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Dovolte mi, abych Vás po jarním pozdravu seznámil s hlavními investičními
akcemi v tomto roce, které odsouhlasilo
zastupitelstvo města na svém 12. zasedání
konaném dne 28. 2. 2013.
V loňském roce byl uspořádán v našem městě Hejtmanský den. Hejtman
Zlínského kraje zde přislíbil podporu dostavby výtahu v Domově pro seniory. Slib
také dodržel. Dnes mohu s jistotou napsat, že sdružením finančních prostředků
Zlínského kraje, Ministerstva životního
prostředí a našeho města bude v letošním
roce zahájena komplexní rekonstrukce
DPS včetně zateplení obvodového pláště
a výměny oken v rozsahu cca 13,5 mil. Kč.
Určitě sledujete, vážení občané, zateplovací práce Hasičské zbrojnice v Kyjovské
ulici. Na podzim minulého roku, po obdržení dotace MŽP, bylo provedeno částečné
zateplení budovy s výměnou oken a vrat.
Letos na jaře bude celá akce dokončena,
včetně posuvné brány a terénní úpravy
průčelí budovy Hasičské zbrojnice.
Příkladným a vysoce ceněným je společný mezikrajský projekt „Místní informační systém a protipovodňový plán“.
Na realizaci projektu získalo naše město
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společně s obcemi Mouchnice, Nemotice
a Snovídky od MŽP 90% dotaci ve výši
8,5 mil. Kč. Uskutečněním tohoto díla
bude konečně vyřešen havarijní stav
obecního rozhlasu nejen v Koryčanech,
ale i v jeho místních částech Blišice, Lískovec a Jestřabice.
Z mnoha dalších připravovaných akcí
bych rád uvedl alespoň ty nejdůležitější:
1. Fyzická revitalizace veřejných prostranství – chodníky ulic Nádražní
a Příční, včetně vnější zeleně a mobiliáře městského hřbitova – podaná
žádost o dotaci ROP.
2. Oprava povrchu místní komunikace
a chodníků v ulici Tovární čtvrť a části
ul. Pivodova po rekonstrukci kanali-

zace provedené spol. VAK Hodonín,
a. s. – 1.etapa.
I veřejná prostranství včetně zeleně
potřebují jarní úklid, který je zabezpečován technickými službami města. Byli
bychom rádi, abyste se společně s námi
podíleli na jarním úklidu kolem svých
domů. Dovoluji si Vás tímto požádat
o pomoc a spolupráci, pokud to bude ve
Vašich silách a možnostech.
Věřím, že máme společný zájem na
tom, aby Koryčany byly čisté a upravené. Předem děkuji za Vaši pomoc, přeji
příjemné prožití největších křesťanských
svátků – Velikonoc a jarní sluníčko ať Vás
nabíjí jen pozitivní energií.
Zdeněk Šmela, starosta

