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Vážené čtenářky a čtenáři Koryčanského zpravodaje,
dostává se Vám do rukou první číslo
ročníku 2015, které má novou podobu
a v souladu s předvolebním příslibem
jej obdrží zdarma každá domácnost.
Překvapivá skutečnost s ohledem na
současnou finanční kondici města, je
výsledkem nastavení nových požadavků
a podmínek při výběru tiskárny. Snahou
města je lepší informovanost občanů
o životě ve městě, o kulturních a společenských akcích stejně jako o fungování
příspěvkových organizací města, chodu
městského úřadu a v neposlední řadě
o činnosti zájmových organizací a spolků. Souběžně s tímto krokem se pracuje
s novým partnerem na kvalitnější podobě webových stránek města, které budou zcela jiné než ty stávající.
Není žádným tajemstvím, že je
město „v červených číslech“. Stávající
situace je klasickým modelem, kdy se
jedno volební období investuje a další

zpra

období splácí. Tempo investic minulého období a výše úvěrů bohužel daleko více ohraničuje možnosti města
v nejbližších letech. Ekonomika města
je od minulého roku navíc zatížena
přeměnou Sběrného dvora na příspěvkovou organizaci Technických služeb.
Úspory musíme hledat jednak v celkových nákladech na provoz zateplených objektů v majetku města, dále
v ekonomice Technických služeb. Zde
se musí v nejkratší možné době dořešit
jak právní chaos, tak požadavky města
na rozsah služeb a skutečně ekonomický provoz příspěvkové organizace.
Je avizované krácení dotace kraje na
provoz sociálních služeb zřizovaných
obcemi v rozsahu až 10 %, nebyla nám
krajem přiznána dotace na provoz hasičské jednotky. Město musí z vlastních
prostředků uhradit 50% nákladů na zateplení Kulturního domu.
V současnosti se také dokončuje skutečně kompletní inventarizace nemovi-

Vážení občané,
před nedávnem jsme všichni prožívali velikonoční svátky, věříme, že i přes nezvyklé chladno, byly pro vás sváteční dny hezké a příjemné. Do dalších dnů nadcházejícího jara všem přejeme
hodně pohody a radosti z přírodních krás, které jarní dny přináší.
Redakce Koryčanského zpravodaje
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tostí a pozemků provázaná na účetnictví
města. Výsledkem bude revize skutečného a právního vztahu, která povede
k dlouhodobému procesu vykupování
a prodávání pozemků. Důvodem je skutečnost, že občané mají ve vlastnictví
pozemky, které jsou součástí komunikací a veřejných ploch a na druhou stranu
užívají obecní majetek. Ve finále pak ideální stav, kdy bude každý odvádět daně
z toho, co vlastní a také užívá.
Rokem 2015 je zahájeno nové dotační období, kdy došlo k zásadní změně
systému dotační politiky z prostředků EU
a všichni se v podstatě učí jak administrovat žádosti a jaký bude koloběh dokladů a způsob čerpání financí. Tuto dobu
roku, roku a půl využijeme na přípravu
několika projektů, abychom byli připraveni žádosti podat.
Lubomír Daníček, místostarosta
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Sedmý ročník koštu slivovice a ovocných pálenek
Poslední únorovou sobotu proběhla
v koryčanském kulturním domě již tradiční výstava slivovice a ovocných pálenek.
Hlavní sál provoněly vzorky slivovice,
meruňkovice, hruškovice a mnohé jiné
pálenky z tradičního i méně obvyklého
ovoce. V letošním roce se sešlo 548 vzorků, které čekaly na návštěvníky v třetinkových lahvích vystavených do úhledných
řad. Každá sklenice byla označená číslem,
pod kterým se v katalogu skrýval její popis, na jehož základě návštěvníci vybírali
a ochutnávali jednotlivé vzorky.
Vůni pálenek konkurovalo aroma
zabijačkových specialit, které se linulo
z přísálí. Tlačenka, jitrnice, škvarky, ale
i tradiční řízek ke koštu v Koryčanech ne-
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odmyslitelně patří. Výbornou atmosféru
celé akce opět dotvořila cimbálová muzika a zpěv.
Vzorky slivovice a ovocných pálenek
do letošního ročníku koštu dodali pěstitelé z 83 moravských a českých obcí. Absolutním šampionem se stal vzorek číslo
18 - Durancie 2013 pana Zdeňka Filipenského ze Sobůlek. Pan Filipenský zaslal
do soutěže deset různých pálenek. A že
je mistrem jejich výroby, potvrdilo i vítězství v kategorii Meruněk. Vítězný diplom
v kategorii Modré ovoce putoval k panu
Stanislavu Ševčíkovi do Zástřizel. Dalšími
oceněnými se stali pan Petr Olej z Roudna
za vzorek číslo 400 – Hrušky, a pan Milan
Mikulášek z Koryčan za vzorek číslo 331 –

Jablka.
První místo v kategorii pálenek z netradičního ovoce obdržel pan Josef
Dvořáček z Mikulčic za vzorek Kdoule.
V kategorii pálenek Ostatní ovoce zvítězil vzorek Třešně 2013 pana Davida Mateleška z Mouchnic. Poslední soutěžní kategorii tvořily pálenky označené jako Směs
ovoce. Vítězný diplom si odnesl pan RNDr.
Vlastimil Válka z Kyjova za vzorek číslo 434
– Meruňka a trnka.
Závěrem bychom vás rádi pozvali
k návštěvě koštu v příštím roce, který se
jako obvykle uskuteční poslední únorovou sobotu v odpoledních hodinách.
Za Koryčanský kalíšek
Ing. Josef Sedlák
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Usnesení

z 1. zasedání Zastupitelstva města Koryčany, které se konalo dne 11. 12. 2014
ve velké zasedací místnosti na Městském úřadě v Koryčanech od 18:00 hodin
Usnesení ZM 1/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání určuje hlasováním
zapisovatele 1. zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS. a ověřovatele zápisu Mgr. Drahomíru Čížkovou a Bc. Radka Pištěláka.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2
Usnesení ZM 2/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání doplňuje
a schvaluje doplněný program zasedání Zastupitelstva města
Koryčany č. 1.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2

7. Zpráva o hospodaření města Koryčany, schválení
rozpočtových změn
Usnesení ZM 7A/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
hospodaření Města Koryčany k 30. 10. 2014.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2
Usnesení ZM 7B/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje rozpočtové opatření města Koryčany č. 5.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2

3. Zpráva o činnosti Rady města Koryčany
Usnesení ZM 3/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Koryčany.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2

Usnesení ZM 7C/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje rozpočtové opatření města Koryčany č. 6.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2

4. Přijetí dotace z rozpočtu Zlínského kraje - Hasiči
(JPO II) - 35 600,-Kč

8. Schválení rozpočtového provizoria pro hospodaření města Koryčany do schválení řádného rozpočtu pro
rok 2015

Usnesení ZM 4/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje přijetí
dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D / 1581 / 2014 / KH ve výši
35 600,-Kč na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů zřízené dle § 29 odst. 1 písm. a) nebo § 69a zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších přepisů.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2
5. Přijetí dotace MPSV na dofinancování sociálních služeb
– Domov pro seniory Koryčany – 184 800,-Kč, Domov pro
seniory Koryčany – Pečovatelská služba - 105 200,-Kč.
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje přijetí dotace MPSV na dofinancování Sociálních služeb – Domov pro seniory Koryčany ve výši 184 800,-Kč a Domov pro
seniory Koryčany – Pečovatelská služba - 105 200,-Kč.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2
6. Žádost o převod prostředků z investičního příspěvku na provozní příspěvek příspěvkové organizace
Technické služby města Koryčany
Usnesení ZM 6/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje převod finančních prostředků příspěvkové organizaci
Technické služby Města Koryčany z investičního příspěvku
na provozní příspěvek v částce 181 962,24Kč.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2

Usnesení ZM 8/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření Města Koryčany do schválení
řádného rozpočtu pro rok 2015. V rámci rozpočtového provizoria bude Město Koryčany hradit výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy a územní samosprávy, závazky vyplývající
z uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací, výdaje na zabezpečení běžného provozu Městského úřadu Koryčany a samotného fungování Města Koryčany.
Součástí rozpočtového provizoria budou i případné výdaje na
řešení havarijních a krizových situací.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2
9. Pověření Rady města Koryčany k provádění rozpočtových změn
Usnesení ZM 9/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany ruší dosud platné pověření
schválené Zastupitelstvem města Koryčany dne 16. 12. 2010,
bod 2. písm. c) a pověřuje na základě § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Radu města Koryčany prováděním rozpočtových opatření do
výše 100 000,-Kč.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2
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10. Schválení plánu práce Rady a Zastupitelstva města
Koryčany
Usnesení ZM 10/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje plán
práce Rady a Zastupitelstva města Koryčany na 1. pololetí roku
2015.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2
11. Schválení osadních výborů
Usnesení ZM 11A/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání zřizuje pro volební období 2014-2018 pětičlenný osadní výbor pro místní
část Blišice a volí členy osadního výboru:
Předseda
Oldřich Sádlík
Členové
Jiří Orel
Stanislav Kaluža
Milan Klemm
Ing. Zuzana Klemová
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2
Usnesení ZM 11B/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání zřizuje pro volební období 2014-2018 sedmičlenný osadní výbor pro místní
část Jestřabice a volí členy osadního výboru:
Předsedkyně Ing. Romana Šlesingerová
Členové
Mgr. Ludmila Matulová
Marie Pluhařová
Jarmila Perglová
JUDr. Vlastimil Hanzlík
Josef Průša
Ing. Ondřej Spáčil
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2
Usnesení ZM 11C/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání zřizuje pro volební období 2014-2018 sedmičlenný osadní výbor pro místní
část Lískovec a volí členy osadního výboru:
Předseda
Ing. Miroslav Budík
Členové
Zdena Braunerová
Jana Králíková
Lenka Tylšarová
Jan Plichta
Hana Pešková
Alena Dobešová
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2
12. Pověření starostky v zastupování města Koryčany
na valných hromadách akcionářů
Usnesení ZM 12/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání pověřuje starostku Ing. Hanu Jamborovou v zastupování města Koryčany
na valných hromadách akcionářů.
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Číslo 1
Přítomno
13

