliáře.
Vážení občané, přeji Vám všem příjemné prožití dovolených a prázdnin.
Doufám, že nebudete mít nouzi o nové
zážitky a načerpáte mnoho fyzických
i duševních sil do další práce.
Zdeněk Šmela, starosta

strana 1

Den dětí v ZŠ

Návštěva v partnerské škole
na Slovensku
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Zápis
z 12. zasedání Zastupitelstva města Koryčany, konaného dne 28. 2. 2013 v Koryčanech
12. zasedání Zastupitelstva města Koryčany, konané ve velké zasedací místnosti na MěÚ Koryčany, zahájil starosta Zdeněk Šmela
v 19.00 hodin. Zasedání se zúčastnilo 11 zastupitelů, 4 zastupitelé byli omluveni. Ověřovateli zápisu byli jmenováni zastupitelé ing. Miroslav Budík a Michal Huška. Návrhová komise byla schválena ve složení zastupitelů ing. Miroslav Máčel, Jaroslav Vrba a Josef Tvrdý.
Průběh zasedání zapsal Václav Paseka.
Program:
1. Zahájení
2. Doplnění a schválení programu
3. Zpráva o činnosti Rady města Koryčany
4. Zpráva o hospodaření města Koryčany
k 31. 12. 2012, schválení rozpočtových
změn
5. Schválení rozpočtu města Koryčany na
rok 2013
6. Schválení plánu investičních akcí na
rok 2013
7. Převody majetku města
8. Schválení organizačního zabezpečení
následujícího zasedání zastupitelstva
9. Interpelace zastupitelů
10. Diskuse
11. Rekapitulace usnesení
12. Závěr
add 1. Zahájení - add 2. Doplnění
a schválení programu
Starosta přivítal všechny přítomné. Z občanů města se zasedání zastupitelstva zúčastnilo 9 občanů. Dále vyzval zastupitele,
aby se vyjádřili k navrženému programu
jednání. Navržený program nebyl doplněn
a byl schválen 11 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. 2012
Rozpočet města Koryčany byl projednán a
schválen na zasedání Zastupitelstva města
Koryčany dne 23. února 2012. Příjmy rozpočtu byly plněny na částku 36.045.600,Kč a výdaje jsou čerpány na částku
30.038.700,-Kč, + financování -6.006.900,Kč. Rozpočet za rok 2012 skončil jako vyrovnaný. Celková zadluženost obce činila
k 31. 12. 2012 ve výši 14.733.279,- Kč.
Zpráva o hospodaření města Koryčany
k 31. 12. 2012 byla zastupitelům předložena v materiálech pro jednání zastupitelstva. Zpráva je přiložena k tomuto zápisu
a je jeho nedílnou součástí.
Starosta informoval zastupitele o změnách v rozpočtu, které je nutné schválit
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dle předloženého přehledu hospodaření
za rok 2012.
Dále starosta předložil zastupitelstvu na
doporučení rady převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu u příspěvkových organizací Mateřské školky
v Koryčanech.
Starosta vyzval přítomné zastupitele a občany, aby se vyjádřili k předložené zprávě
o hospodaření města Koryčany k 31. 12.
2012. a k dalším předloženým bodů týkajících se hospodaření za rok 2012. Do
diskuse se nikdo nepřihlásil. Starosta přečetl návrh usnesení a nechal o jednotlivých
bodech hlasovat.
Hlasování:
1.) Zastupitelstvo města Koryčany bere na
vědomí zprávu o hospodaření města
Koryčany k 31. 12. 2012.
2.) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje, 11 hlasy přítomných zastupitelů,
přesuny v rozpočtu za rok 2012 na
úrovni skutečných příjmů a čerpání
skutečných výdajů rozpočtu dle přiloženého přehledu hospodaření k 31. 12.
2012.
3.) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje, 11 hlasy přítomných zastupitelů,
účetní závěrku města Koryčany za rok
2012 (rozvaha, výkazu zisku a ztrát,
příloha ).
4.) Zastupitelstvo města Koryčany dává
souhlas,11 hlasy přítomných zastupitelů, příspěvkové organizaci města Koryčany - MŠ Koryčany - k převedení
zlepšeného hospodářského výsledku
za rok 2012 v celkové částce ve výši
99.448,85 Kč do fondu rezervního.
add 5. Schválení rozpočtu města Koryčany na rok 2013
Návrh rozpočtu města Koryčany na rok
2013 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 2013 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 ob-
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čané města. Byl zveřejněn na úřední desce
a internetových stánkách města po dobu
tak dlouhou, jak tomu ukládá zákon o obcích. Návrh rozpočtu je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Pro rok 2013 byl sestaven vyrovnaný rozpočet, na straně příjmů činí 50.298.200,Kč, na straně výdajů činí 55.793.500,-Kč
+ Financování (5.495.300,-Kč) = strana
výdajů činí 50.298.200,-Kč.
Starosta vyzval přítomné zastupitele a občany, aby se vyjádřili k předloženému návrhu rozpočtu města Koryčany na rok
2013. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Starosta přečetl návrh usnesení a nechal
o tomto bodu hlasovat.
Hlasování:
1) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje, 11 hlasy přítomných zastupitelů,
rozpočet města Koryčany na rok 2013.
2) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje, 11 hlasy přítomných zastupitelů,
přijetí úvěru ve výši 8.000 000,-Kč na
dostavbu Domova pro seniory v Koryčanech, opravu chodníků v ul. Nádražní, opravu povrchu komunikace
a chodníků v ul. Tovární čtvrť po rekonstrukci kanalizace, Místní informační systém - povodňový plán.
Splatnost úvěru bude do 6 let od podpisu smlouvy.
3) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje, 11 hlasy přítomných zastupitelů,
zajištění tohoto úvěru krycími blankosměnkami vystavenými na Město
Koryčany bez avalu.
add 6. Schválení investičních akcí města
pro rok 2012
Starosta předložil členům Zastupitelstva
města Koryčany návrh investičních akcí
na rok 2013. Návrh plánu byl zastupitelům
zaslán v materiálech pro jednání zastupitelstva.
Návrh plánu investičních akcí města Koryčany na rok 2013
1. Obnova veřejného osvětlení, ul.Masarykova
2. Vybudování základní technické vybavenosti v ul. Pivodova /RD/ - dokončení
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3. Vybudování komunikace v ul. Pivodova - dokončení
4. Oprava technologie úpravny vody na
koupališti v Koryčanech( oprava filtru
dětského bazénu)
5. Vybudování hromosvodů na objektech koupaliště v Koryčanech
6. „Fyzická revitalizace veřejných prostranství“ – chodníky Nádražní, Příční, (revitalizace centra města Koryčany) – podaná žádost o dotaci
7. Oprava chodníků v ul. Nádražní
(v případě, že nebude schválena dotace)
8. Vybudování dětského hřiště v MŠ podaná žádost MMR
9. Zahájení revitalizace hřbitova v Koryčanech - 1.etapa – kolumbária
10. Dostavba Domova pro seniory, včetně
výtahu – schválena dotace ze ZK
11. Rekonstrukce obvodového pláště Hasičské zbrojnice č.p. 82 v Koryčanech
- schváleny dotace
12. Rekonstrukce obvodového pláště Domov pro seniory č.p. 77 v Koryčanech
- schváleny dotace
13. Oprava povrchu místní komunikace
a chodníků v ulici Tovární čtvrť a části
Pivodova po rekonstrukci kanalizace
provedené spol. VAK Hodonín, a. s.
14. Vybudování zídky s pojezdovou bránou před Hasičskou zbrojnicí č.p. 82
15. Oprava odstavného stání před Hasičskou zbrojnicí v ul. Kyjovská č.p. 82
16. Místní informační systém a povodňový plán (schválena dotace)
17. Oprava hasičského vozu a vybudování
vjezdových semaforů (schváleny dotace ZK)
18. Nový územní plán města Koryčany –
dokončení
Starosta vyzval přítomné zastupitele a občany, aby se vyjádřili k předloženému návrhu investičních akcí, větších oprav ve
městě Koryčany na rok 2013. K této zprávě nebyly dotazy ani připomínky. Starosta
přečetl návrh usnesení a nechal o tomto
bodu hlasovat.