Jaro je tu.
Příroda se probouzí, ptáci i přes občasné sněžení a jarní mrazíky ohlašují začátek
krásných dnů. Po dlouhém zimním období s mnoha tmavými a šedivými dny
nastává čas „dobíjení baterií“ silným slunečním svitem.
Koryčanský zpravodaj
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Zápis
ze 11. zasedání Zastupitelstva města Koryčany, konaného dne 6. 12. 2012 v Koryčanech
11. zasedání Zastupitelstva města Koryčany, konané ve velké zasedací místnosti na MěÚ Koryčany, zahájil starosta Zdeněk Šmela
v 19.00 hodin. Zasedání se zúčastnilo 14 zastupitelů, 1 zastupitel se omluvil. Za ověřovatele zápisu byli jmenováni, 14-ti hlasy přítomných zastupitelů, zastupitelé Břetislav Žampach a Květoslava Daníčková. Návrhová komise byla schválena,14-ti hlasy přítomných
zastupitelů, ve složení zastupitelů ing. Jaroslav Kočí, Mgr. Drahomíra Čížková a Marek Berka. Průběh zasedání zapsal Václav Paseka.
Program:
1. Zahájení
2. Doplnění a schválení programu
3. Zpráva o činnosti Rady města Koryčany
4. Hospodaření města Koryčany
k 31. 10. 2012, schválení rozpočtového provizoria na rok 2013, schválení
rozpočtových změn
5. Schválení plánu práce Rady a Zastupitelstva města Koryčany na 1. pololetí roku 2013
6. Schválení obecně závazné vyhlášky
města Koryčany č. 2/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání na odstraňování komunálních odpadů
7. Schválení obecně závazné vyhlášky
města Koryčany č. 3/2012 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání na odstraňování komunálních odpadů, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem
8. Schválení ukončení členství města
Koryčany ve sdružení „ Kroměřížsko
– sdružení pro cestovní ruch, o. s.“
9. Souhlas se zahrnutím města Koryčany do územní působnosti MAS
a s přípravou ISÚ (Integrované strategie území) na území města
10.Schválení členství města Koryčany
v Místní akční skupině Hříběcí hory,
o. s.
11. Zhodnocení investičních akcí a VPP
a prací TS města Koryčany za rok
2012
12.Převody majetku města
13.Schválení organizačního zabezpečení
následujícího zasedání zastupitelstva
14.Interpelace zastupitelů
15.Diskuse
16.Rekapitulace usnesení
17.Závěr
add 1. Zahájení - add 2. Doplnění
a schválení programu
Starosta přivítal všechny přítomné. Z občanů města se zasedání zastupitelstva zúčastnilo 24 občanů. Dále vyzval zastupitele,
aby se vyjádřili k navrženému programu
jednání. Program nebyl doplněn. Program
byl schválen 14-ti hlasy přítomných zastupitelů.
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add 3. Zpráva o činnosti Rady města Koryčany
Tajemník úřadu Pavel Vaněk předložil
zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo vzalo
zprávu na vědomí. Zpráva je přiložena
k zápisu a je jeho součástí.
add 4. Zpráva o čerpání rozpočtu města
Koryčany k 31. 10. 2012, schválení rozpočtových změn, schválení rozpočtového provizoria
Zprávu o hospodaření města Koryčany
k 31. 10. 2012 obdrželi členové zastupitelstva
v materiálech k jednání zastupitelstva. Příjmy jsou plněny na částku 30.788.400,-Kč,
a výdaje jsou čerpány na částku
25.940.400,-Kč, financování je 4.848.000,Kč. Zpráva je přiložena k tomuto zápisu
a je jeho nedílnou součástí.
Starosta informoval zastupitele o změnách
v rozpočtu, které je nutné schválit. Rozpočtové změny jsou vedeny v příloze usnesení. Jedná se o změnu č. 6/2012. Podklady
obdrželi všichni zastupitelé v materiálech
k jednání v zastupitelstvu.
Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předložené zprávě
o hospodaření města Koryčany k 31. 10.
2012 a k výše uvedeným bodům s tím souvisejícím. Do diskuse se nikdo nepřihlásil,
proto nechal o tomto bodu hlasovat:
Hlasování:
1.) Zastupitelstvo města Koryčany bere na
vědomí zprávu o čerpání rozpočtu města
Koryčany k 31. 10. 2012 dle přílohy.
Hlasování:
2.) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje,14-ti hlasy přítomných zastupitelů,
rozpočtovou změnu č. 6/2012 dle přílohy.
Hlasování:
3.) Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje,14ti hlasy přítomných zastupitelů,
rozpočtové provizorium pro hospodaření
města Koryčany do schválení řádného
rozpočtu pro rok 2013, obec postupuje podle rozpočtu minulého roku. Dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, rozpočtové příjmy a výdaje
uskutečněné v době rozpočtového provi-
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zoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po
jeho schválení.
add 5. Schválení práce Rady a Zastupitelstva města Koryčany na 1. pololetí
roku 2013
Starosta seznámil zastupitele a občany
s návrhem plánu práce Rady a Zastupitelstva Města Koryčany na 1. pololetí 2013.
Návrh obdrželi zastupitelé v materiálech
k jednání zastupitelstva. K tomuto bodu
nebyl vznesen žádný dotaz. Starosta přečetl návrh usnesení a nechal o tomto bodu
hlasovat.
Hlasování:
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje,
14-ti hlasy přítomných zastupitelů, plán
práce Rady a Zastupitelstva Města Koryčany na 1. pololetí roku 2013.
add 6. Schválení dokumentu Obecně závazná vyhláška města Koryčany
č. 2/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání na odstraňování
komunálních odpadů
Pracovník OŽP v Koryčanech pan Josef
Prokeš seznámil zastupitele a občany s návrhem výše uvedené vyhlášky.
Tato vyhláška zavádí a upravuje místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání na odstraňování komunálních odpadů. Důvodem změny původní vyhlášky je úprava
ceny poplatku. Návrh vyhlášky obdrželi
zastupitelé v materiálech k jednání zastupitelstva. Starosta vyzval přítomné občany
a zastupitele, aby se vyjádřili k předložené
obecně závazné vyhlášce. Do diskuse se
nikdo nepřihlásil, proto nechal o tomto
bodu hlasovat:
Hlasování:
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje,
10-ti hlasy přítomných zastupitelů (2 zastupitelé se zdrželi hlasování, 2 zastupitelé
hlasovali proti), dokument Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání na odstraňování komunálních
odpadů.
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add 7. Schválení dokumentu Obecně závazná vyhláška města Koryčany č. 3/2012
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání na odstraňování komunálních odpadů, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem
Pracovník OŽP v Koryčanech pan Josef Prokeš seznámil zastupitele a občany
s návrhem dokumentu Obecně závazná
vyhláška města Koryčany č. 3/2012. Tato
obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání na odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města
Koryčany včetně systému nakládání se
stavebním odpadem. Návrh vyhlášky obdrželi zastupitelé v materiálech k jednání
zastupitelstva.
Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předložené obecně závazné vyhlášce. Do diskuse se nikdo
nepřihlásil, proto nechal o tomto bodu
hlasovat:
Hlasování:
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje,
14-ti hlasy přítomných zastupitelů, dokument Obecně závaznou vyhlášku města
Koryčany č. 3/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
na odstraňování komunálních odpadů,
včetně systému nakládání se stavebním
odpadem.
add 8. Schválení ukončení členství města
Koryčany ve sdružení „ Kroměřížsko –
sdružení pro cestovní ruch, o. s.“
Starosta seznámil zastupitele a občany
s návrhem na ukončení členství města Koryčany ve sdružení „ Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch, o. s.“
Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předloženému
návrhu. Podklady k tomuto bodu obdrželi
zastupitelé v materiálech k jednání zastupitelstva.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto nechal o tomto bodu hlasovat:
Hlasování:
Zastupitelstvo Města Koryčany schvaluje,
14-ti hlasy přítomných zastupitelů, ukončení členství města Koryčany ve sdružení
„ Kroměřížsko – sdružení pro cestovní
ruch, o. s.“
add 9. Souhlas se zahrnutím města Koryčany do územní působnosti MAS
a přípravou ISÚ (Integrované strategie
území) na území města
Starosta seznámil zastupitele a občany
s návrhem zahrnutím města Koryčany do
územní působnosti MAS a přípravou ISÚ
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(Integrované strategie území) na území
města.
Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předloženému
návrhu. Podklady k tomuto bodu obdrželi
zastupitelé v materiálech k jednání zastupitelstva Do diskuse se nikdo nepřihlásil,
proto nechal o tomto bodu hlasovat:
Hlasování:
Zastupitelstvo Města Koryčany souhlasí, 14-ti hlasy přítomných zastupitelů, se
zahrnutím města Koryčany do územní
působnosti Místní akční skupiny Hříběcí
hory, o. s. a přípravou ISÚ (Integrované
strategie území) na území města
add 10. Schválení členství města Koryčany
v Místní akční skupině Hříběcí hory, o. s.
Starosta seznámil zastupitele a občany
s návrhem členství města Koryčany v Místní akční skupině Hříběcí hory, o. s. Účelem
sdružení je jeho všestranná podpora trvale
udržitelného rozvoje daného území, venkovského mikroregionu, zejména činnosti
ve prospěch obcí, neziskových organizací,
drobných podnikatelů, malých a středních
podniků a dalších subjektů působících
na území, s ohledem na ochranu přírody
a krajiny.
Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předloženému
návrhu. Podklady k tomuto bodu obdrželi
zastupitelé v materiálech k jednání zastupitelstva Do diskuse se nikdo nepřihlásil,
proto nechal o tomto bodu hlasovat:
Hlasování:
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje,
14-ti hlasy přítomných zastupitelů, členství města Koryčany v Místní akční skupině Hříběcí hory, o. s.