Březen 2015
Pro
13

Proti
0

Zdržel se
0

Nepřítomno
2

13. Schválení prodloužení splatnosti překlenovacího
úvěru
Usnesení ZM 13/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje prodloužení splatnosti překlenovacího úvěru o dobu 6 měsíců
tj. do 30. 6. 2015
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2
14. Schválení reprodukčních cen pozemků
Usnesení ZM 14/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje ocenění bezúplatně přijatých pozemků, v případě, že není v související dokumentaci k převodu majetku uvedeno ocenění
pozemků, a při zjištění inventarizačních rozdílů použití těchto
průměrných cen, a to s účinností od 1. 1. 2015:
- zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada netvořící funkční celek se zastavěnou plochou a nádvořím, ovocný sad, trvalý travní porost) – 12,24 Kč/m2,
- lesní pozemek – 6,71 Kč/m2,
- vodní plocha – 40,10 Kč/m2,
- zastavěná plocha a nádvoří, zahrada tvořící funkční celek
se zastavěnou plochou a nádvořím – 555,65 Kč/m2,
- ostatní plocha (plantáž dřevin, dráha, dálnice, silnice, ostatní komunikace, ostatní dopravní plocha, zeleň, sportoviště
a rekreační plocha, hřbitov a urnový háj, kulturní a osvětová plocha, manipulační plocha, dobývací prostor, skládka,
fotovoltaická elektrárna) – 206,22 Kč/m2,
- ostatní plocha, jiná plocha – 22,91 Kč/m2
- ostatní plocha (zamokřená plocha, jiná plocha, neplodná
půda) – 3,06 Kč/m2.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2
15. Převody majetku města
Usnesení ZM 15/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje prodej
části pozemku parcelní číslo 4/5, a to části „a“ a „b“ (ostatní plocha) v katastrálním území Koryčany o výměře 17 m², panu J. H.,
a to za cenu 200,-Kč/m². Náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující a daň z nabytí nemovitosti bude hrazena
dle zákona.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2
16. Schválení organizačního zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany
Usnesení ZM 16/1/12/2014
Zastupitelstvo Města Koryčany po projednání schvaluje organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva
města Koryčany.
Přítomno
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomno
13
13
0
0
2
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Přítomno
13

17. Interpelace zastupitelů
Usnesení ZM 17/1/12/2014
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání bere na vědomí
interpelace členů zastupitelstva.

Pro
13

Proti
0

Zdržel se
Nepřítomno
0
2
V Koryčanech dne 11. 12. 2014
Ing. Hana Jamborová, v. r., Starostka
Lubomír Daníček, v. r., Místostarosta

Usnesení

z 2. zasedání Zastupitelstva města Koryčany, které se konalo dne 26.2.2015
ve velké zasedací místnosti na Městském úřadě v Koryčanech od 18:00 hodin
Usnesení ZM 1/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany po projednání určuje hlasováním zapisovatele 2. zasedání paní Bc. Ludmilu Prokešovou, DiS.
a ověřovatele zápisu pana Michala Hušku a paní Mgr. Martinu
Lungovou.
Pro: 14
Proti: 0 Zdržel se: 0
Nepřítomno: 1
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení ZM 2/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje doplněný program
zasedání Zastupitelstva města Koryčany č. 2.
Pro: 14
Proti: 0 Zdržel se: 0
Nepřítomno: 1
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení Z M 3/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany bere na vědomí Zprávu o činnosti rady města Koryčany.
Pro: 15
Proti: 0 Zdržel se: 0
Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení ZM 4/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany bere na vědomí hospodaření
Města Koryčany v roce 2014.
Pro: 15
Proti: 0 Zdržel se: 0
Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení ZM 5/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany bere na vědomí návrh nájemce koupaliště Koryčany Miriabel Moravia s.r.o. na provozování
v roce 2015.
Pro: 15
Proti: 0 Zdržel se: 0
Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení ZM 6/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje rozpočet Města Koryčany na rok 2015.
Pro: 15
Proti: 0 Zdržel se: 0
Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení ZM 7/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje rozpočtový výhled
Města Koryčany na roky 2016 – 2020.
Pro: 15
Proti: 0 Zdržel se: 0
Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení ZM 8A/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku p. č. 1222 v k. ú. Polešovice o výměře 3 068 m² za cenu 20,-Kč/m² panu A. B. s tím,

že daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
Pro: 15
Proti: 0 Zdržel se: 0
Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení ZM 8B/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 5/108 na pozemku p. č. 2560/18 v k.
ú. Koryčany o výměře 31 m² za cenu 72,-Kč Zlínskému kraji, tř.
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel.
Pro: 15
Proti: 0 Zdržel se: 0
Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení ZM 8C/2/15
Zastupitelstva města Koryčany ruší usnesení Zastupitelstva
města Koryčany ZM 10A/19/02/2014 ze dne 15. 5. 2014: „ Zastupitelstvo města Koryčany po projednání schvaluje prodej
části pozemku p. č. 440/19 – ostatní plocha o výměře cca 48 m²
v k. ú. Koryčany za cenu 30,-Kč/m² panu V. Š. s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující (přesná výměra
bude stanovena geometrickým plánem, který hradí kupující)
a daň z nabytí nemovitostí bude hrazena podle zákona.“
Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení ZM 8D/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje přijetí daru singulárních
pozemků na LV 1919, 1346, 1764, 2625, 2644 a 2705 v k. ú. Koryčany od Ing. Z. T. (podíl 1/180) a Ing. M. M. (podíl 1/180).
Pro: 15
Proti: 0 Zdržel se: 0
Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení ZM 8E/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany neschvaluje manželům
Z. a H. H. pronájem ani prodej pozemku p. č. 2611/2 v k. ú. Koryčany.
Pro: 14
Proti: 0 Zdržel se: 1
Nepřítomno: 0
p. M. Berka
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení ZM 9/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany bere na vědomí přijetí sponzorského daru od společnosti PMH-Med, s.r.o. ve výši 2 500,-Kč
Základní školou Koryčany.
Pro: 15
Proti: 0 Zdržel se: 0
Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení ZM 10/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje přijetí Grantového
5
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Číslo 1

příspěvku ve výši 50 000,- Kč od MND a.s, se sídlem Hodonín,
Úprkova 807/6, IČ: 28483006.
Pro: 15
Proti: 0 Zdržel se: 0
Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení ZM 11/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje podání projektové žádosti v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova
regionu, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova, podoblasti
podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území v rozsahu akce
„Rekonstrukce chodníků Náměstí – Masarykova od papírnictví po Českou spořitelnu, a.s. včetně schodů a parkoviště
u České spořitelny a rekonstrukci chodníku levé části ul. Kyjovská - směr Kyjov “ s finančním limitem do 5 mil. Kč.
Pro: 8
Proti: 1 – p. Ing. H. Jamborová,
Zdržel se: 6 – p. M. Berka, p. Mgr. M. Klemmová, p. M. Horáček, p. L. Daníček, p. Mgr. M. Lungová, p. Z. Šmela
Nepřítomno: 0
Schváleno v protinávrhu.
Usnesení ZM 11A/2/15
Schvaluje záměr přijetí dlouhodobého a překlenovacím
úvěru pro zajištění vlastních prostředků na dofinancování
akce Rekonstrukce chodníků Náměstí – Masarykova od papírnictví po Českou spořitelnu, a.s. včetně schodů a parkoviště u České spořitelny a rekonstrukci chodníku levé části
ul. Kyjovská - směr Kyjov “.
Pro: 11
Proti: 1 – p. Ing. H. Jamborová
Zdržel se: 3 – p. M. Berka, p. Mgr. M Klemmová, p. M. Horáček
Nepřítomno: 0
Schváleno v protinávrhu.
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Usnesení ZM 12/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje doplněný Plán činnosti
Finančního výboru na období 2/2015 – 2/2016 o kontrolu hospodaření u Domova pro seniory a pečovatelské služby Koryčany,
příspěvkové organizace města Koryčany.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1 p. Ing. M. Budík
Nepřítomno: 0
Usnesení schváleno.
Usnesení ZM 13/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany bere na vědomí Zprávu Policie
České republiky, obvodní oddělení Morkovice – Slížany o bezpečnostní situaci v Koryčanech za rok 2014.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení ZM 14/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany bere na vědomí Tiskovou zprávu
ÚP ČR o vývoji nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v lednu 2015.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení ZM 15/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje organizační zabezpečení následujícího zasedání Zastupitelstva města Koryčany.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.
Usnesení ZM 16/2/15
Zastupitelstvo města Koryčany bere na vědomí interpelace členů zastupitelstva.
Pro: 15,
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění.