Hlasování:
Zastupitelstvo města Koryčany schválilo,
11 hlasy přítomných zastupitelů, návrh investičních akcí na rok 2013.
add 7. Převody majetku města
Starosta seznámil zastupitele s návrhem
na směnu pozemku ve vlastnictví města
a bezúplatného převodu kanalizačního
řádu z vlastnictví města Koryčany do
vlastnictví VAK Hodonín, a. s. Podklady
obdrželi zastupitelé v materiálech k jednání v zastupitelstvu.
Starosta vyzval přítomné zastupitele
a občany, 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, 11 hlasy přítomných zastupitelů, prodej pozemku p. č. 3151 ostatní plocha, zeleň o výměře 910 m2
v k. ú. Jestřabice pro pana Jiřího Čadu
za cenu dle znaleckého posudku.
2. Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje, 11 hlasy přítomných zastupitelů,
prodej pozemku p. č. 26/2 zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 1 m2 v k. ú.
Lískovec manželům Pištělákovým za
účelem dořešení vlastnických vztahů
k pozemku a ke stavbě RD za cenu dle
znaleckého posudku.
3. Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje, 11 hlasy přítomných zastupitelů,
prodej části pozemku p. č. 1376/2 o výměře 34 m2 v k. ú. Jestřabice manželům
Neradovým za účelem dořešení vlastnických vztahů k pozemku a ke stavbě
RD za cenu dle znaleckého posudku.
4. Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje, 11 hlasy přítomných zastupitelů,
prodej objektu zámecké sýpky č. p. 157
na p. č. 325 a parcelu p. č. 325 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2
v k. ú. Koryčany pro KYSA zrum, a. s. za
cenu sjednanou ve výši 2.050.000,-Kč.

5. Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje, 11 hlasy přítomných zastupitelů,
bezúplatný převod části kanalizačního
řádu D6-B DN 400 mm o délce 38 m
v ul. Tovární čtvrť z vlastnictví města
Koryčany do vlastnictví spol. VAK Hodonín, a. s.
add 8. 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 zastupitele a občany, aby se vyjádřili k předloženému návrhu organizačního zabezpečení následujícího zasedání. K tomuto nebyly vzneseny
dotazy ani připomínky. Starosta nechal
o tomto bodu hlasovat.
Hlasování:
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje,
11 hlasy přítomných zastupitelů, organizační zabezpečení následujícího zasedání
zastupitelstva v Koryčanech, které se bude
konat 16. května 2013 v 19 hodin.
add 9. Interpelace zastupitelů
Starosta otevřel interpelace členů zastupitelstva a odpovídal na jejich dotazy.
add 10. Diskuse
Starosta otevřel diskusi a současně odpovídal na dotazy občanů.
add 11. Rekapitulace usnesení
Člen návrhové komise pan ing. Miroslav
Máčel provedl rekapitulaci přijatých jednotlivých usnesení, které zastupitelé vzali
na vědomí.
add 12. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast na dnešním zasedání a jednání ve 20:30 hodin
ukončil.
V Koryčanech dne 29. 2. 2012

Občané naší obce sběrem a recyklací elektrospotřebičů
výrazně pomáhají chránit životní prostředí.
V naší obci je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL, která nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu
prostředí. Dále z těchto informací můžeme spočítat, o kolik jsme
snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
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Tzv. LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném množství televizí,
monitorů a drobného elektrozařízení.
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektrospotřebičů je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami
přírodních zdrojů, jako je např. voda nebo ropa.Už zpětný odběr
a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za
více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km au-
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tomobilem. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro
životní prostředí mnohem šetrnější než těžba primárních surovin
přímo ze Země.
Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti Asekol vyplývá, že občané naší obce vytřídili 62 kusů televizorů,
151 kusů PC monitorů, 2 855 kg drobných spotřebičů – celkově
7 315 kg. Tím bylo ušetřeno 101,52 MWh elektřiny, 5 543,85 litrů ropy, 431,22 m3 vody a 3,41 t primárních surovin.Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 21,38 tun CO2 ekv. a produkci
nebezpečných odpadů o 86,41 tun.
Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém
zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také
drobných spotřebičů, jako jsou např.mobily, notebooky nebo tiskárny. Společnost hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a eko-

logického zpracování či likvidace na životní prostředí. Následné
výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní.Díky
sběru a recyklaci elektrospotřebičů se společnosti ASEKOL jen
v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více než
9 milionů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo téměř 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba
celé České republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro
změnu stačila vystačila na 3225 cest kolem rovníku automobilem
s běžnou spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají
tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají
chránit naše životní prostředí.
Josef Prokeš, odbor životního prostředí MěÚ Koryčany