add 11. Zhodnocení investičních akcí
a VPP města Koryčany za rok 2012
Starosta zhodnotil investiční akce a prací
TS města Koryčany za rok 2012
Investiční akce a větší opravy ve městě
Koryčany na rok 2012
1. Zateplení Domova pro seniory v Koryčanech čp. 77- žádost o dotaci byla
schválena
2. Zateplení Hasičské zbrojnice v Koryčanech čp.82 -žádost o dotaci byla
schválena
3. Revitalizace zeleně v Koryčanech –
žádost – byla podána žádost o dotaci
4. Dostavba Domova pro seniory–byla
schválena dotace od Zlínského kraje ve
výši 3mil.
5. Revitalizace centra města Koryčany -
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chodníky ul.Nádražní, Masarykova
Příční, zadání ROP neodpovídá záměru - vlastní prostředky 2013/2014
6. Místní informační systém a povodňový plán – žádost o dotaci byla schválena
7. MŠ Pivodova – dětské hřiště- bude
podaná nová žádost v únoru 2013
8. Zametací vůz – bude podaná nová žádost v roce 2013
9. Projekt kanalizace Jestřabice pro
územní řízení – dokončení do konce
měsíce března roku 2013
10. Projekt revitalizace hřbitova v Koryčanech – hledání možností financování
11. Paspart místních komunikací – dokončení v roce 2013
12. Studie Multifunkčního střediska / kulturní a tělovýchovné/ - vypracována
13. Nový digitální ÚP Koryčany – dokončení v květnu 2013
14. Cimburk–static.zajištění pro r.2012– „
Byla uzavřena dohoda spoluvlastníků
o užívání společné věci.“
15. Rozšíření parkoviště za zdravotním
střediskem – bylo dokončeno v měsíci
prosinec
16. Zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci ul. Zámecká - běží
v součinnosti s tvorbou nového územního plánu
17. Prodloužení sítí v ul. Pivodova za účelem výstavby RD-realizace 2012/13
18. Vybudování hromosvodů na budovách koupaliště - bude provedeno
v roce 2013
Plán prací TS města Koryčany na rok
2012
1. Oprava hřbitovní zídky v Jestřábicích oprava byla dokončena v měsíci říjen
2012
2. Nátěr fasády b. j, Masarykova, a opravna obuvi ve dvoře MěÚ - byla dokončena
3. Oprava a běžná údržba chodníků
a míst.komunikací
4. Oprava schodiště k domu Pečovatelské
služby -provedeno
5. Běžná údržba veřejných prostranství
a veřejné zeleně
6. Oprava betonu na autobusové zastávce
v Lískovci
7. Oprava okna a špalet ve volební místnosti v Blišicích
8. Vybudování zpevněné plochy u hostince v Blišicích -provedeno
9. Dobudování odstavné plochy v Lískovci
10. Vybudování veřejného osvětlení u okálu v Lískovci
11. Prodloužení VO v ul.Tovární – Crhounek - provedeno
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12. Vymalování knihovny -provedeno
Starosta vyzval přítomné zastupitele a občany, aby se vyjádřili k předloženým informacím K tomuto bodu nebyly vzneseny
další dotazy ani připomínky. Zastupitelstvo města Koryčany vzalo informaci starosty na vědomí.
add 12. Převody majetku.
Starosta seznámil zastupitele a občany s návrhem na prodej nemovitostí z vlastnictví
města Koryčany a s návrhem na bezplatný
převod nemovitosti do vlastnictví města.
Podklady k jednání obdrželi všichni zastupitelé v materiálech k jednání v zastupitelstvu. Záměr prodeje majetku města byl
v souladu se zákonem o obcích zveřejněn
na úřední desce i na elektronické úřední
desce města Koryčany.
Starosta vyzval přítomné zastupitele a občany, aby se vyjádřili k předloženému návrhu na převod majetku. K tomuto bodu
nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Starosta přečetl návrh usnesení a nechal
o jednotlivých bodech usnesení hlasovat.
I. Prodej nemovitostí
Hlasování:
1. Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje, 14-ti hlasy přítomných zastupitelů, prodej pozemku p. č. 2609 zahrada
o výměře 164 m2 v k. ú. Jestřabice pro
manžele Belantovi za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování:
2. Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje,14-ti hlasy přítomných zastupitelů,
prodej části pozemku p. č. 2485, parcelu p. č. 2033 ostatní plocha, zeleň o výměře 817 m2 a parcelu p. č. 2059 ostatní plocha, zeleň o výměře 1.200 m2 vše
v k. ú. Jestřabice pro firmu Šroubárny
Ždánice a. s. za cenu dle znaleckého
posudku.
Hlasování:
3. Zastupitelstvo města Koryčany neschvaluje, 14-ti hlasy přítomných zastupitelů, prodej pozemku p. č. 2012
lesní pozemek o výměře 4.785 m2,
p. č. 2016 trvalý travní porost o výměře
8.861 m2, p. č. 2017 trvalý travní porost
o výměře 7.664 m2 a p. č. 2018 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře
262 m2 vše v k. ú. Jestřabice pro firmu
Šroubárny Ždánice a. s
Hlasování:
4. Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje,14-ti hlasy přítomných zastupitelů, prodej pozemků p. č. 326/1 ostatní
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plocha o výměře cca 300 m2, p.č. 336
zastavěná plocha o výměře cca 18 m2,
p. č. 346/1 trvalý travní porost o výměře cca 250 m2, p. č. 348 ostatní plocha
o výměře cca 15 m2, p. č. 349/4 orná
půda o výměře cca 820 m2 , p. č. 349/7
orná půda o výměře cca 50 m2 vše
v k.ú. Koryčany pro pana Jiřího Perníkáře za cenu dle znaleckého posudku,
přesná výměra pozemků bude upřesněna na základě geometrického plánu.
II. Bezplatný převod nemovitostí do majetku města Koryčany
Hlasování:
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje,
14-ti hlasy přítomných zastupitelů, bezplatný převod pozemků na LV 894, 896
a LV 1919, 1346, 1764, 2625, 2644,2705
v k. ú. Koryčany ve vlastnictví pana Milana Janečky do vlastnictví Města Koryčany,
jsou to takzvané Singulární pozemky.
add 13. Schválení organizačního zabezpečení následujícího zasedání zastupitelstva
Starosta seznámil zastupitele s organizačním zabezpečením následujícího zasedání
zastupitelstva, jehož návrh obdrželi všichni zastupitelé v materiálech k jednání v zastupitelstvu.
Starosta vyzval přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předloženému
návrhu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Starosta přečetl návrh usnesení a nechal
o tomto bodu hlasovat.
Hlasování:
Zastupitelstvo města Koryčany schvaluje,
14-ti hlasy přítomných zastupitelů, organizační zabezpečení následujícího zasedání
zastupitelstva v Koryčanech, které se bude
konat dne 28. 2. 2013 v 19 hodin.
add 14. Interpelace zastupitelů
Starosta otevřel interpelace členů zastupitelstva.
Starosta seznámil přítomné s vyhodnocením a s umístěním SDH Koryčany
v soutěži pořádané spol. RWE. SDH v Koryčanech se v této soutěži ve své kategorii
umístila na třetím místě. Soutěžila s pomocí při těžké dopravní nehodě na silnici
č. 50, která se 15. 8. 2012.
- Starosta seznámil přítomné s odpovědí hejtmana Zlínského kraje na připomínky města k převodu zámku na
město Koryčany.
- Starosta seznámil přítomné s omluvným dopisem pana Alexandra Vinklára ve věci jeho trestního oznámení
na město Koryčany.
- Zastupitel pan Josef Tvrdý a ředitel