Informace z radnice
Stále aktuální téma: Odpady
Letos v květnu tomu bude již 5 let,
kdy bylo uvedeno do provozu Odpadové centrum v Nádražní ulici v Koryčanech, které bylo zbudováno za účelem
zlepšení systému nakládání s odpady
na území města Koryčany. Toto zařízení
spolu s hustou sítí stanovišť kontejnerů
na tříděný odpad a míst sloužících k odložení biolologicky rozložitelného odpadu (BRO) rovnoměrně rozmístěných
po celém území Koryčan tak umožňuje
občanům zbavit se širokého spektra odpadů.
Od ledna roku 2014 zahájily svou
činnost Technické služby Koryčany,
(příspěvková organizace), jakožto samostatný subjekt a převzaly technické
nakládání s odpady vzniklými na území
města Koryčany. Obecně v systému nakládání s odpady je nejdůležitější jejich
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třídění, jednak z důvodu rentability spočívajícím ve snížení celkových nákladů
prostřednictvím prodeje vytříděných
složek komunálního odpadu a dále ve
snížení konečného množství odpadu,
které jakožto komunální odpad je uloženo na skládku. Další pozitivní vliv spočívá ve snížení energetické a ekologické
zátěže, ke které by jinak došlo při těžbě
surovin a jejich dalším průmyslovém
zpracování na nový výrobek. Toto vše má
vliv na celkovou výši poplatku na likvidaci komunálního odpadu, který město
stanoví Obecně závaznou vyhláškou, (od
r.2013 až do současnosti ve výši 600 Kč
na občana). Čím menší množství komunálního odpadu tedy skončí na skládce,
tím menší je poplatek za tzv. skládkovné
(tyto náklady tvoří cca 45-50 % z celkových nákladů na likvidaci komunálního

odpadu), což pozitivně ovlivní celkovou
udržitelnost výše poplatku.
Pro efektivní třídění odpadů je důležitá jeho včasnost – nutné je třídit odpad
již v domácnostech, protože smíšený odpad nejde již dále roztřídit a tedy zpracovat. Každý z nás podle statistiky ročně
vyprodukuje okolo 250 kg odpadu. Pokud se ale rozhodneme pro jeho třídění,
můžeme tak k recyklaci poslat více než
1/3 tohoto množství. Za rok se vám tak
může podařit vytřídit okolo 30 kg papíru, 25 kg plastů nebo 15 kg skla. Co vše
tedy můžeme třídit? Mezi základní tříděné odpady patří papír, sklo, plasty nebo
nápojové kartony (tetrapaky), které lze
umisťovat do kontejnerů na papír. V současné době se však třídí už téměř vše –
od elektroniky, přes kovy a bioodpad po
auta, oděvy, osvětlení nebo baterie.
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Kontejnery na tříděný odpad se dnes
stávají běžnou záležitostí, město Koryčany má 18 stanovišť těchto barevných
kontejnerů rozmístěných tak, aby v každé
části Koryčan měli občané možnost tento odpad správně uložit. S dostatečnou
hustotou sběrné sítě se pro občany snižuje průměrná docházková vzdálenost
ke kontejnerům a celý systém je pohodlnější, což pozitivně přispívá ke zvyšování
množství vytříděných odpadů.
V rámci novely zákona č. 229/2014
Sb, kterou se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vznikla nově povinnost pro obce zajistit
místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů a kovů,
jejichž oddělený sběr představuje zcela
nové dopady. V Koryčanech je systém
likvidace BRO zajištěn od roku 2012, s
vybudováním sítě stanovišť pro odložení
tohoto odpadu, který se dále zpracovává
v komunitní kompostárně na OC. Drobné kovové předměty lze odložit do 4 kontejnerů, rozmístěných v okolí centra Koryčan, veškeré ostatní kovy lze odevzdat
na odpadovém centru.
Pro elektroodpad platí tzv. povinnost
zpětného odběru. Tuto povinnost zajišťuje několik společností. Na odpadové centrum lze odložit zdarma všechny druhy
elektroodpadu, u ,,červených“ kontejnerů rozmístěných po Koryčanech (u Městského úřadu a v Jestřabicích) je nutno
dodržet návod na kontejneru, rozhodně
nelze odkládat elektroodpad na stanoviště vedle kontejnerů na tříděný odpad,
jedná se o přestupek. Elektrospotřebiče
s pohonnou jednotkou (motorem) musí
být dodány kompletně, jinak je nelze na
Odpadovém centru přijmout. Město Koryčany se za sběrnou sezónu 2013/14
v soutěži ,,O keramickou popelnici“ pořádané firmou Asekol v rámci Zlínského
kraje ve sběru drobných elektrospotřebičů umístilo na 2.místě. za vytříděné
množství 0,72 kg vyřazených drobných
elektrospotřebičů na obyvatele. Na tomto umístění mají největší podíl občané,
proto je žádáme, aby se v rámci ,, jarního
úklidu“, pokud to bude možné, zbavili
nepotřebných elektrospotřebičů a přispěli tak k zopakování tohoto úspěchu.
Jak předcházet odpadům
Předcházení vzniku odpadu je v hierarchii nakládání s odpady na prvním místě. Předcházet vzniku odpadů
znamená, že odpad nevzniká (že ho

Číslo 1
vzniká méně), případně že je méně nebezpečný, či má menší dopad na životní prostředí a lidské zdraví.
Předcházení vzniku odpadu je velmi důležité, ostatně platí to o prevenci
obecně. Díky prevenci můžeme ušetřit
mnoho surovin, energie a snížit s tím
spojené znečištění a to v celém řetězci
produkce a spotřeby (během těžby surovin, výroby, distribuce, recyklace i likvidace odpadů). Levnější je odpadům
předcházet, než řešit co s nimi. V některých oblastech našeho běžného života
je to již přijatý model (například úspory
energie).
Desatero odpovědného nakupování
Rozhodování o tom, který výrobek
je vhodný z hlediska environmentálního a sociálního, není jednoduché. Při
volbě a výběru konkrétního zboží či
služeb nám může pomoci následující
„Desatero odpovědného nakupování“.
Čím více pravidel a zásad se nám podaří do našich nákupů promítnout, tím
lépe.
Pravidlo 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
Kupujeme jen to, co potřebujeme,
funkční věci necháváme dosloužit,
abychom nevytvářeli zbytečný odpad.
Kupujeme výrobky na více použití, které dlouho vydrží. Nepotřebných a nefunkčních věcí se přednostně zbavujeme tak, aby je mohl využít ještě někdo
jiný, a pokud to nelze, tak aby alespoň
materiál z nich mohl být znovu zužitkován.
Biologicky rozložitelné, recyklované
a recyklovatelné materiály
Dáváme přednost výrobkům (včetně jejich obalů), které jsou biologicky
rozložitelné nebo alespoň recyklovatelné s možností jejich předání k recyklaci
ve své obci. Upřednostňujeme výrobky (a obaly) z recyklovaných materiálů
(např. papíru).
Čím méně obalů, tím lépe
Větší balení šetří obalový materiál
a zmenšují množství odpadu. Optimální jsou obaly vratné a znovu použitelné, opětovně naplnitelné. Naopak
nevhodné jsou obaly na jedno použití. Také upřednostňování koncentrátů
(např. u pracích a čisticích prostředků)
znamená menší množství obalového
odpadu.
Výrobky s co nejnižším obsahem lá-
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tek poškozujících životní prostředí
a lidské zdraví
Zvažme nákup výrobků obsahujících jedy, organická rozpouštědla
a další látky, které se uvolňují do prostředí, akumulují se v tělesných tkáních
a jsou těžko odbouratelné. Zejména je-li dostupná šetrnější alternativa.
Výrobky a potraviny zblízka
Nakupováním místních produktů
podporujeme místní živnostníky a tím
i prosperitu regionu. Nepřímo také
chráníme životní prostředí, protože
snižujeme nutnost dálkové (většinou
silniční) dopravy – šetříme tak ovzduší,
vodu, silnice, pohonné hmoty a v konečném důsledku i zdraví a lidské životy.
Výrobky šetřící zdroje a energii
Dáváme přednost takovým výrobkům, jejichž výrobou i provozem jsou
suroviny i energie využívány s maximální efektivitou. Kupujeme spotřebiče
s energetickým štítkem pokud možno s
označením „A“ (ideálně A++), případně
jinými systémy značení vztahujícími se
k úsporám energie. Sem patří i využívání obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vítr, biomasa atd.).
Zohlednění sociálních aspektů
Upřednostníme výrobky či služby
chráněných dílen či obdobných organizací se sociálním programem (např.
zaměstnávání znevýhodněných osob).
Požadujeme záruky pracovních podmínek zaměstnanců ve ﬁrmách, které
najímáme (např. stavebních dělníků),
případně ﬁrem poskytujících náhradní
plnění. Myslíme na usnadnění vstupu
a pohybu pro handicapované osoby.
Odmítáme produkty dětské práce.
Produkty z ekologického zemědělství a šetrně obhospodařovaných
lesů
Kupujeme produkty ekologického
zemědělství, které se vyhýbá používání umělých hnojiv a pesticidů. Dbáme
na to, aby dřevěné výrobky pocházely
z šetrně obhospodařovaných porostů a ne z tropických pralesů či jiných
míst, kde kácení ohrožuje původní
ekosystémy a s nimi vzácnou faunu
a ﬂóru – včetně mnohdy neobjevených druhů, které by mohly být využity v medicíně nebo jinak prospěšným
způsobem.
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Výrobky spravedlivého obchodu
Fair Trade
Kupujeme výrobky spravedlivého
obchodu (Fair Trade), který zaručuje šetrný management území a spravedlivý
výdělek lidem v rozvojových zemích. To
se týká hlavně těch produktů, které nejsou „zblízka“, ale přesto je nezbytně potřebujeme.
Výrobky dokládající své kvality týkající se vlivu na zdraví a životní
prostředí certifikátem (ekoznačkou)