Recyklace tonerů a cartridgí
společností Cart4Future
Každoročně skončí na skládkách s nebezpečným odpadem bez možnosti další
recyklace zhruba 500 milionů cartridgí a
tonerů. Zprávy o globálních katastrofách,
jakými jsou úniky ropy, se šíří rychlostí
blesku, málokdo ale ví, že během výrobního procesu tonerové kazety se spotřebuje
přibližně 3,5 litru ropy. Navzdory tomu
většina tonerů končí na skládkách a jejich
možná recyklace téměř nikoho nezajímá.
Plasty, ze kterých jsou cartridge a tonery
vyrobeny, se rozkládají 450-1000 let!
Redukce, repase a recyklace, to je
pořadí operací, kterými je možno snížit
množství odpadu vyhozeného na skládkách. Společnost Cart4Future se na území
celé České republiky zabývá sběrem, výku-
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pem a ekologickou recyklací použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů
do tiskáren. Pomocí sítě sběrných boxů se
snaží zjednodušit podmínky recyklace nových materiálů. Na rozdíl od konkurence
odebírají i repasované cartridge a tonery,
to vše samozřejmě zdarma. Pro občany
Koryčan to v praxi znamená neodložit toner nebo cartridg například do červeného
kontejneru Asekol (a už vůbec ne do nádoby na komunální odpad!!), ale odevzdat je
na sběrný dvůr nebo do nádoby v průjezdu Městského úřadu v Koryčanech.
Chraňte s námi životní prostředí a informujte o tomto recyklačním programu
Vaše kolegy a přátele.
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FAKTA
• Ročně se na celém světě vyhodí přes
500 milionů inkoustových cartridgí
a laserových tonerů!
• Celková hmotnost vyhozených cartridgí a tonerů je stejná jako hmotnost
112 463 osobních automobilů!
• Pokud všechny vyhozené cartridge
a tonery poskládáte vedle sebe, obepnou 3x rovník!
• Plasty, ze kterých jsou cartridge a tonery vyrobeny, se rozkládají 450-1000 let!
• Cartridge a tonery můžou být znovu
použity až 4x!
Josef Prokeš, odbor životního prostředí
MěÚ Koryčany
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Oprava věžních hodin
Jistě si občané všimli, že hodiny na věži kostela sv. Vavřince v Koryčanech v poslední době často stály a neukazovaly
přesný čas. Jejich větší oprava proběhla před 10 roky a zub
času se na nich podepsal. Po podrobnější prohlídce bylo
zjištěno, že již nepostačí odstraňovat neustálé poruchy, ale
je nutno přistoupit ke generální opravě celého stroje.
Přitom věžní hodiny představuji složitý mechanismus, který obsahuje celkem tři stroje, jeden tzv. „jicí“ a dva „bicí“.
Jicí mechanismus ovládá hodinové ručičky na čtyřech číselnících a dva bicí mechanismy ovládají bití celých hodin
a čtvrthodin. Původní kyvadlový krok byl nahrazen řízením pulsy z přesných kyvadlových hodin umístěných v sakristii kostela, kde je stabilnější teplota.
Původní stroj hodin má na štítku napsáno: ANTONÍN KONEČENÝ, JESTŘABICE, p. Koryčany u Kyjova, Morava.
Datum výroby štítek neobsahuje. Původní ložiska byla tvořena litinovými pouzdry, v kterých běhaly ocelové hřídele.
V současné době se renovace provádí vložením bronzových
pouzder namísto „vychozených“ litinových. Lze přepokládat, že po této opravě by hodiny mohly dobře fungovat nejméně dalších 10 let.
Rada města Koryčan věnovala na tuto opravu částku 10 tisíc Kč, která pomůže uhradit materiálové náklady. V kostele se provedlo několik zvláštních sbírek na opravu věžních
hodin a budou se opakovat podle potřeby. Vlastní opravu

provede místní hodinář, takže náklady budou menší, než
by fakturovala specializovaná firma. Lze předpokládat, že
v brzké době budou naše věžní hodiny opět ukazovat a odbíjet správný čas.
Ing. Jaroslav Kočí

Družební návštěva
z Městečka Trnávky
Letos během května se nám opět ozvalo naše družební město Městečko Trnávka. Oslovil nás pan Zdeněk Konečný, organizátor výletů a spolupořadatel akcí v obci.
Bohužel počasí bylo velmi nepříznivé, ale k nám naštěstí
dorazili v okamžiku, kdy nepršelo. Byli moc rádi za teplý čaj,
čerstvou kávu a drobné pohoštění, které jsme pro ně připravili
v zasedací místnosti na městském úřadě.
Všechny srdečně přivítal starosta pan Zdeněk Šmela, kterého
většina z nich ještě neměla možnost osobně poznat.
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V přátelském duchu se nesly rozhovory o tom, co všechno se
nám povedlo zvelebit a co naopak zvládli v Městečku Trnávka.
Po krátkém přátelském posezení se ještě odebrali všichni na
náš hrad Cimburk, kde byli očekávaní a mohli si opéct buřty.
Vzájemná družba probíhá na několika rovinách, obě základní školy se navzájem navštěvují i se svými žáky, dále pak probíhá
družba mezi hasičskými sbory obou měst. Ochotnické soubory si
vzájemně předvedly svá představení.
Ilona Vybíralová