Koryčanský zpravodaj

DPS seznámil zastupitele a přítomné
s dezinformací, která je vedena na
úseku Pečovatelské služby poskytované Domovem pro seniory v Koryčanech. Zavádějící informace uvedl na
pravou míru podle skutečnosti.
- Starosta seznámil zastupitele a přítomné s problematikou firmy KORYNA
a s tím související problémy, které
se dotýkají našeho města. Jedná se
zejména o objekt Kulturního domu
v Koryčanech a fotbalového hřiště
v Koryčanech.
- JUDr. Ludmila Harvilíková konstatovala, že doposud není známa cena
ani podmínky, za kterých budou obě
zařízení prodána. Proto zastupitelstvo nemůže přijat zásadní stanovisko
k převodu nemovitostí na město Koryčany.
- Zastupitel pan Michal Huška apeloval
na zastupitele, aby se město angažovalo především v získání sportovního
areálu do vlastnictví města Koryčany.
- Starosta konstatoval, že město Koryčany má zájem řešit vzniklou situaci
v provozu areálu fotbalového hřiště.
Město Koryčany a fotbalový klub
bude společně apelovat na správce
konkursní podstaty, aby fotbalový
klub mohl využívat hřiště do doby
prodeje.
- Starosta navrhl, aby zastupitelstvo přijalo k této problematice toto stanovisko.
Zastupitelstvo města Koryčany pověřuje
starostu Zdeňka Šmelu k jednání o prodloužení nájmu FC Koryčany na dobu do
prodeje sportovního areálu.
Zastupitelstvo města Koryčany deklaruje
zájem města Koryčany o získání sportovního areálu do vlastnictví města Koryčany.
add 15. Diskuse
Starosta otevřel diskusi. Do diskuse se
z přítomných občanů nikdo nepřihlásil.
add 16. Rekapitulace usnesení
Člen návrhové komise pan ing. Jaroslav
Kočí provedl rekapitulaci přijatých jednotlivých usnesení.
add 17. Závěr
Starosta pan Zdeněk Šmela poděkoval
přítomným zastupitelům a občanům za
účast na dnešním zasedání a pozval je
na další jednání, které se bude konat dne
28. 2. 2013 v 19 hodin, a stávající zasedání
ve 21:30 hodin ukončil.
V Koryčanech dne 10. 12. 2012

Číslo 1/2013

VÝZVA
V noci na středu dne 6. února t.r. byly na náměstí vylepené plakáty obsahující vulgární pomluvy na dva občany našeho
města. Samozřejmě anonymní, obviňující spoluobčany ze spáchání trestné činnosti. Pisálek svou snůšku urážek, lží a vyhrůžek
bez podpisu napsal s cíleným úmyslem svým obětem ublížit a s vědomím, že napadení se nebudou bránit, protože nemají jak.
Anonym obecně je zbabělý tvor, který je jak mor. Neničí však jen oběti, rozkládá i své tělo a ducha.
Ustanovení § 368 trestního zákona přikazuje každému, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiná osoba spáchala trestný
čin, oznámit tento trestný čin bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Neučiní-li tak, sám se dopouští trestného činu. Upozorňuji pisálka na tuto zákonnou povinnost a vyzývám ho, aby se přestal zbaběle skrývat pod rouškou tmy a anonymity. Těžko hodnotit pohnutky jeho podlého činu – zřejmě obava z obchodní konkurence okořeněná bezdůvodnou závistí.
Současná ekonomická situace je pro všechny složitá. Nicméně bychom měli ve svém jednání zachovávat alespoň elementární slušnost.
Závěrem slušným lidem přeji, aby se ostatní k nim chovali slušně.
JUDr. Ludmila Harvilíková