Číslo 1
Pro snazší orientaci spotřebitelů
byly vyvinuty systémy ekologického
značení. Taková ekoznačka na výrobku znamená, že daný produkt splňuje
předepsaná kritéria vlivu na životní
prostředí a zároveň má stejné užitné
vlastnosti jako obdobné výrobky na
trhu. Nezávislá agentura, která certiﬁkát uděluje, tak vlastně provádí „detektivní práci“ za spotřebitele.
(Převzato z publikace „Odpovědné nakupování“, kterou vydala CENIA,
Česká informační agentura životního
prostředí, Praha 2008).
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Až na výjimky, které se bohužel každý rok objeví, lze konstatovat, že drtivá
většina občanů pochopila nezbytnost
třídění odpadů a tuto činnost již automaticky zařadila mezi své společenské
návyky. Jedině tak lze uchovat prostředí
města a okolní přírodu ve stavu přijatelném pro každého kulturního člověka.
Článek s odpadovou tématikou v plném znění vzhledem ke kapacitním
možnostem Koryčanského zpravodaje je
k dispozici na webových stránkách města Koryčany.
Josef Prokeš, OŽP MěÚ Koryčany

MAS Hříběcí hory má nového předsedu
Ve čtvrtek 5. března 2015 proběhla v Těšánkách členská schůze Místní akční skupiny (MAS) Hříběcí hory,
z. s. Jedná se o spolek obcí, místních
podnikatelů, neziskových organizací
a občanů se zájmem o rozvoj venkovského regionu. Samotný spolek byl založen v roce 2005 a v současné době
působí na území 33 obcí. MAS Hříběcí
hory má v současné době 56 členů.
Název Hříběcí hory pochází z dávných
časů, kdy tak naši předkové nazývali
Chřiby.
V čele spolku stojí rada, jejíž součástí je předseda a místopředseda.
Jelikož současnému předsedovi i místopředsedovi končil mandát, jedním
z bodů programu schůze byla také
volba členů do těchto dvou funkcí.
Ing. Petr Galatík vykonával
funkci předsedy od roku
2009 a na tuto pozici znovu nekandidoval. Novým
předsedou byl zvolen Pavel
Čech, starosta obce Pačlavice
a místopředsedou Jan Petřík,
starosta obce Kostelany. Ing.
Petru Galatíkovi patří velké
díky za všechen čas a úsilí,
které MAS Hříběcí hory věnoval. Nadále bude členem
rady MAS.
V posledním roce MAS Hříběcí hory realizovala mimo
jiné i projekt „Podpora vzniku
strategie komunitně vedeného rozvoje“ v rámci kterého
byla zpracována strategie rozvoje území MAS Hříběcí hory.
Dokument se snaží zachytit
všechny plány a vize dalšího
rozvoje regionu a je zveřejněn
na webových stránkách www.
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hribecihory.cz. Jelikož je dokument ve
fázi připomínkování, kdokoli z občanů
regionu má možnost se k němu vyjádřit. Dalším projektem spolupráce, který
bude brzy u svého konce, je projekt „Příběhy našich kronik“. Jedním z jeho výstupů bude i publikace „Příběhy našich
kronik“, která obsahuje příběh z každé
obce v působnosti MAS Hříběcí hory.
V rámci projektu proběhly také interaktivní přednášky v několika školách.
Prvním projektem spolupráce MAS Hříběcí hory se zahraničním partnerem
ze Slovenska je projekt „Společně jsme
na koni“, který bude také ukončen v letošním roce. Výstupem projektu je rozšířená síť hipotras doplněná o altány,
odpočívadla a vyhlídky s informačními
tabulemi.

Jedním z hostů členské schůze byl
i PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., místostarosta Kroměříže, který vystoupil na téma
sociální služby na Kroměřížsku. Dalším
hostem byl Ing. Radim Sršeň, Ph.D.,
místopředseda Sdružení místních samospráv, starosta Dolní Studénky, který
hovořil o budoucnosti místních akčních
skupin v souvislosti s čerpáním dotací z
nových operačních programů. Zajímavými příklady dobré praxe ze svého regionu se snažil vnést všem přítomným
optimismus do žil a inspirovat je k další
práci. Aktivní MAS budou mít velký prostor a nástroje pro rozvoj regionů.
Věříme, že všem zúčastněným vydrží
optimismus i aktivní přístup a ve svém
úsilí vynaloženém pro rozvoj regionu
budou pokračovat i nadále.

Březen 2015
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Názory občanů
Anketa
Otázka:
Po listopadových volbách se změnilo obsazení radnice. Jak vnímáte tuto změnu?
Romana:
Změnu nijak nevnímám, protože se o politickou situaci příliš nezajímám.
Věra:
Zatím je příliš brzy na to, abychom hodnotili kladnou či zápornou
činnost této nové koalice.Všichni očekáváme větší otevřenost radnice
a možnost občanů vyjádřit se k dění ve městě.
Honza:
I přes velké pracovní vytížení jsem si všiml prvních pozitivních změn. Například bych uvedl začínající úpravu dětského hřiště v Blišicích.
Ivana:
O politiku se moc nezajímám. Prozatím nějaké výrazné změny nevidím.

Oznámení redakce:
Pokud chcete položit otázku některému
z členů Rady města Koryčany, ze zastupitelů
nebo z úředníků Městského úřadu, pak pošlete svůj dotaz na mailovou adresu: redakce@
korycany.cz. Váš dotaz bude předán konkrétní
osobě a v následujícím čísle uveřejněn i s odpovědí.
Vzhledem k omezenému prostoru, který je
určen pro tuto rubriku, budou jednotlivé dotazy uveřejňovány v pořadí, v jakém do redakce
budou přicházet. Redakce si vyhrazuje právo
vyřadit dotazy zasahující do soukromí dotázaných, vulgární nebo zaměřených na oblasti,
které podle zákona nemohou být zveřejněny.
Těšíme se na Vaše dotazy.
Redakce Koryčanského zpravodaje.

Dotazy občanů:
Pro místostarostu:
V říjnových komunálních volbách jste byl zvolen Vy i Váš syn
Ondřej, který je nejmladším zastupitelem. Změnila tato situace
nějakým způsobem vaše vztahy? Pomáháte mu s výkonem jeho
mandátu, třeba tím, že mu poradíte, jak má hlasovat?
(Petr)

Pro paní tajemnici:
Pozice tajemníka na městských úřadech je poměrně významná funkce. Člověk, který ji zastává, ovlivňuje nejen chod
úřadu, ale i města. Co Vás vedlo k rozhodnutí ucházet o místo
tajemnice právě v Koryčanech? Jaký je Váš vztah ke Koryčanům?
(Monika)

Dobrý den,
1. výsledek voleb mne po pravdě překvapil ohledně úspěšného
výsledku, s mandátem synovi nijak nepomáhám. Na většinu
řešených problémů máme stejný nebo podobný názor, ale
jsou věci ,ve kterých se neshodneme. Vztahy máme v běžné
rovině otec a syn a názory na věci veřejné je určitě nijak nekřiví
ani neovlivňují.
2. V otázce hlasování je zcela samostatný a soběstačný.
Lubomír Daníček, místostarosta

Dobrý den,
po zveřejnění vyhlášení výběrového řízení na pozici tajemníka
MěÚ Koryčany a podrobném prostudování požadavků na toto místo, jsem vyhodnotila, že mohu nabídnout svou téměř dvacetiletou
praxi ve veřejné správě na vedoucí pozici a tak i uplatnit své nabyté
znalosti a zkušenosti. Proto jsem podala přihlášku do výběrového řízení právě na toto místo. Z toho je patrná i odpověď na druhý dotaz,
kdy vztah ke Koryčanům je v rovině pracovní.
Bc. Ludmila Prokešová, DiS, tajemnice MěÚ

Základní škola
Ostatky ve škole
V polovině února jsme v budově školy
na Náměstí uspořádali školní masopust.
Tedy správněji ostatky, jak se tomuto lidovému zvyku v našem kraji říká. Ostatky se
slaví každoročně v jiném termínu, podle
data Velikonoc. Ty naše školní jsme naplánovali na pátek 13. února – tedy den před
víkendem, kdy se tento lidový zvyk měl
letos správně odbývat.
Nejprve jsme se ve svých třídách přestrojili do masek. Na velké chodbě v pat10

ře školy pak proběhl „ostatkový průvod“
s představením masek jednotlivých tříd.
Mezi maskami samozřejmě nechyběl
medvěd, který k ostatkům neodmyslitelně
patří. Nejlepší masku jsme nakonec nevyhodnocovali, protože všichni účastníci
včetně paní učitelek si zasloužili uznání.
V tělocvičně pak následovala „taneční zábava“, kterou si děti opravdu užily. Během
dne se také třeba žáci 3. třídy mohli dozvědět zajímavosti o průběhu slavení ostatků

Březen 2015
na Hané. V menší míře bylo možné také
ochutnat koblihy, které k tomuto lidovému zvyku tradičně patří.
Celé dopoledne bylo velmi vydařené
a doufejme, že u dětí zvýšilo povědomí
o zachovávání projevů tradiční lidové kultury. I to je totiž důležitá část všeobecného
vzdělání, kterou by měly naše děti ve škole
poznat. A v koryčanské škole se o to snažíme.
Mgr. Roman Hofr
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Zápis žáků do 1.ročníku
V úterý 27.ledna 2015 se uskutečnil v ZŠ Koryčany zápis žáků do
1. ročníku. Poprvé se k zápisu dostavilo 24 dětí, 13 chlapců a 11 děvčat. Po odkladu pak přichází celkem 9 žáků, 8 chlapců a jedno děvče.
Žádosti o odklad se podávají u ředitele školy nejpozději do 31. května.