Koryčanský zpravodaj
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Knihovna
JARO V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V KORYČANECH
Chladné počasí během letošního jara
způsobilo nejprve přesunutí termínu
a posléze úplné zrušení příjemné akce
„Otvírání studánek“ . Věříme však, že příští jaro bude příznivější na počasí a snad
společně studánky otevřeme.
S nástupem jara se některé akce pořádané
knihovnou přesunují do zcela jiných prostor, než je budova knihovny. Slavnosti
ohňů Beltine, letos již 3. ročník, se konal
již podruhé v autokempu v Koryčanech,
v klidném a příjemném prostředí, které
nám majitel pan Pavlíček vždy připraví.
Letos byl připraven i večerní koncert skupiny Ořešák. Účast byla velice malá, ale
ti, co přišli, odcházeli velice spokojeni.
Také v knihovně se děly věci! Jarní podvečer poezie byl tentokrát především o verších Jiřího Wolkera, ale nejen o jeho tvorbě. Přednášející mládež okouzlila svým
kultivovaným a velice připraveným pro-

Číslo 1/2013

jevem všechny návštěvníky této akce. Na
podzim se těšíme na další pokračování.
Květen je už celá léta ve znamení Pohádkového lesa. Letos jsme tedy nepohádkově zmokli. Přestože od rána pršelo, přišly téměř všechny účinkující pohádkové
bytosti. Tímto jim všem chci poděkovat
za věrnost a oddanost této akci i za velmi
nepříznivého počasí. Letos již podruhé je
Pohádkový les součástí zahajování sezóny
na koupališti. Bohužel letos to na koupání
nebylo, ale přesto dorazila víc jak stovka
návštěvníků. Děkuji všem zúčastněným
za přízeň této akci. Děkuji i hlavnímu
sponzoru panu Františku Trubačíkovi
a technickým službám našeho města při
přípravě akce.
Červen je celý slavnostní. Letos jsem byla
oslovena MŠ, zda by v prostorách knihovny mohlo proběhnout pasování dětí na
školáky. Vše jsme pojali pohádkově, kdy
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za zvuků famfár vstupovaly děti do prostor knihovny vyzdobené kulisami a přivítali jsme je v princeznovských šatech.
Celého aktu se aktivně zúčastnil i pan starosta, který sám děti pasoval.
V obřadní síni proběhla trochu jiná slavnost. Tentokrát jsme již podruhé předávali rovněž za přítomnosti pana starosty
Knížku pro prvňáčka žákům ZŠ.
Letos jsme úspěšně zakončili i třetí rok
naší Akademie 3. věku a už teď se těšíme
na další ročník.
Knihovna se stává součástí života Vás,
občanů našeho města, pořádané akce sledujete na webových stránkách, kde si pak
můžete prohlédnout i fota z jednotlivých
akcí v naší fotogalerii.
Přeji všem krásné léto, plné odpočinku
a pohody.
Vaše knihovnice Ilona Vybíralová
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LÉČIVÉ ROSTLINY
Milí čtenáři, dovolte mi dnes představit Vám rostlinu pro nás velmi blahodárnou.
Třezalka tečkovaná je velmi významnou bylinkou lidového léčitelství se silným
účinkem na náš organismus. Její léčivá
působení jsou známá již po mnoho generací a stále jsou předmětem zkoumání,
protože účinky obsahovaných látek a jejich
kombinací v této rostlině nejsou ještě plně
odhaleny.
Třezalka jako metla na nespavost, úzkost, stres a deprese
Možná jste si všimli, že třezalka tečkovaná je častou součástí směsí bylinkových
čajů proti výše jmenovaným nepříjemným stavům naší mysli a těla - sedativní
a uklidňující účinky třezalky jsou jistě
jedny z jejích nejpřínosnějších účinků na
lidský organismus. Čaj z třezalky je doporučován při nespavosti, problémech s usínáním, při pocitech úzkosti, přílišné melancholií, „skleslé mysli“, při nadměrném
stresu, žaludečních neurózách, a dokonce
při léčbě lehčí deprese.
Někteří z nás
trpí lehkými depresivními stavy
především teď,
v zimním období. Jsou způsobené především
nedostatkem
světla a sluneční-

ho záření. Projevují se např. dlouhodobou
skleslostí, dloutrvající „bezdůvodně“ špatnou náladou a celkovým pocitem únavy,
ztrátou motivace atd. Při tomto typu lehčí
deprese se třezalka často ukázala jako velký pomocník.
V období klimakteria u žen může někdy po poradě s odborníkem nahradit některé léky pro stabilizaci projevů hormonálních výkyvů nebo léčbu doplnit.
Pro dosažení efektu těchto uklidňujících účinků je potřeba třezalku užívat pravidelně po delší období, účinky se zpravidla projevují po 2-3 týdnech užívání.
Další účinky třezalky při vnitřním užití
Některé látky v třezalce obsažené působí na naše tělo jako diuretikum - močopudně - pomáhají tedy s čištěním těla
a zároveň blahodárně působí na ledviny při
jejich čištění a zánětlivých onemocněních.
Třezalka je vhodným doplňkem léčby
nemocí zažívacího traktu, jako jsou žaludeční vředy a zánětlivá onemocnění střev.
Celkově také podporuje činnost žaludku,
žlučníku a jater.
Je též považována za přírodní antibiotikum, pomáhá bojovat např. proti původcům chřipky.
Vnější užití třezalky
Léčivých účinků třezalky můžeme využívat i při vnější aplikaci. K tomuto účelu
se nejčastěji používá třezalkový olej. Hlavními účinky jsou v tomto případě podpora
a urychlení hojení ran a tlumení bolestí.