Nový kontejner na použité šatstvo
V prosinci 2012 získalo Město Koryčany od firmy REVENGE, a.s. kontejner na sběr starého šatstva, bot, hraček
(mimo elektronických - ty patří do červeného kontejneru
ASEKOL), bytového textilu a módních doplňků. Tím, že
textil, obuv nebo hračky odložíte do nově umístěného kontejneru společnosti REVENGE, a.s., neskončí tento materiál
bez užitku na skládce komunálního odpadu, nýbrž se podle
jeho kvality využije 3 možnými způsoby. V průměru 50% se
podaří zachránit tak, aby posloužilo svému původnímu účelu – oděvy se dostanou buď do obchodů s použitým textilem
– second hand, nebo do různých neziskových organizacích
zaměřených na pomoc sociálně slabším lidem – charity. Dalších 35 % se zpracuje pro průmyslové využití. Tím může být
výroba hadrů na čištění strojů a zařízení, náplně do boxovacích pytlů, apod. Pouze zbývajících 15 % je odpadem, který se z důvodu nízké kvality (silné znečištění, nevyhovující
materiál atd.) zpracuje energetickým využitím – spalováním.
Šatstvo je možno do kontejneru vhazovat jednotlivě nebo
vložené do igelitového pytle.
Společnost REVENGE, a.s. provozuje kontejner vůči
městu Koryčany bezplatně, ale z důvodu zajištění alespoň
minimální provozní efektivity vyžaduje, aby bylo měsíčně
v každé z nádob umístěno alespoň 600 kg sbíraného materiálu.
Prosíme tedy občany, aby v případě, že budou v domácnostech provádět úklid a hodlají se zbavit jakéhokoli textilu,

obuvi nebo hraček, využili tento kontejner, který je umístěn
u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u farské zdi naproti městskému úřadu. Jeden kontejner je stanoven pro 2500
obyvatel. Věříme, že tento materiál neskončí v popelnicích
či kontejnerech na směsný komunální odpad, nebude nutné
jej nosit ani na odpadové centrum. Za měsíc prosinec roku
2012 bylo do kontejneru odloženo 145 kg šatstva.
Josef Prokeš, OŽP MěÚ Koryčany

Jak se vám líbí?
Odpad – dva plné vozíky – byl sesbírán
7.1.2013 jen několik desítek metrů od sběrného dvora, na cestě od Lískovce do Blišic.
Podle způsobu vázání jednotlivých tašek
je zřejmé, že si toto místo spletl s popelnicí
nebo sběrným dvorem jeden člověk.
Ptám se: „Co naše příroda? A jak
k tomu přijdou ostatní, kteří odpad třídí
a poctivě ukládají do popelnic?“ Nebojte se
dívat okolo sebe a upozorňovat na divoké
skládky a také na ty, kteří nám připravují
podobná zákoutí.
Text a foto: Helena Šímová

Číslo 1/2013
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Společenská kronika II. pololetí 2012
NAROZENÍ

SŇATEK

Červenec
Šlesingerová Viktorie, Jestřabice Koryčany
Mrva František, Koryčany

Duben
Trpíková Alena – Šoupal Martin
Červen
Kvasnicová Šárka – Vaculík Oto
Eremiáš Filip – Babíčková Monika

Srpen
Belantová Kateřina, Koryčany
Balánová Petra, Koryčany

Červenec
Vojta Jiří - Vodáková Pavla
Davidová Markéta – Jaroslav Machálek
Hybrant Pavel - Matskiv Hanna

Září
Kopecká Jindřiška, Koryčany
Říjen
Žalčík Jiří, Koryčany

Srpen
Nováková Marie – Svoboda Jindřich
Vystavělová Nikola – Tvrdý Pavel
Vysloužilová Lenka – Matušinec Ondřej

Listopad
Desnicová Viktorie, Koryčany
Kvasnica Dominik, Koryčany
Mekyska Jakub, Koryčany

Září
Kopřivová Soňa – Čumba Richard
Labudová Olga – Žižlavský Zdeněk
Vaculová Ivana – Medek Pavel
Haramiová Brigita – Mekyska Pavel

Prosinec
Adamík Kryštof, Koryčany
Šoupalová Eliška, Koryčany
Kutálek Jan, Koryčany

Prosinec
Štica Michal - Sůkopová Alena

JUBILEA
A
Červenec 80 lett

85 let
90 let

Mi
Michalíková
ich
chal
alíková Ludm
al
Ludmila, Koryčany
Kapalka
Ka
Alexandr,
Alexa
Koryčany
Liškutín
škutín R
Rudolf, Jestřabice
Šebeček
ček Josef, Blišice
Vránová Anna, Koryčany
Sládečková Božena, Koryčany

Srpen

80 let
85 let
90 let

Kellerová Marie, Jestřabice
Knopová Vlasta, Blišice
Šimečková Eliška, Koryčany

Září

80 let

Zemánek Josef, Lískovec
Kocián Jiří, Koryčany
Foltýnová Jarmila, Koryčany
Adolt Drahomír, Lískovec
Šmarháková Jiřina, Koryčany
Gazdová Ludmila, Koryčany
Lorenzini Josefa, Koryčany
Berková Josefa, Koryčany
Hlobílková Josefa, Jestřabice
Crhounková Marie, Koryčany
Sladká Marie, Blišice
Veselá Alžběta, Lískovec
Berka Jindřich, Blišice
Tarabová Olga, Koryčany
Ševčíková Marie, Lískovec

85 let
Říjen

Listopad

Prosinec
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85 let
91 let
92 let
80 let
85 let
91 let
91 let
92 let
95 let

ÚMRTÍ
Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Koryčanský zpravodaj

Dítětová Anna, 1967, Jestřabice
Matuška Karel, 1924, Koryčany
Rotterová Helena, 1924, Koryčany
Kafoněk Miroslav, 1923, Koryčany
Škrabal Alois , 1924, Blišice
Machálková Antonie, 1922. Koryčany
Michalíčková Jarmila, 1930, Koryčany
Komendová Jarmila, 1925, Koryčany
Říhová Alena, 1932, Blišice
Bařinová Božena, 1923, Koryčany
Řádková Marie, 1919, Lískovec
Voznicová Marie, 1927, Koryčany
Petrus František, 1923, Koryčany
Poláček Zdeněk, 1930, Koryčany
Kafoňková Alice, 1929, Koryčany
Basailová Stanislava, 1949, Koryčany
Škrabal Zdeněk, 1934, Lískovec
Šohajová Alena, 1933, Koryčany
Stojan Štěpán, 1975, Koryčany
Cigánková Vlasta, 1945, Koryčany

Číslo 1/2013

Pohyb obyvatelstva v letech 1994 -2012
Rok
Celkem
Z toho ženy
Koryčany
Blišice
Lískovec
Jestřabice
Přistěhovalo
Odstěhovalo
Narodilo se
Zemřelo
Přír./úbytek
Sňatky
Rozvody

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2008
2913
1514
2064
236
326
287
51
64
40
37
-10
13
16

2009
2892
1503
2070
226
316
280
51
50
20
42
-21
9
11

2010
2858
1512
2054
211
316
277
53
64
21
44
-34
8
5

2011
2847
1486
2039
214
326
268
58
53
29
45
-11
16
13

2012
2853
1478
2056
206
318
274
59
35
21
39
6
24
11

Průměrný věk v jednotlivých místních částech

Číslo 1/2013

2009

muži

ženy

celk.