Kultura
V knihovně v Koryčanech je březen opravdu měsícem čtenářů!
Jak už se stává tradicí, v březnu se to
knihovně akcemi pro čtenáře všech věkových kategorií jen hemží.
Letos jsme začali hned 5.3. pasováním
prvňáčků na Rytíře knih. Slavnost probíhala pro každou třídu prvňáčků samostaně.
Letos žezlem pasovala sama paní starostka
všechny děti na rytíře.
Všechny děti si na památku odnesly
šerpu, pamětní list, záložku a to nejdůležitější- průkazku do knihovny, kterou ihned
všichni využili a půjčili si knihy z připravené
výstavky knížek.
9. března začal Trénink paměti pro seniory, běh 5 lekcí, které nám dají návod,

jak jinak a efektivně můžeme používat náš
mozek.
18.3. se knihovna připoji v rámci týdne
trénování paměti a mozkového jogignu se
svou osvětovou lekcí o tom, co trénování
paměti je.
Ve čtvrtek 19.3. jsme slavnostně vyhlásili nejlepší čtenářky do 15 let v obřadní síni městského úřadu.Je krásné, že
můžeme v této kategorii stále vyhlašovat,
že můžeme konstatovat, že děti sice čtou
méně než dříve, ale u nás stále čtou.
V sobotu 21.3. proběhne Otvírání studánek a vítání jara, děti z MŠ Koryčany
přednesou básničky a zazpívají.

24.3. čtvrtým ročníkem recitační soutěže ukončíme maraton akcí března -měsíce čtenářů.
Knihovna připravuje akce během celého roku, státe nakupuje knižní novinky pro
své čtenáře, tak příjďte k nám do knihovny
nejen v březnu, jsme tu pro vás celý rok.
Ilona Vybíralová, knihovnice

11

Koryčanský zpravodaj

Číslo 1

Březen 2015

Výskyt medvědů v Lískovci
Vážení spoluobčané,
v posledních měsících ve všech českých médiích probleskla informace, že na
Břeclavsku byl spatřen nebezpečný medvěd. Jak jsme zjistili, nebyla zcela pravdivá. Ve skutečnosti se jednalo o medvědy
dva. Pozitivní zprávou je, že Spolku lískovských hasičů se podařilo obě tyto šelmy odchytit. Aby bylo všem jasné, o jak
nebezpečná zvířata se jedná, rozhodli se
předvést je veřejnosti. Byli jsme u toho
a přinášíme Vám tuto reportáž přímo
z Lískovce.
Tato akce se za krásného předjarního
počasí a všeobecného veselí uskutečnila v
sobotu 14. února. Zahrát přijela dechová
kapela z Boršic, zpívalo se a tančilo, popíjela se slivovička, koštovaly se zabijačkové speciality a vše se zajídalo koblihami.
Událost přilákala spoustu různých zvě-
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davců a individuí nejen z Koryčan a okolí.
V hlavním průvodu jsme napočítali 62 masek. Oba dva medvědy držel a vodil po Lískovci na pevném laně zkušený medvědář.
Z pohádek přišli Křemílek s Vochomůrkou,
maxipes Fík, želvy Ninja, Červená karkulka s vlkem a myslivcem. Dokonce i Zlatovláska se svým princem a princezničkou
navštívili tuto událost. Mach a Šebestová
pořád někam telefonovali utrženým sluchátkem. Z Jáchymovských dolů vylezl radioaktivní permoník. Z dalekého Skotska
přijela dvoučlenná delegace ve slušivých
kiltech, Keltové vyslali Asterixe a Obelixe,
Ameriku zastupovaly květinové děti. Na
tuto atrakci se přišili podívat i domorodci
z Peru a Tahiti. Sportovce reprezentovaly
Kokosy na sněhu. Jen ten sníh jim trošku chyběl. Zvířecí říše poslala tři čuníky,
modrého ptáka, vzácnou pandu, berušku

a malé lvíče. Dotěrnými dotazy všechny
přítomné obtěžovali redaktoři „Plesku“.
Káča vybírala do kasičky drobné, husar
napichoval na šavli uzené, potulný mnich
sléval zbytky kořaličky do demižónku
a kominík vymetal snad všechny, co se kolem něj mihli. Nad vším měl dohled místní policajt a lékařskou službu zajišťovala
zdravotní sestřička.
Postupem doby se z divokých medvědů stávali ochočení mazlíčkové a je
jen škoda, že někteří spoluobčané na ně
chystali různé nástrahy. Bohužel právě na
to doplatil jeden z medvědů a způsobil si
zranění. Doufáme, že nebude muset být
utracen, a ze svých ran se brzy vylíže. Byla
by to veliká škoda, kdyby příští rok nemohl přinášet opět bujaré veselí do Lískovce.
Tuto reportáž Vám přinesl
Ing. Miroslav Budík
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Literární okénko
Mladík na kopci Stříbrník
Na kraji Koryčan pod Chlumkem žil
převelice chudý mladý člověk, Byl sám,
protože o oba rodiče přišel velmi brzy.
Bylo mu pět let, když ztratil maminku
a když bylo sedmnáct let, na otce spadl
velký strom, když v lese káceli pro knížete.
Bydlel v malinkém domečku po rodičích, a protože byl u lesa, měl na stráni
kousek půdy, co nebylo pole, ale jakoby
větší zahrada.
Bylo to na místech, kde se říkalo Stříbrník, a protože často okolo chodili lidé
blízko jeho bydlení, snažil se mít veselou
povahu a taky prozpěvovat.
Brzy dostal práci s kladivem a od rána
do večera mlátil kameny. Hromádky kamení pak dával na cesty v celých Koryčanech.
Jednou večer se vracel domů a u cesty
domů našel velký, ale taky pěkný kabát.
Jenom ho zvedl, v tu chvíli za ním stál
nějaký tmavý chlap - „…ten patří mněvítr mi ho před chvílí odnesl, ale znám
tě, vím, že jsi poctivý, ale znám taky tvou
bídu. Jestli mi přijdeš pomoct s kamením, nebudeš do smrti v bídě. Když mi
nepomůžeš, budeš jenom chudák. Přijď
za mnou do kamenného vchodu z druhé
strany Chlumu.“
Chvíli stál ztuhlý
mladík sám jak z kamene - pochopil, že je
to čert a že musí něco
udělat, jinak že zažije
jenom hrozné věci a čekají ho špatné zážitky.
Svítil měsíc, byl večer, ale bylo světlo, tak
si vzal trakař, kladivo,
vzal si ještě trochu chleba a šel do Čertových
skal.
Šel do kopců, po výmolech, mezi chábím,
ale byl překvapený, že
ho pořád vedl světelný
pás ,kudy má jít. Pás
světýlka se ztratil u velkých balvanů - zvedl
kladivo, aby začal bušit
a jakoby se jeho pohybem otevřela tmavá
chodba.

„Tak už jsi tady, tak pojď“ - stál před
ním čert a vedl ho v šeru do skály.
Přišli do velkého prostoru a dostal
úkol vybouchat kamení. Za celou noc
udělal velkou hromadu a únavou až
k ránu si sedl.
Přišel hned čert a řekl: „Ještě dodělej
tady tu boční část a můžeš se vrátit. Ještě
ti něco řeknu.
Na tvém políčku si udělej orbu a dobře se dívej, najdeš hrnec. Jsi na Stříbrníku,
kde Slované měli důležité místo a pro
tebe bude tvoje místo bohaté a slavné.“
Mladík vyjel nakonec s trakařem, kývl
a pustil se na cestu domů
Nebyl čas ani promluvit, ani pozdravit
– skály se za ním začaly s hlukem zavírat
a místo
se stalo starou skálou a když odcházel,
jako by zde nikdy vchod nebyl. Pustil se
zase cestou domů a již byl pěkný den.
Pak zašel již odpoledne za sedlákem,
který se znal s jeho otcem a ptal se, jestli mu půjčí něco na orbu - naštěstí půjčil
i býka.
Zoral celou svou půdu a v polovině
opravdu narazil na jakýsi divný hrnec.
Odvezl a vrátil sedlákovi věci, snažil se