Třezalkový olej se doporučuje především
jako mazání na revma, vykloubeniny, výrony, modřiny a otoky vzniklé pohmožděním či naražením, kde se aplikuje formou
obkladů. Potírají se jím menší poranění
kůže a popáleniny, ale je také vhodný na
štípnutí a bodnutí hmyzem, kde omezuje
nepříjemné otoky a svědění.
Způsob užití třezalky tečkované - recepty
Nabízí se nám 3 hlavní způsoby užití
této bylinky: nálev/čaj z třezalky, třezalkový olej a třezalková tinktura. Uvedeme si
recept na první dva z nich:
Recept na čaj: 2 čajové lžičky suché
nařezané třezalky zalijeme šálkem vroucí
vody a necháme 15 minut odstát, přecedíme (užívá se 1 šálek 1-3x denně).
Recept na třezalkový olej: 150g čerstvé
třezalkové natě s rozvitými květy rozřežeme a lehce podrtíme, vložíme do bezbarvé
průhledné skleněné lahve a zalijeme 0,5 l
olivového oleje. Láhev necháme 3-5 dní
neuzavřenou. Pak ji uzavřeme a na několik týdnů (cca 6 týdnů) umístíme do tepla,
nejlépe za okno či jiné místo s dostatkem
slunečního záření. Že je olej „hotový“,
poznáme tak, že získá jasně červenou až
krásně rubínovou barvu. Poté obsah lahve
přecedíme do jiné skleněné nádoby a řádně uzavřeme (užívá se 1-3x denně 1 čajová
lžička).
V příštím čísle na Vás opět těší vaše
„BABI KOŘENÁŘKA“ Ilona Vybíralová

Koryčany přispěly na povodně
V letošním roce zasáhla naši republiku i část Evropy
živelná katastrofa v podobě povodní. Zasaženo bylo přes
700 měst a obcí a škody se šplhají do závratných výšek
v řádu miliard. Občanské sdružení KORUNKA LUHAČOVICE společně s Hasičským záchranným sborem
Zlínského kraje, Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajským sdružením hasičů Zlínského kraje, Rádiem Zlín a rádiem RockMax vyhlásila na dny 5. - 7. června
2013 sbírku pro zaplavené obce a města, jež v uplynulých
dnech zasáhly přívalové deště a záplavy. Město Koryčany
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů rozhodlo tuto sbírku zorganizovat a vyzvalo prostřednictvím
městského rozhlasu občany, aby tuto sbírku podpořili
a přinesli na Odpadové centrum v Koryčanech nové
mycí, čisticí a dezinfekční prostředky. Během 3 dní se
této sbírky zúčastnilo 35 občanů města Koryčany a místních částí. Město Koryčany zakoupilo z rozpočtu města
nářadí, čisticí a dezinfekční prostředky v celkové hodnotě
5 000,- Kč. Sbírka obsahovala:
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položka

počet kusů

Rukavice

77

Čisticí prostředky

73

Kartáče

10

Mýdla

59

Hadry

98

Toaletní papír

254

Kbelíky

23

Papírové utěrky

12

Krycí plachty

5

Repelenty na obtížný hmyz

6

Balená voda

54

Dezinfekční prostředky

62

Mycí houby

7

Lopaty

10

Košťata a smetáky

21

Mop na podlahu

3

Smetáček a lopatka

1

Hrábě

8

Holínky + tričko

1

Veškerý materiál byl ve večerních hodinách dne 7. 6. 2013
pracovníky Města Koryčany odvezen na Hasičský záchranný
sbor Zlínského kraje – územní odbor Kroměžíž, kde příslušníci
sboru převezli v noci veškerý materiál sesbíraný v okrese Kroměříž na centrální stanici HZS Zlín. V sobotu ráno byl materiál z celého kraje naložen do kamionu a odvezen do potřebných oblastí.
Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří
se podíleli na této sbírce a pomohli spoluobčanům v zatopených
oblastech.
Vaněk Pavel – tajemník MěÚ Koryčany

Mateřská škola

Jak jsme oslavili Den dětí.
Ve školce se vařilo a peklo,
„šampaňské“ tu z rychlých špuntů teklo.
Na skákacím hradě se sešel pohádkový svět,
kdo chtěl jeden koláč, ten jich dostal pět.
Kouzelník tu dělal čáry máry,
je to pravda pravdoucí,
žádné láry fáry.
I když není noc,
tak každý z nich teď sní,
jaký byl dnes prima ten den všech dětí – sváteční.
M. Ondrušíková, MŠ Koryčany
Fotografie k článku najdete na straně 15

Ve zdravém těle zdravý duch
Z fotografií je patrné, že naši malí rekreanti se tímto pravidlem
sportovců řídí beze zbytku a otužování těla i ducha jim není
cizí. Starší děti z Berušek a Žabiček vyrazily na koupaliště a my
malí Medvídci a Motýlci jsme si užívali horkých dnů v bazéncích na zahradě. Asi stokrát nám „ spadla lžíčka do kafíčka“
a vypilovali jsme několik plaveckých stylů. Lenošení na osuš-

kách nám sice dlouho nevydrželo, ale je patrné, že i tuto disciplínu jsme bezchybně obkoukali od dospělých. Pečlivě jsme
se mazali opalovacími krémy, doplňovali tekutiny, vzájemně si
chválili plavky a tak dál....
M. Ondrušíková, MŠ Koryčany
Fotografie k článku najdete na straně 16

Přejeme všem překrásné prázdniny prohřáté sluncem, spoustu zážitků, dobrodružství a nových kamarádů! V září zase ahóóój!
M. Ondrušíková, MŠ Koryčany
Číslo 1/2013
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Slunce hřeje, slunce svítí,
dětí tady, jako kvítí.
prázdniny se rychle blíží,
že se loučit budem, tíží.
Ale než se rozloučíme,
tak si k moři vyrazíme.
Žes tam nebyl? Nevadí,
knížka ti vše prozradí.

Pohádkové pasování na školáky
Přechod z mateřské školy do základní školy je v životě dítěte
velkou událostí.
Končí bezstarostné, hravé období. Děti se těší na nové prostředí, paní učitelku, kamarády.
Pasování na školáky se stalo v MŠ tradicí. V tomto školním
roce se konalo v Městské knihovně v Koryčanech.
Děti přivítal pan starosta. Kouzelným mečem je povýšil do
řádu školáků.
Všem popřál krásné prázdniny a radostný vstup do 1. třídy.