Blišice

42,57

48,31

45,53

Jestřabice

41,53

45,63

43,67

Lískovec

42,79

43,61

43,21

Koryčany

40,07

43,85

42,04

Celkem

40,72

44,34

42,60

2010

muži

ženy

celk.

Blišice

42,95

49,08

46,07

Jestřabice

41,48

47,35

44,48

Lískovec

43,05

44,18

43,61

Koryčany

40,19

44,04

42,21

Celkem

40,86

44,73

42,87

2011

muži

ženy

celk.

Blišice

44,20

47,99

46,15

Jestřabice

42,11

47,93

45,18

Lískovec

43,16

43,91

43,54

Koryčany

40,01

44,10

42,16

Celkem

40,90

44,73

42,90

2012

muži

ženy

celk.

Blišice

45,17

49,25

47,25

Jestřabice

42,25

48,63

45,51

Lískovec

43,60

44,31

43,97

Koryčany

40,34

44,31

42,40

Celkem

41,25

45,07

43,22

Koryčanský zpravodaj
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Přehled dešťových srážek v jednotlivých měsících roku v mm
měsíc/rok 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 Průměr
leden 18,00 12,00 15,00 48,00 45,00 16,00 52,00 64,00 27,00 45,00 61,00 22,00 44,00 80,00 33,00 47,00 39,31
únor 17,00
3,00
9,00
26,00 12,00 43,00
4,00
51,00 90,00 42,00 30,00 14,00 77,00 35,00
5,00
27,00 30,31
březen 20,00 20,00 33,00 73,00 78,00 19,00
8,00
65,00 17,00 75,00 91,00 57,00 97,00 23,00 52,00
4,00
45,75
duben 31,00 51,00 68,00 16,00 67,00 29,00 48,00 24,00 65,00 77,00 12,00 46,00
3,00
70,00 54,00 39,00 43,75
květen 78,00 30,00 47,00 45,00 39,00 41,00 56,00 30,00 75,00 99,00 54,00 64,00 79,00 218,00 70,00 20,00 65,31
červen 70,00 157,00 144,00 56,00 51,00 86,00 54,00 135,00 58,00 96,00 104,00 32,00 135,00 106,00 51,00 185,00 95,00
červenec 295,00 81,00 71,00 149,00 116,00 73,00 98,00 36,00 143,00 14,00 68,00 100,00 153,00 106,00 114,00 63,00 105,00
srpen 53,00 67,00 40,00 58,00 39,00 106,00 24,00 28,00 94,00 167,00 83,00 58,00 44,00 100,00 39,00 28,00 64,25
září 53,00 134,00 41,00 53,00 173,00 61,00 51,00 49,00 26,00 27,00 152,00 80,00 29,00 80,00 29,00 72,00 69,38
říjen 28,00 152,00 17,00 37,00 10,00 100,00 60,00 48,00
7,00
14,00 37,00 33,00 39,00 17,00 42,00 85,00 45,38
listopad 80,00 29,00 61,00 100,00 28,00 56,00 43,00 72,00 58,00 30,00 44,00 23,00 71,00 59,00
1,00
26,00 48,81
prosinec 54,00 12,00 52,00 51,00 49,00 44,00 48,00 27,00 96,00 17,00 36,00 45,00 65,00 49,00 34,00 48,00 45,44
Součet 797,00 748,00 598,00 712,00 707,00 674,00 546,00 629,00 756,00 703,00 772,00 574,00 836,00 943,00 524,00 644,00 697,69

Srovnání měs. srážek roku 2011 s průměrem 1997 - 2012

Roční srážky v letech 1997 - 2012

Řada1 - měsíce roku 2011
Řada2 - měsíční průměr 1997-2012

1 - 1997, . . . . , 15 - 2011, 16 - 2012

Roční průměr 1997 - 2012 = 697,7 mm

Řada1: Koryčany, Lhotka
Řada2: Lískovec

Srovnání stanoviště Lískovec a Koryčany, Lhotka
2011
leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Roč.
souč.

Koryčany

55,6

18,6

4,9

28,2

26,8

178,2

68,6

38,4

49,9

86,8

19,4

43,4

618,8

Lískovec

47,0

27,0

4,0

39,0

20,0

185,0

63,0

28,0

72,0

85,0

26,0

48,0

644,0

Bouřky: první 19.4.2012, poslední 24.8.2012, celkem 24 bouřek
Sníh: poslední 11.3.2012, první 28.10.2012
Mráz: poslední 18.5.2012, první 30.10.2012
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Knihovna
1. čtvrtletí v městské knihovně v Koryčanech
Hned 8. ledna jsme zahájili běh
přednášek v rámci naší akademie cestopisným putováním po Tuvě, zemi v srdci
Asie.
Přednášela nám naše rodačka Mgr.
Elena Háblová. Velmi poutavě popisovala
svoje tři cesty do této nádherné země.
Pro rodiče s dětmi jsme připravili zajímavé odpoledne nazvané Cesta kolem
světa. Děti s rodiči mohly svět „ochutnávat“ - poznávat chutě exotického ovoce
a pokusit se určit jejich zemi původu, pak
se se sluchátky na uších zaposlouchat do
hudby typické pro jednotlivé národy země
a světadíly, nakonec byly pro všechny připraveny tajenky a AZ kvíz. V únoru zažil
přednáškový sál zatěžkávací zkoušku své
kapacity, protože na přednášku s autory

knihy Chřiby záhadné – hledání hrobu
sv. Metoděje přišel neuvěřitelný počet návštěvníků, více jak 50, a to náš sál praskal
téměř ve švech. Během jarních prázdnin
sem děti mohly přijít a háčkovali jsme.
Březen byl opět ve znamení poznávání cizích krajin, tentokrát přijel Ing.
R. Machala na 2.díl přednášky o Izraeli,
kde jsem jménem svým a pana starosty
předala každé s přítomných dam karafiát
k blížícímu se Dni žen.Všechny přítomné
ženy byly potěšeny :-).
V rámci měsíce března měsíce připravila knihovna čtenářům další akce.
Jednou z nich bylo Pasování prvňáčků na
Rytíře knih. Bohužel polovina dětí byla
nemocná. Další příjemnou událostí bylo
vyhlašování nejlepších čtenářů do 15 let