zaplatit mu, kolik si přál a večer vykopal
velký hrnec.
Opravdu vykopal velký hrnec peněz
a byl překvapený, co všechno získal, jak
velký má majetek a vůbec nechápal, že
mu pomohl čert.
Pak zašel za panem farářem a domlouvali se, jestli ho naučí hrát a že by
rád hrával a zpíval v kostele. Domluvili se
spolu a začal každý den chodit do kostela, kde hrával sám, když tam nikdo nebyl.
Naučil se kostelní i veselé písně. Jak se naučil, už nehrával jen sám pro sebe.
Pak taky přestal dělat kamení na cestách. Protože se naučil i hrát na housličky,
tak chodil zpívat do kostela a taky lidem,
když měli veselé události, rodinné slavnosti a radosti. Lidé byli rádi, že je pořád
slyšet že pěkně hraje a protože věděli,
kde bydlí, tak mu říkali Stříbrník
A kde bylo hodně bídy, tam chodil lidem pomáhat.
Tuto pověst nám dětem vyprávěl pan
farář Straňák, vždycky říkal, že sbíral koryčanské příběhy.
Zapsal i ilustrací doplnil
Mojmír Stupňánek
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Hasiči
Vážení spoluobčané.
Jak jste sami postřehli, tak minulý rok
jsme společně oslavili 140 let výročí založení našeho sboru. Až na nějaké malé
výjimky tyto oslavy proběhly ku prospěchu nás všech. Na začátku nového roku
2015 proběhla výroční valná hromada,
na které jsme zhodnotili činnost našeho
sboru v uplynulém období a jelikož je
rok 2015 rokem volebním ,bylo zvoleno
nové vedení našeho sboru. V měsíci únoru pak proběhla výroční schůze okrsku,
na které byl také zvolen nový výbor. Do
funkcí byli z našeho sboru zvoleni mladší členové, kteří mají chuť ve sboru pracovat. Do okrsku byli zvoleni tito bratři:
Roman Valenta, Josef Ketler DiS., Jaroslav
Fila, Ladislav Helešic a Hana Kytlicová. Do
okresního výboru byl navržen Josef Ketler

st. a volební schůze proběhne 21. 3. 2015
ve Zdounkách. Do vedení SDH Koryčany
byli zvoleni tito členové: starosta – Roman
Valenta, I. náměstek- Josef Ketler st., velitel – Josef Ketler DiS., náměstek – Zbyněk
Konečný, strojník- Marek Vrba, hospodářka - Martina Franková st., jednatelka – Lucie Průšová, vedoucí mládeže – Vladimíra
Norková, referent preventiva – Miroslav
Tiefenbacher, kronikář – Filípková Soňa,
předseda KRR – Břetislav Žampach, člen
KRR – Ladislav Helešic a Irena Konečná, referentka pro ženy – Jindra Ketlerová, členka výboru – Martina Franková ml. Nový
výbor okrsku, který se skládá ze 3 sborů,
byl zvolen v tomto složení: starosta okrsku – Ing. Miroslav Budík, náměstek starosty – Ladislav Helešic, velitel - Miloslav
Peška, vedoucí mládeže – Jana Buňková,

strojník – Zbyněk Konečný, jednatel – Jan
Plichta, hospodář – Božena Šebečková,
referent prevence - Pavel Vaněk DiS, revizor – Josef Budík, Členové výboru za SDH
Blišice jsou: Josef Šebeček, Pavel Konvalinka, Jiří Orel. Za SDH Koryčany jsou členy
výboru – Hana Kytlicová, Roman Valenta,
Jaroslav Fila a za SDH Lískovec Je členem
Miloslav Peška ml. Touto cestou chceme
poděkovat všem odstupujícím členům za
odvedenou práci a nově zvoleným členům popřát hodně zdraví a úspěchů na
poli hasičském.
Chceme poděkovat všem občanům,
kteří se zúčastnili 7. 2. 2015 našeho plesu, všem, kteří přispěli do tomboly i všem
těm, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli při konání této akce.
Josef Ketler st.

ských soutěžích a samozřejmě i nadále
při aktivní a preventivní činnosti ve prospěch obce.
Nicméně v posledním období došlo
k menšímu útlumu činnosti z důvodu
zasloužilého věku členů sboru.
Od konce ledna letošního roku se
však členská základna rozšířila z původních sedmi na 18 členů. Valnou hromadou byl zvolen nový výbor, který stanovil priority na letošní rok. Zahájení roku
bylo ve znamení úklidu hasičské zbrojnice a sběru železa.

V měsíci dubnu, respektive 18. dubna v odpoledních hodinách proběhne
první
kulturně – sportovní akce pro děti
a dospělé v Blišicích na návsi. Tímto
zveme všechny malé i velké čtenáře Koryčanského zpravodaje do Blišic, aby si
přišli zasoutěžit, pobavit se a ochutnat
blišický guláš.
Další informace o historii nebo plánech do budoucnosti blišického SDH
najdete na www.blisice.webnode.cz
Pavel Konvalinka

Blišice
Letošní rok oslavil blišický sbor
dobrovolných hasičů 110 let činnosti.
V roce 1905 se zapojil mezi již vzniklé
hasičské sbory v Koryčanech a v nejbližším okolí. Tak jak dříve bývalo zvykem,
nepůsobila bohatá členská základna
pouze při požárech v Koryčanském regionu, ale zároveň působila preventivně v samotných Blišicích při kontrolách
komínů, vypalování pasek, či při žních.
V novodobé historii je blišický sbor
spojován zejména s působením ženských a dětských družstev při hasič-
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Zdraví
15. Wellness březen 2015 celulitida
Vážené čtenářky a čtenáři,
do dnešní Wellness poradny jsem se
s ohledem na blížící se léto rozhodla zařadit téma celulitida. Všichni považujeme
za pěkné a zdravé tělo s hladkou a pružnou pokožkou. Pokud tomu tak není, pak
nás nejspíše postihla celulitida. Vzniká
nejčastěji po pubertě. Není to nic jiného,
než nafouklé tukové buňky, ve kterých se
ukládají odpadní látky z naší látkové přeměny. Tyto odpady by měly být z těla zcela odvedeny. Důvod, proč se tak nestalo,
spočívá v nedostatečné činnosti svalové
pumpy, která pohání naši lymfatickou
soustavu. Vůbec nesouvisí s nadváhou.
Je to výsledek životního stylu. Doprovází
ženy odpradávna, bojovaly s ní už před
tisíci let. Římanky si udržovaly hebkou pokožku masážemi a vonnými koupelemi.

Co je příčinou vzniku celulitidy? Jednak je to nevyvážená strava, nadbytek sacharidů, nedostatek minerálů a vitamínů.
Dále je to nedostatek pohybu zejména vlivem sedavého zaměstnání, nedostatečná
činnost lymfatického systému, příliš těsné
oblečení, ale také konzumace alkoholu,
kávy a kouření, genetické dispozice, hormonální antikoncepce, stres, nedostatečný pitný režim.
Jak tedy zmírnit nebo zcela odstranit
celulitidu?
Nejdůležitější je radikálně snížit množství zkonzumovaného tuku, vyloučit cukr,
omezit toxiny a v rozproudit lymfy v lymfatických cévách a kožních krevních vlásečnicích. V tom nám pomůže:
- Dostatečný příjem tekutin(voda, ovocné šťávy a detoxikační čaje)

-

sob nebo nakoupit v lékarně.
Důležitým krokem je po očistě dodávat tělu minetrály a vitamíny. Dnes vám
doporučím jarní pomazánku, která může
být dobrou svačinkou nebo lehkou večeří
pro celou rodinu.
Budete potřebovat:
» 1 až 2x tvaroh ve vaničce polotučný /
tučný- nechávám na Vás
» hrstka jemně nakrájených bylinek co
najdeme na zahradě(kopřivy, pažitka,
popenec)
» trochu jemně nakrájeného pórku
nebo cibule
» jedna malá mrkev najemno nastrouhaná

» ¼ malého celeru nastrouhaná najemno
» Sůl, pepř.
Vše zamícháme a mažeme na pečivo.

nu, jednoduše řečeno změnu životního
stylu. Dnešní medicína je úžasná při řešení akutních nemocí nebo úrazů, ale při
potížích chronického charakteru je situace poněkud jiná. Určitě všichni známe
lidi, kteří téměř celý život užívají léky na
různé zdravotní problémy. Například na
vysoký tlak, nemoci srdce, alergie nebo
nemoci trávícího systému, ale jejich
zdravotní stav se nelepší. Tyto potíže se
začaly označovat jako civilizační choroby. Statistiky jsou neúprosné. Stále více
lidí umírá v mladém věku například na

infarkt. Bolesti kloubů a zad zná téměř
každý. Bolesti hlavy už většinou nevnímáme jako problém. Je běžné, že jsme
unavení a potřebujeme během dne několik šálků kávy, máme zvýšenou hladinu cholesterolu či cukru v krvi. Alergie
dnes trápí každé třetí dítě. Příčinou těchto zdravotních problémů je většinou
způsob života, tedy životní styl.
Mnozí z nás jsou překvapeni a zaskočeni tím, když se dozví, že si za tyto potíže z velké části můžeme sami. A možná
se ptáte: „Jak je to možné?“ Je to tím, jak

-

-

Pravidelnost v jídle a zdravá, vyvážená
strava.
Omezení spotřeby všech živočišných
tuků (máslo, sádlo)
Doplnění stravy o vhodné potravinové doplňky na lymfatický systém a odbourávání škodlivých látek z poškozených oblastí
Nejlepším pomocníkem v boji proti
celulitidě je cvičení. Ideální je aqua aerobik, rychlá jízda na kole, rychlá chůze, posilovací cvičení s velkým počtem
opakování a malými zátěžemi pro formování postavy.
Držím Vám palce v boji proti celulitidě.
Přeji Vám krásné jarní dny.
Váš wellness poradce
Ing. Hana Jamborová
kontaktní email: zdravystyl@email.cz