Milé děti,
školní rok, ten strašně letí.
Měli jsme se tady rádi,
byli jsme tu kamarádi.
Teď se spolu rozloučíme,
pak si k moři vyrazíme.
Źes tam nebyl? Nevadí,
knížka ti vše prozradí.

Základní škola

Návštěva v partnerské škole na Slovensku
Naše škola již čtyři roky spolupracuje se Základní školou
Budkovce, Slovenská republika. V loňském roce proběhla
návštěva pedagogů ze Slovenska v naší škole, pro letošní rok
jsme pak naplánovali naši účast na mezinárodní přehlídce
dětské dramatické tvořivosti Wiczmándyho slovo.
Wicmándyho slovo je součástí projektu Základní školy
Budkovce, který funguje již tři roky pod názvem „História
kráča s nami“.
Návštěvy v partnerské škole, která proběhla ve dnech
16. – 18.5.2013, se zúčastnilo 14 žáků, většinou členů dramatického kroužku, a tři pedagogičtí pracovníci.
Vlastní vystoupení se pak uskutečnila 17. 5. 2013 v Kulturním domě Budkovce. Byl zde přítomen i slovenský spisovatel Matěj Wiczmándy, jehož jméno přehlídka nese.
Program tvořilo pět divadelních představení čtyř škol.
Školy byly již dopředu dohodnuty, že nacvičí známou pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků ve svém mateřském ja-

zyce a částečně také v cizím jazyce. ZŠ Budkovce předvedlo
dvě představení, ZŠ s MŠ Štiavnické Bane, Gymnázium w
Laszkach z Polska a ZŠ Koryčany si připravili po jednom
představení.
Pohádka zazněla ve slovenštině, češtině, angličtině,
němčině, ruštině, polštině, maďarštině a pochopitelně
i v „zemplínském nářečí“. Vystoupení posoudila odborná
porota, která na závěr zhodnotila výkony jednotlivých divadelních souborů.
Žáci i pedagogický doprovod byli ubytovaní v místním
penzionu a po celou dobu se stravovali ve školní jídelně.
Pro zúčastněné byl tento zájezd zajímavý i z turistického
hlediska. Navštívili slovenské město Michalovce, podnikli
krátkou pěší túru kolem Štrbského plesa a prohlédli si též
Demänovskou jaskyňu Slobody.
Mgr.Jana Marková
Fotografie k článku najdete na straně 2

Den dětí v Bučovicích
V letošním roce se žáci I. stupně
ZŠ Koryčany zúčastnili dětského dne
v areálu vojenského útvaru v Bučovicích.
Akce proběhla 13. června 2013. Vojáci
ze 74. lehkého mechanizovaného praporu si pro nás připravili přehlídku vojenské techniky, ukázky první pomoci,

střelby, bojového umění Musado. Veškerou vystavenou techniku si děti důkladně prohlédly zvenku a také zevnitř.
Na závěr si děti mohly zasoutěžit v chůzi
na chůdách, skákání v pytli, házení na
cíl. Adrenalinovou tečkou pro některé
žáky bylo slaňování z horolezeckého tre-

nažeru Jakub.
Před odjezdem jsme všichni ochutnali „pravý“ vojenský čaj. Počasí nám
přálo, výlet se vydařil a všichni jsme si
náš vojenský den užili.
Mgr.Petra Konvalinková
Fotografie k článku najdete na straně 2

Welsness
Vážené čtenářky a čtenáři,
máme tady nejhezčí měsíce roku,
kdy nás čeká snad krásné počasí, budeme se více zdržovat venku, přirozeně se i více hýbat, a proto se v dnešní
poradně budu věnovat výživě při sportování.
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Sport, to je něco, co je pro naše
tělo naprosto přirozené a maximálně
prospěšné. Pomáhá lepší výkonnosti
srdečního svalu, snižuje krevní tlak,
ovlivňuje elasticitu cév, prohlubuje
dýchání, zlepšuje pružnost hrudníku,
zvyšuje výkonnost dýchacích svalů
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a plic. Celkově nám prodlužuje a zkvalitňuje život.
Při sportu se zvyšuje spotřeba
energie. Je-li přísun energie z jídla
nedostatečný, tělo si ji začne „brát“
z vlastních zásobních tuků, ale často
bohužel i z vlastních svalů. To je dů-

Číslo 1/2013

sledek nevhodné stravy chudé na bílkoviny.
Jak jistě víte, známe různé druhy sportu. Nejznámější, ale také nejrozšířenější je rekreační sport. Velmi
oblíbené je tzv. kondiční cvičení. Pak
jsou ještě sporty vytrvalostní a silové
cvičení. Při každém z těchto druhů je
základem správná výživa a také dostatečná hydratace. A to nejenom při
samotném cvičení, ale také před ním
a hlavně po něm, kdy je potřeba tělu
pomoci s regenerací.
Rekreační sport - to jsou pohybové
aktivity, kdy nám jde, spíše než o výsledek, o pohyb a radost z něj. Dalo by
se také říct, že jde o sport někdy vážný,
někdy i úsměvný. I tady ovšem platí
určité zásady, jak se správně stravovat.
Tak v prvé řadě bychom asi tak 1-2 hodiny před začátkem aktivity už neměli
jíst. To proto, že s plným břichem to
jde jednak hůř, ale máme pak i nepříjemný pocit, a tak nám chybí radost
z takového pohybu. V průběhu každého sportování je důležitá hydratace. I
po rekreačním sportu se musíme zaměřit na doplnění důležitých látek,
minerálů, proteinu a vody.
Kondiční cvičení – probíhá pod
dohledem cvičitele a je zaměřeno na
zlepšení kondice a posílení svalstva.
Nejrozšířenější současné formy kondič-