v obřadní síni na MěÚ v Koryčanech.
A do třetice jde o 2. ročník Recitační soutěže ve třech věkových kategoriích, která
teprve proběhne.
Takže hned z kraje roku bylo u nás
v knihovně hodně rušno a to je dobře.
Knihovnu už hodně z Vás bere jako součást svého života a jsem tomu moc ráda.
Ilona Vybíralová
V nebližší době pro vás ještě připravujeme:
- Otvírání studánek - 6.4.2013
v 10.00hodin.
- Akademie 3. věku - 9.4.2013
v 17.00hodin - Marakéš - K.Žíla.
- Slavnosti ohňů Beltine - 27.4.2013.
- Slavnostní otvírání koupaliště a Pohádkový les - 25.5.2013.

OCHOTNICKÝ SPOLEK KORYČANY SKLÍZÍ ÚSPĚCHY
Přes všechny problémy, které máme, se nevzdáváme a stále zkoušíme, hrajeme, a dokonce sklízíme i úspěchy.
Inscenaci Švagčičky, kterou jsme premiérově odehráli 17.2.2012 u nás
v KD Koryčany, jsme pak ještě zopakovali v průběhu roku celkem desetkrát.
Desáté vystoupení bylo soutěžní, a to na Přehlídce divadelních souborů Kojetín 2013.
My, kteří jsme se přihlásili poprvé , bez možnosti zkoušet na jevišti
a bez režiséra, jsme samozřejmě vstupovali do této soutěže s velkými rozpaky.
Nervozita z poroty v obecenstvu udělala své, chybičky byly. Při společné diskuzi s odbornou porotu jsme nakonec byli moc rádi za konstruktivní kritiku
a spoustu dobrých rad a pomůcek do naší další práce.
V neděli na slavnostním vyhlášení výsledků zazněly hned dvě jména
z našeho kolektivu : Ilona Vybíralová a Katka Vacková – čestné uznání za
herecký výkon.
V soutěži bylo 6 soutěžních souborů, v průměru každý měl tak minimálně
deset herců, a přesto jsme se probojovaly na stupně oceněných.
Radost z ocenění je upřímná a velká, neboť ocenění bylo získáno v Kojetíně, kde přehlídka má už víc jak dvacetiletou tradici a odbornou porotu z řad
divadelních odborníků.
Letos zasedala porota ve složení : Dr. Vít Závodský- předseda, Mgr. Petra
Kohoutová - člen a Akram Staněk- člen.
Připravujeme novou inscenaci, opět půjde o komedii, tentokrát od polských autorů, ale myslím, že bránici Vám polechtáme stejně.
Držte nám tedy palce a zůstaňte nám
věrní.
Od poloviny února máme webové
stránky, tak se můžete na nás podívat
a máme i profil na FB.
Ilona Vybíralová - vedoucí souboru
ochotnickyspolekkorycany@seznam.cz
http://www.ochotnicky-spolek-korycany.cz/
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LÉČIVÉ ROSTLINY
Milí čtenáři, stále ještě mnoho z nás
podléhá častému prochladnutí a s tím
i spojenou větší konzumací nejrůznějších
čajů. Dovolte mi dnes vám připomenout
a nabídnout určitou alternativu při zánětech průdušek, což hodně trápí především naše děti. Bylinka, kterou vám dnes
doporučuji, u nás roste celkem hojně.
Plicník lékařský
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) je léčivá rostlina z čeledi brutnákovitých. Roste v hájích a lužních lesích.
Byl rovněž typickou rostlinou středověkých zahrad a v současnosti se jako hajnička pěstuje především na venkovských
zahradách.
Sběr
Sbírá se kvetoucí nať (nebo jen spodní listy) od března do dubna. Suší se ve
stínu, za umělého sušení při teplotách
do 40 °C. Uchovává se v dobře uzavřených nádobách.]

Léčivé účinky
Využívání byliny při léčbě plicních
nemocí a podobnost jejích skvrnitých
listů se „skvrnitými“ plícemi daly plicníku jméno. V současné vědecké medicíně není plicník využíván, uplatňuje
se však v homeopatii při bronchitidě
a v lidovém léčitelství. Odvar z plicníku
léčí záněty průdušek, hojí a regeneruje
sliznice dýchacích cest i trávicího ústrojí,
zvyšuje krevní srážlivost, působí mírně
močopudně a svíravě. Příznivý účinek
se přičítá kombinaci saponinů, které
usnadňují odkašlávání, uklidňujícímu
a ochrannému účinku slizů a protizánětlivému a dezinfekčnímu účinku tříslovin. Zevně ve formě obkladů (nejlépe
z čerstvé byliny), záparu nebo silnějšího
odvaru se užívá k omývání hnisajících
ran nebo krvácejících hemeroidů, kde
se uplatní protizánětlivý a svíravý účinek. Vzhledem k přítomnosti alkaloidů
v droze by se plicník neměl užívat déle
než 3 týdny a neměl by být podáván ma-

lým dětem a těhotným či kojícím ženám.
V Anglii jsou mladé listy oblíbenou přísadou do různých jarních salátů a přidávají se také do polévek.
Přeji Vám co nejméně zdravotních
problémů, ale je dobré nějakou tu bylinku
na čaj mít doma, co kdyby náhodou 
Čaj můžete darovat!
Vše dobré přeje vaše
„BABI KOŘENÁŘKA“
Ilona Vybíralová

Mateřská škola

Karneval v KD
Karneval je velký svátek dětí a tak
není divu, že se na něj i naše děti těšily
a poctivě připravovaly. Všimli jste si, jak
si hezky nazdobily kulturní dům? Ze
všech stran na Vás pokukovaly rozdováděné hlavy klaunů. A paní učitelky i ku-

chařky také nezahálely, školkou se linula
vůně věnečků, perníčků a nad dortem se
jen sbíhaly sliny. Rodiče nechtěli zůstat
pozadu a tak štědře přispěli dětem do
tomboly. Velký dík jim také patří za to,
jak krásné masky dětem připravili. Jak

nakonec vše 6. března dopadlo, si můžete prohlédnout na fotografiích.
Výtěžek z karnevalu bude využit na
oslavu Dne dětí. Děkujeme.
Pavla Domanská - MŠ Koryčany
(foto z akce na poslední straně)