Léčivé rostliny
Jarní období je pro všechny dobou
nového života všude kolem nás, rodí se
mláďata a rostliny i půda se probouzí k životu.
Pro nás je většinou jaro obdobím očisty organismu. Jak už víte, já Vám budu
doporučovat jen očistu přírodní bez nějaké chemie. Příroda nám sama napovídá
čím svůj organismus nejlépe očistit- tím,
co roste právě hned brzo zjara.
Samozřejmě do očistných čajů patří
kopřiva, listy břízy, klidně může být i podběl, pampeliška.
Důležitá je kombinace čajů a čisté
vody k pročištění organizmu.
Čaj si můžete připravit z vlastních zá-

Dobrou chuť!
Přikládám pro osvěžení paměti obrázek popence,
který roste v
každé zahradě
a je výborným
divokým kořením do našich
pokrmů.
Ilona Vybíralová – vaše „Babi kořenářka“

Jarní očista těla
Všichni víme, že naše tělo je dokonalý a úžasný systém. Neustále v něm probíhá tvorba nových buněk, zároveň se
zbavuje opotřebovaných buněk, které
je nutné vyloučit ven jako odpad, čímž
tělo regeneruje. Uvnitř těla všechno
souvisí se vším, a pokud se objeví nějaký
zdravotní problém, je to vždy problém
celého těla a ne pouze jednoho orgánu.
Chceme-li si tedy zlepšit zdraví a odstranit určitý neduh, potřebujeme svému
tělu pomoci jako celku.
To znamená, že musíme udělat změ-
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se stravujeme, co a kolik pijeme, jak se
pohybujeme, jak přemýšlíme, zkrátka jak
žijeme! To vše pak určuje naši tělesnou
kondici, vzhled naší pleti a náš celkový
stav. Z toho vyplývá jediné – My sami
jsme odpovědní za své zdraví. Neboť
právě to co pijeme, jíme nebo kolik pohybu našemu tělu dopřáváme, určuje
kvalitu našeho zdraví, energie, vitality,
tedy celého našeho života.
Kdysi dávno si lidé pěstovali většinu
potravin doma, měli čerstvou zeleninu,
domácí mléko, vajíčka a dnes? Kupujeme
potraviny, k jejichž pěstování bylo použito mnoho chemikálií, potravinářský průmysl hledá způsoby, jak prodloužit jejich
trvanlivost. Dnes je téměř každá potravina nějakým způsobem konzervovaná
různými chemickými látkami, jsou používány umělá barviva nebo stabilizátory,
které vylepšují chuť i barvu. Naše tělo tyto
látky nepozná a neumí je zpracovat. Tyto
látky poškozují buňky v lidském těle, které je nedokáže vyloučit, a proto zůstávají
uloženy v jednotlivých orgánech. Jistě
budete se mnou souhlasit, když řeknu, že
jsme v dnešní době přesyceni nejen tuky,
cukrem, solí, konzervanty v potravinách,
ale výrazně nás ovlivňuje i smog nebo
stres. Často se stává, že nám v potravě
chybí vitamíny a minerály, že zanedbáváme pohyb, pitný režim a odpočinek v podobě relaxace.
Pozitivní je, že si dnes už většinou uvědomujeme důležitost prevence, což znamená začít odstraňovat příčiny neduhů
a zdravotních problémů. S nadcházejícím
jarem lze jen vřele doporučit: „Pojďme do
toho.“ V následující části si proto představíme několik doporučení pro jarní očistu
těla.
1. Nedržte hladovky a půsty, jezte 5x
denně a zdravě.
2. Omezte tučná a smažená jídla, uzeniny, sůl a sladkosti.
3. Dodejte svému tělu vlákninu, protože
posouvá potravu ve střevech, váže na
sebe toxiny a napomáhá jejich vylučování z těla ven.
4. Zařaďte do jídelníčku potraviny, které
obsahují antioxidanty. Jedná se o jablka, citrusy, kiwi, kapustu, zelí, česnek,
brokolici nebo červenou řepu. Antioxidanty mohou obsahovat i bylinné
čaje, například mátový, rozmarýnový,
šalvějový, kopřivový nebo tymiánový.
5. Velmi významné pro toto období jsou
i byliny, které povzbuzují činnost jater
– -ostropestřec, kopřiva, řebříček.
6. Pijte dostatečné množství tekutin,
16
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neboť tím dochází k vyplavování
škodlivých látek z těla. Nejlépe je pít
čistou neperlivou vodu, minimálně
2 litry denně.
7. Dávejte tělu probiotika, která příznivě působí na zažívání. Najdete je
v kvalitních jogurtech, kefírech, popř.
i v tabletách.
8. Dopřejte si dostatečné množství
spánku. Při spánku dochází k regeneraci organizmu, zmírňuje se stres
a tělo lépe funguje.
9. Nelze zapomínat na dostatek pohybu, protože to zajistí dobrou kondici
a psychickou pohodu.
10. Když se začnete zajímat o dlouhověkost, zjistíte, že v životě těchto lidí
dominuje umírněnost, vyrovnanost,
a to nejen v jídle, ale v celém životě.
Další významnou vlastností je optimismus. Díky umírněnosti a vyrovnanosti ušetřili spoustu životní energie.
Optimismus jim pomáhal v dobách
nebo v situacích, které příliš příznivé
nebyly.
Na závěr si dovolím Vám položit následující otázku: „Stojí za to se alespoň
pokusit pomoci našemu tělu k tomu, aby
mohlo lépe fungovat?“ Odpovědět si už
musí každý sám. Jako inspiraci pro zahájení jarní očisty těla, přikládám domácí
recept na CITRONOVĚ – ČESNEKOVÝ ZÁZRAK.
Suroviny:
5 ks celých citronů
30 stroužků česneku
1 l vody

Březen 2015
Postup:
Citrony umyjeme v horké vodě
a nakrájíme je na malé kousky. Česnek oloupeme a jednotlivé stroužky
nakrájíme na půlky. Všechno dohromady rozmixujeme na kaši. Tu nalejeme do vody a necháme přejít krátce
varem. Poté hned odstavíme, přecedíme a nalejeme do skleněné láhve.
Skladujeme na chladném místě.
Užívání:
Vždy před jídlem (před snídaní
nebo obědem) pijeme 2 cl (1 štamprle). Po 3 týdnech přerušíme na 8 dnů
užívání. Po této pauze opět pokračujeme další 3 týdny.
Tuto lacinou léčivou kůru bychom
si měli zopakovat každý rok na jaře.
Účinky citronu a česneku se projeví naplno již po 3 týdnech užívání,
kdy pocítíte v těle příjemné omlazení. Prostřednictvím popsané kůry se
odstraňuje vápník a tuk usazený především v cévách, zároveň však v celém těle. Dochází k posilování srdce,
úpravě krevního tlaku, působí jako
prevence rakoviny, proti poruchám
štítné žlázy nebo i paradentózy. Zvápnění a jeho vedlejší příznaky jako je
zhoršený zrak a sluchové problémy se
postupně zmenšují a odcházeí. Člověk může opět dobře spát, naše tělo
a jednotlivé orgány v něm nabývají
zpět ztracenou harmonii a vzájemný
soulad. Přeji všem krásné a pohodové
jarní dny.
Lenka Vavřínková
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Sport
Třetí ročník „ MAZLIN CUPU „ má dalšího vítěze
-

-

-

dne 31.1.2015 se konal již třetí ročník
turnaje ve stolním tenise„ MAZLIN
CUP „ v pivnici U Thonetů.Ve skutečnosti to však byl ročník čtvrtý , protože v roce 2012 byl odehrán takzvaný
nultý ročník.
název „ MAZLIN CUP „ je spojen se
vzpomínkou na našeho velmi dobrého kamaráda Jaroslava Hajdu, který
žil stolním tenisem nejen na půdě
Středního odborného učiliště na
zámku v Koryčanech , ale i v mimoškolním čase
turnaje se zúčastní každý rok vždy
šestnáct hráčů , kteří jsou rozlosová-

-

-

-

ni do čtyř čtyřčlenných skupin. Hraje
se způsobem každý s každým a první dva z každé skupiny postupují do
čtvrtfinále , kde boje pokračují vyřazovacím způsobem až po finále.
kvůli lepšímu časovému zvládnutí
celého turnaje se hraje na dvou stolech.
již od nultého ročníku platí pravidlo ,
že každý zúčastněný hráč donese nějakou cenu . Tyto se pak rozčlení od
prvního do šestnáctého místa , takže
po turnaji obdrží každý hráč cenu za
místo , na kterém se umístil.
výpis vítězů jednotlivých ročníků

-

-

nultý ročník 2012 – Vrtal Bronislav
první ročník 2013 – Samsonek Josef
druhý ročník 2014 – Vít Ladislav třetí
ročník 2015 - Pěnica Radek
na závěr je nutné vyslovit nejen pochvalu , ale hlavně uznání celému
kolektivu pivnice U Thonetů za každoroční možnost odehrát tento turnaj v prostorách jejich zařízení.Dále
pak za celodenní obsluhu všech zúčastněných, včetně pozápasového
oběda.
na další – čtvrtý ročník – se těší všichni , kteří mají rádi stolní tenis.
Pavlík Zdeněk