ního cvičení jsou pilates, jóga, spinning,
zumba atd. Kondiční cvičení je ideální
pro tvarování postavy, zvýšení výkonu
a spalování tuků. Před cvičením je velmi
důležité doplnění vody, minerálů, antioxidantů a bílkovin. Zejména u tohoto
cvičení je nezbytná hydratace i během
cvičení. Po cvičení je pak důležité doplnění proteinu do svalů, minerálů a vody.
Další jsou potom sporty vytrvalostní a silové. Tyto jsou ale provozovány
spíše na profesionální úrovni. Tady už
jsou stravovací návyky a pravidla daleko přísnější a složitější, i když ten
princip prakticky zůstává podobný. Je
založený na správné výživě a dostatečné a pravidelné hydrataci.
Čeho je tedy nutné se ve stravě vyvarovat? Tak především omezit přísun
jednoduchých cukrů (sušenky, perníky, bábovky, tyčinky – a pozor!! i fit
tyčinky, které jsou samý cukr). Dále
omezit příjem skrytých tuků, spotřebu soli a dalšího koření a naopak nahradit ho bylinkami, tzn. vyvarovat se
potravin, jako jsou rohlíky, knedlíky,
hranolky, hamburgery, tatarská omáčka, sladké nápoje, uzeniny a podobně.
Většina těchto potravin má stejně jenom tu vlastnost, že nás „zaplácne“, ale
vůbec nic nám nedají. Člověk po nich
není leckdy schopný ani pohybu, natož
sportovní aktivity. Jsou to tzv. prázdné

kalorie, které nám nepřinesou žádnou
výživu a o nějakých vitamínech nebo
minerálech už vůbec nemůže být řeč.
A na co se naopak zaměřit? Na pestrou stravu, jako je zelenina, ovoce,
olivový olej, ovesné vločky, bílé maso,
sojové maso apod. Obecně - stravu bohatou na protein, vlákninu a další nezbytné vitamíny a minerály. Zasytí nás
na delší dobu a vyživí naše tělo. Napomáhá rychlejší regeneraci a po sportovní aktivitě nás „nezničí“, ale naopak nám dodá energii. Díky dostatku
vlákniny potom nemáte ani problém
s trávením a nadýmáním po jídle.
Při sportu platí pravidlo, že důležitější je pít, než jíst. Dostatek vhodného nápoje je potřeba mít k dispozici
po celou dobu trvání fyzické aktivity.
Žízeň, to už je známka nouze. Proto
nečekejte až na žízeň a snažte se mít
neustálý přísun tekutin.
Léto budiž pochváleno! Toto prohlásil jeden moudrý člověk a já nemohu jinak, než mu dát za pravdu. Začíná
konečně léto se vším, co k němu patří
– vedro, bouřky, sucho, mokro. Přeji
vám krásnou dovolenou, plnou sluníčka a pohody.
Váš wellness poradce
Ing. Hana Jamborová
Kontaktní email:
zdravystyl@email.cz

Kamarád pana Petráka chtěl zbohatnout
V dávné době již jezdili s koňmi a velkými vozy dopravci
s různými materiály, se zásobami, obchodním zbožím a potřebnými věcmi. Pro koňské vozy bylo mnoho úkolů – byla
to hlavní doprava.
Do Koryčan po roce 1500 jezdilo několik dopravců
s koňskými vozy z Bučovic, Olomoucka, Uherského Hradiště, ale vozili i z ostatních hanáckých míst mnoho zboží.
Obilí, potraviny, nábytek, kovářské výrobky, materiál na
domky a vše, co bylo potřeba pro život.
Ale také v Koryčanech bylo několik lidí, kteří pracovali
jako přepravci nejrůznějších věcí.
Velmi dobrou pověst spolehlivého, poctivého a pracovitého člověka měl pan Petrák z Koryčan, který pracoval pro
pana Bartoloměje. Bylo to již deset let, co objížděl a dopravoval zboží v celé krajině Koryčan, ale jezdil i do vzdálených míst k Brnu, Olomouci i ke Znojmu.
Měl mnoho přátel, se kterými se stýkal jak při cestování, tak při práci nakládání a předělávání různých věcí. Znal
spoustu obchodníků a ti ho rádi vídávali, protože vždy splnil jejich přání a jejich zvláštní úkoly, co byly při všech dopravách.
A tak bylo velké překvapení pro tyto obchodníky, že se
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jednou stala hrozná událost.
Když vezl pan Petrák panu Bartolomějskému v kovářské
truhle výnosy z obchodů, kde bylo velké množství hřiven,
grošů a cenností za roční období, právě při tomto cestování
a objíždění obchodů byl napaden v Nemoticích - jak se
později zjistilo - Jiříkem z Bučovic.
Oba se znali, mnohdy si i pomáhali a o to větší bylo překvapení v roce 1519, že Jiřík se nadchl možností získat bohatství a svého kamaráda ubil a utekl s tou truhlou plnou
bohatství.
Událost se stala v noci a ráno byl v Nemoticích nalezen
opuštěný vůz a o kus dál mrtvý pan Petrák z Koryčan.
Franc z Háje dostal za úkol zjistit, co se stalo, jak se to
stalo a kdo způsobil vraždu Petráka. Byl schopný a brzy se
mu to podařilo odhalit, protože se našli svědci z Nemotic,
kteří napřed nechtěli o žádné události mluvit. Ono se také
vědělo u těchto svědků, že se na této události podílel vysoký
úředník.
Po nějaké době byl Jiřík chycen a dlouho se čekalo na
rozhodnutí krajského hejtmana, jaký bude trest.
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Pořád se to oddalovalo a nikdo z lidí nevěděl proč.
Nikdo o tom z úředníků nesměl mluvit, ale Jiřík při mučení uváděl, že ho navedl Johanes, úředník pana Bartoloměje, aby oba pak získali velké peníze, a že prý on to zařídí, že
se o tom nikdo nedoví a oni oba budou bohatí.
Bylo to velké překvapení pro známé a kamarády Petráka
i pro jeho rodinu.
Jeho dva bratři se dovolávali spravedlnosti u úředníků,
ale k panu Bartoloměji se prý dostat nemohli.
Dopravci, kteří byli v Koryčanech, již nechtěli jezdit
sami - měli strach a neustálé obavy. Pořád se o tom mluvilo
mezi lidmi - poctivost a slušnost jako by se člověku pomstila tou nejkrutější událostí.
A také se později zjistilo, že krajský hejtman svým rozhodnutím dělal drahoty, protože všechny peníze i cennosti
byly uloženy a ukryty u něho, a on až po dlouhodobém rozhodnutí slíbil, že vydá to, co bylo ukradeno.
A tak po víc jak roce bylo vydáno rozhodnutí o vysokém
trestu, ale o viníku se mluvilo pouze o Jiříkovi.
Kdo jako další člověk se podílel na této události, o tom
se již nemluvilo.
A protože to byla dlouhá doba a náklady na soud byly
veliké - tak stály prý víc jak polovinu toho převáženého
majetku.
Tak zbytek, až po vykonání rozsudku, téměř po dvou letech, byl vrácen panu Bartoloměji.

manželka po tak hrozné události těžce zvládala starat se
o živobytí.
Snažili se jim také jeho bratři pomáhat, hlavně Petrovým dětem do té doby, než vyrostli a začali pracovat.
Matka dětí, která byla nešťastná, začala častěji chodit
za panem farářem, neustále zoufalá se ptala, jak má prosit
boha, aby svou situaci zvládla a dokázala se postarat o své
děti.
Hledala jakoukoliv práci, ptala se sedláků, známých, občas našla možnosti, že pomáhala i jiným, aby něco vydělala,
ale pořád se jí nedařilo najít nějakou jistotu.
Ta její velká trpělivost a vůle zápasit s neštěstím nakonec přiměla pana faráře v Koryčanech k tomu, že jí nabídl
práci u něho v kuchyni.
Bylo to pro maminku velké překvapení a její snaha
a pracovitost, slušnost a nápady na vylepšení prostředí vedla ke spokojenosti i pana faráře. Pracovala jak na faře, tak
v kostele a její šikovnost prý dělala radost i lidem, co bydleli
v okolí.
Dva z jejích synů, jak vyrostli, začali také jezdit s koňskými vozy, navázali na práci svého otce a dobrou pověst
získali jako jejich otec.
Jejich jména znal celý kraj. Vozili materiál z Koryčan po
mnoha krajích a dělali dobrou pověst svému městečku.
Nečekaný osud pana Petráka z Koryčan, pracovitost
jeho rodiny a slušnost manželky zůstávalo v paměti mnoha
lidem a často jejich příběhy prý vyprávěli svým potomkům.

Rodina Petráka těžce nesla celou událost - přišla na
ně bída a chudoba. Měli pět dětí, neměli žádné pole, a tak
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Zapsal a doplnil ilustrací Mojmír Stupňánek
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FOTBALOVÉ JARO V KORYČANECH
V předposledním červnovém víkendu se uzavřel fotbalový soutěžní
ročník 2012/2013. Jeho jarní část se
do historie zapíše zejména díky velkému množství termínových přesunů
zapříčiněných nepříznivým počasím.
Začínali jsme kvůli sněhu s třítýdenním skluzem až v polovině dubna
a další utkání se přesouvala i pro vytrvalé deště. Dohrávalo se tak o svátcích
i během pracovního týdne. I přes tyto
překážky a komplikace se naši hráči
ve všech věkových kategoriích v silné
konkurenci neztratili a již pod novým
názvem FC Koryčany se snažili o dobrou reprezentaci našeho města.
Muži sice o dvě vítězství zaostali
za podzimní bilancí, přesto si oproti
ročníku 2011/2012 v konečném pořadí
o jednu příčku polepšili a skončili na
3. místě se ziskem 45 bodů za 14 vítězství, 3 remízy a 9 porážek a dosáhli
vysoce aktivního skóre 72:38.
Dorostenci získali 38 bodů za 12
výher, 2 remízy a 12 porážek a umís-

Číslo 1/2013

tili se ve středu tabulky na přijatelném
8. místě. Během ročníku se potýkali
se zraněním několika klíčových hráčů
a tento fakt byl příčinou značné nevyrovnanosti jejich výkonů. Jak už to
v této věkové kategorii bývá obvyklé,
velké rezervy má část z více než dvacetičlenného kádru v tréninkové morálce.
Starší žáky po loňském triumfu
opustilo několik opor, a tak bylo zřejmé, že letošní sezóna bude o hodně
složitější. Přestože jejich hra občas
připomínala bitvu Davida s Goliášem, dokázali svým fotbalovým umem
přehrávat nebo alespoň dlouho držet
krok i s fyzicky zdatnějšími soupeři.
Konečná šestá příčka a skóre 92:60 je
toho důkazem. Mladší žáci v téměř
shodném složení jako loni nestačili ve
své kategorii pouze na suverénní tým
Hluku a obsadili 2. místo za 54 bodů
s brankovým poměrem 134 : 46.
Zapomenout nelze ani na naše nejmladší zástupce v okresní soutěži pří-
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pravek, kteří po třetí příčce v základní
části ovládli s plným bodovým ziskem
nadstavbovou část o 5.-8. místo.
Zatímco hráči a trenéři budou v následujících několika týdnech zaslouženě odpočívat, výbor oddílu netrpělivě
čeká na výsledek prodeje sportovního
areálu, který by měl být realizován na
přelomu června a července. Pokud
vše dobře dopadne, začne pro nás
a fotbalovou veřejnost nový ročník
10.-11.8.2013.
V opačném případě je možné, že
bude nutné odehrát domácí utkání
buďto na hřištích soupeřů, nebo v některé ze sousedních obcí.
Od výše uvedených událostí se
bude odvíjet také program letní přípravy našich mužstev, zatím je jistá pouze
návštěva a přátelská utkání mužů a bývalých hráčů v družební Lehotě proti
Nitre. Další program bude pravidelně zveřejňován na našich webových
stránkách www.fckorycany.wgz.cz
Michal Huška
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme

1000,- Kč

Ceník inzerce
Koryčanský zpravodaj zveřejňuje inzeráty za následující
ceny:
- formát 26 x 18 cm (celá strana A4) 1210,- Kč
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- 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.
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Den dětí v MŠ
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Ve zdravém těle zdravý duch
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