Charita
Tříkrálová sbírka 2015
První Tříkrálová sbírka se v Koryčanech a připojených obcích konala v roce
2000. Jelikož sbírka se konala na základě farnosti (nikoliv Charity), byla sbírka
konána i na Stupavě, která je přifařena
k naší farnosti. Této první sbírky se zúčastnilo 7 skupinek koledníků a vynesla
částku 38.596 Kč.
Zásadou Tříkrálové sbírky jsou zapečetěné pokladničky, které se pod dohledem obecního úřadu otevřou, spočítají
a předají na účet České charity. Vedoucí skupinek musí být dospělí, vybaveni
průkazy vystavenými Českou charitou a
s nimi chodí školní děti, většinou tři, jako
legendární Tři králové.
Postupně přibývalo koledníků, vybra-

ná částka se každým rokem zvyšovala, až
v roce 2005 dosáhl výnos svého prvního
vrcholu, kdy sbírka přinesla 60.010 Kč.
Část výnosu (58%) může být na základě
předloženého projektu použita v místě
sbírky. V roce 2005 byla tato částka věnována na pomoc obětem tsunami.
V letošním roce se zúčastnilo 15
skupinek koledníků, s nimi se zapojilo
33 dětí a vybralo se 60.739 Kč.
V předchozích letech se částka, která může být použita v místě sbírky, použila na zakoupení speciálních lůžek
a kompenzačních pomůcek, které jsou
bezplatně zapůjčovány potřebným občanům. O využití prostředků z letošní
sbírky ještě není rozhodnuto.

Tříkrálovou sbírku v naší farnosti iniciovala a po celou dobu sbírku organizuje paní Ludmila Selucká.
Vedení farnosti Koryčany vyslovuje
všem účastníkům sbírky a především
všem občanům, kteří na ni přispěli,
upřímné poděkování.
Ing. Jaroslav Kočí
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Statistiky
Společenská kronika II . pololetí 2014
NAROZENÍ
Červenec
Říjen
Polach Matěj, Koryčany
Srpen

Matušinec Ondřej, Lískovec
Kubenová Simona, Jestřabice
Řezníček Jan, Koryčany

Eremiášová Izabela, Koryčany
Zabloudilová Andrea, Koryčany
Boucník Hugo, Koryčany

Listopad

Září
Valentová Roxana, Koryčany
Váňová Vanesa, Koryčany
Vybíral Matyáš, Koryčany
Bachánková Elen, Koryčany
Přerovský Jan, Koryčany

Jelínková Viktorie, Koryčany
Jelínková Sofie, Koryčany
Prosinec
e
Machálková Kateřina, Jestřabice

JUBILEA
Červenec

Září

80 let
Hunča Antonín, Koryčany

80 let
Huňková Eva, Koryčany
Jungová Vlastimila, Koryčany

85 let
Šindelářová Marie, Koryčany
Kostková Anna, Koryčany
Žižlavský Stanislav, Jestřabice

90 let
Sladký Alois, Koryčany
Hunčová Marie, Koryčany

92 let
ny
Sládečková Božena, Koryčany

91 let
Koudela Jan, Koryčany

Srpen

Říjen

80 let
Svoboda Evžen, Koryčany
Soldánová Olga, Jestřabice
Žižlavská Hedvika, Lískovec

80 let
Sladký František, Koryčany

85 let
Břoušková Marie, Koryčany

80 let
Navrátil Václav, Lískovec
Lovasová Jozefa, Lískovec

90 let
Reniersová Zdeňka, Lískovecc
Juricová Naděžda, Koryčanyy
92 let
Šimečková Eliška, Koryčany

Listopad

Prosinec
85 let
Michalíková Květoslava, Koryčany
94 let
Tarabová Olga, Koryčany
97 let
Ševčíková Marie, Koryčany
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ÚMRTÍ
Červenec

Říjen

Stavěl František, 1946, Koryčany

Berková Božena, 1926, Blišice
Mertová Alžběta, 1933, Koryčany
Svoboda Alois, 1929, Koryčany

Srpen

Vojtková Eliška, 1930, Blišice

Jamborová Jindřiška, 1929, Koryčany

Berka Jindřich, 1921, Blišice

Příkazský Miloš, 1939, Koryčany
Kos Karel. 1938, Koryčany
Listopad
Září

Stupňánková Marie, 1922, Koryčany

Orel Josef, 1927, Blišice

Gnelytsia Oleksandr. 1928, Koryčany

Foltýnová Jarmila, 1927, Koryčany

Axmanová Milada, 1925, Koryčany

Nassvetrová Anežka, 1926, Koryčany
Hábl Petr, 1934, Koryčany
Blaž Jiří, 1962, Koryčany

Prosinec
Cahlík Josef, 1936, Koryčany
Hofírek Štěpán, 1936, Koryčany
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621
608 749 219

Autovrakoviště Třebětice

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme

1000,- Kč

Ceník inzerce
Koryčanský zpravodaj zveřejňuje inzeráty za následující ceny:
- formát 26 x 18 cm (celá strana A4) ............................................................................................................................. 1210,- Kč
- formát 13 x 18 cm (půl strany A4) ................................................................................................................................. 726,- Kč
- formát 13 x 9 cm (čtvrtina strany A4) .......................................................................................................................... 436,- Kč
- formát 6,5 x 9 cm (osmina strany A4) ......................................................................................................................... 218,- Kč
Více informací získáte na čísle 573 500 996 nebo 573 376 031.

KORYČANSKÝ ZPRAVODAJ - vydavatel a redakce Městský úřad Koryčany, IČO: 00287334
tel.: 573 500 999, fax: 573 376 321, e-mail: mesto@korycany.cz, www.korycany.cz
Povoleno OÚ Kroměříž pod č. MK ČR E 12062. Grafická úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav.
Toto číslo vyšlo dne 10.4.2015. Náklad: 1600 ks. Neprodejné, občanům je dodáván ZDARMA. Vychází čtvrtletně.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude 12. 6. 2015.
Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.
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VIII. Školní společenský ples
20. února 2015 organizoval Klub rodičů a přátel školy ve spolupráci se ZŠ Koryčany a za podpory Města Koryčany již VIII.
ročník Školního společenského plesu.
Pro početné návštěvníky plesu byl
připraven bohatý program. Ples byl slavnostně zahájen předtančením polonézy
v provedení starších žáků naší školy. Za
nácvik i organizaci předtančení patří velký dík Mgr.Zdeně Šmelové, která se svého
úkolu zhostila na výbornou a byla po právu ona i naši žáci odměněni dlouhotrvajícím potleskem.
Návštěvníci plesu se rozhodně nenudili. K tanci, kromě již zavedené kapely

Trip z Kroměříže, hrál i DJ Reddy. V průběhu večera mohli milovníci dobrého
vína také ochutnat z připravené výstavky
vín. Na výstavku se podařilo shromáždit
přibližně 70 různých vzorků vín bílých,
růžových a červených od profesionálních
i amatérských výrobců.
Náladu plesu jistě vylepšilo i taneční
vystoupení Petry Buňkové a Patrika Lišky, žáků 6.třídy. Oba se věnují závodnímu
tancování v taneční škole KST Swing Kroměříž pod vedením Kateřiny Kolmanové
a Radima Přádky. Předvedli ukázky klasických i latinsko-amerických tanců. Součástí plesu byla tombola, do které přispělo

hodně firem i jednotlivců, všem ještě jednou děkujeme.
Finanční výtěžek plesu bude Klubem
použit ve prospěch žáků a pro rozvoj činnosti základní školy.
Již zavedenou tradici školního plesu
bychom chtěli udržet a v organizování
plesu pokračovat i v dalších letech. Osobně chci vyjádřit velké díky všem, kteří se
na přípravě a organizaci plesu podíleli
a také poděkovat všem návštěvníkům
plesu, kteří návštěvou plesu podpořili
naši školu.
Za Klub rodičů a přátel školy
RNDr.Vlastimil Válka
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Karneval pro malé i velké v mateřské škole
Haló, pane karnevale, račte dále, račte dále! Všechno máme na míru z krepového papíru.
Princezny tu vzduchem vlají, motýli
se třepetají, cupy dupy, cupy dupy, dupou na ně čerti s chlupy.
A k tomu nám krásně vříská, disko
hudba, dyskodyska. Není při ní slyšet
Kubu - je bubák a dělá bubu.
A já jsem s hůlkou kouzelnice, Veronika je slunečnice. Všichni vás zveme hej,
hej, hej, na maškarní rej!
Veselé oslavy konce zimy se líbí
i dětem. Karneval v naší mateřské škole se stal událostí, která oslovila i rodiče
a prarodiče a bylo jich opravdu hodně.
Karneval se konal v kulturním domě.
Na přípravách se podílely i děti. Sál byl
zaplněn. Za doprovodu dvou veselých
klaunů a rytmických tónů zde tančily
a soutěžily děti v překrásných maskách.
S nadšením se zapojila i malá batolata.
Děkujeme rodičům za jejich pomoc,
za příspěvky do tomboly, za krásné kostýmy a účast na naší akci.
Dále děkujeme těmto sponzorům za
jejich finanční i věcné příspěvky do tomboly:
M- CENTRUM Uherské Hradiště
MaBe.cz
Klempířství Ševčík
Denisa Domanská
Veterinární amb. MvDr Šlesinger
Kobodas industry
Pekárna Havlíček
M. Ondrušíková, MŠ Koryčany