Základní škola

Školní společenský ples
V polovině února se v prostorách kulturního domu v Koryčanech uskutečnil již šestý ročník Školního společenského plesu.
Tato akce se postupem času stala významnou kulturně společenskou událostí v Koryčanech. Ples, podobně jako v minulých letech, navštívilo více jak 250 hostů. Byl pro ně tradičně připraven
i bohatý doprovodný program.
Na úvod plesu vystoupili nejstarší žáci školy s předtančením,
které bylo v letošním roce pojaté poněkud netradičně. Žáci v choreografii Mgr. Zdenky Šmelové zatancovali na známou melodii
Bryana Adamse. Odměnou jim byl dlouhotrvající potlesk všech
přítomných diváků. I když předtančení trvá jen chvíli, skrývá se za
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ním hodně práce při nácviku, ale i hodně finančních prostředků
na slavnostní oděv. Paní učitelce a žákům patří velké poděkování
za vynaložené úsilí při nácviku, rodičům žáků pak poděkování za
vynaložené finanční prostředky.
Součástí plesu byla také tradiční ochutnávka moravských vín.
Návštěvníci měli možnost za symbolický poplatek ochutnat 80
vzorků vín, které kromě malovinařů poskytli i profesionální výrobci vín. Největší kolekce vín patřila firmám Vinařství František
Mádl z Velkých Bílovic, Vinařství JUDr.Blanka Ďurnová ze Bzence a Vinařství Štěpán Maňák ze Žádovic.
Pro návštěvníky plesu bylo připraveno občerstvení a také
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možnost zakoupení večeře. Servírován byl „Půlnoční guláš“.
Další také již tradiční součástí plesu je vystoupení profesionálních tanečníků. V letošním roce se podařilo dohodnout vystoupení tanečního klubu z Kroměříže. Tanečnice předvedly nejprve zajímavé taneční vystoupení na hudbu skupiny ABBA, své
vystoupení završily kankánem.
Nedílnou součástí plesu je tombola. Přestože nežijeme zrovna
v lehké době, podařilo se i letos Klubu rodičů a přátel školy zajistit
poměrně hodně zajímavých cen. Losování těch nejhodnotnějších
proběhlo za pozornosti všech přítomných a bylo jistě zpestřením
plesového veselí.
Celým večerem ples provázala hudební produkce skupiny
Trip, která dokáže svým repertoárem uspokojit zájemce o moderní tance, ale také zájemce o tance klasické.
Myslím, že i tento ročník Školního společenského plesu se
všem zúčastněným líbil a že z plesu odcházeli v brzkých ranních
hodinách s příjemnými pocity. Za to patří ještě jednou poděkování organizátorům a pořadatelům především z řad členů Klubu
rodičů a přátel školy, o.s. a také všem sponzorům, bez nichž by
pořádání této akce nebylo možné.
RNDr.Vlastimil Válka

Beseda s Josefem Zimovčákem
ZŠ Koryčany se stala partnerem projektu „Na kole dětem“, což
je sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí.
Hlavním mediálním představitelem tohoto projektu je známý
český cyklista – jezdec na vysokém kole - Josef Zimovčák. Pan Zimovčák je příkladem člověka, který se svým nezměrným úsilím
dokázal ve svém sportovním odvětví dostat až na samotný vrchol.
Je držitelem světového rekordu a mnohonásobným mistrem světa v jízdě na vysokém kole. Na tomto typu kola dokázal rovněž
projet všechny etapy známých cyklistických závodů – Tour de
France, Giro di Italia i La Vuelta, což se nikomu kromě něho zatím nepodařilo.
Díky účasti naší školy v projektu Na kole dětem se podařilo
zorganizovat v polovině ledna s panem Zimovčákem besedu. Žáci
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se dozvěděli nejenom spoustu informací o ježdění na vysokém
kole, ale měli také možnost si jízdu nebo sezení na něm vyzkoušet. Pan Zimovčák nezapomněl ani připomínat velkou důležitost
dodržování zásad bezpečné jízdy na silnici. V závěru besedy se
všichni zamysleli i nad smyslem projektu. „Važme si svého zdraví,
starejme se o své zdraví a pomáhejme těm, kteří tolik štěstí nemají“ - to byla závěrečná myšlenka hlavního protagonisty besedy.
Tato beseda byla další akcí, během níž se žákům školy snažíme
představovat vzory správného jednání a chování. Více informací
o projektu naleznete na webových stránkách http://www.nakoledetem.cz. V sekci nadační fond – školy najdete například seznam
všech škol, které se projektu účastní.
RNDr.Vlastimil Válka
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Welsness
Vážené čtenářky a čtenáři,
jaro už nám klepe na vrátka a s ním
přichází aktuální téma: „Detoxikace organismu“. Jako si na jaře uklízíme ve svém
bytě, vymetáme pavučiny, myjeme okna
atd., stejně tak je potřeba uklidit si i ve
svém těle. Pomocí detoxikace zbavujeme
naše tělo škodlivých látek, kterých se v našem těle uloží až 1 kg za rok. Tento „úklid“
posiluje naši imunitu, zabraňuje vzniku
chronických chorob, zbavuje nás pocitu
únavy a dodává nám ztracenou energii,
přirozeným způsobem upravuje váhu
a v neposlední řadě také zlepšuje kvalitu
pleti. Detoxikace je proces, který je nejčastěji spojován právě s obdobím jara, kdy se
vše probouzí k životu, ale občasná očista
organismu neuškodí i kdykoliv v průběhu
roku. Je to vlastně čištění těla od nahromaděných toxinů. Mnoho z těchto toxinů
pochází z naší stravy, z užívání drog a vliv
má také životního prostředí, ve kterém žijeme. Náš organismus zanášejí také tuky,
cholesterol, volné radikály a jiné nepříjemné molekuly, které působí jako toxiny.
Špatné trávení tlustého střeva, špatné vylučování přes ledviny a snížená funkce jater také zvyšují toxicitu našeho organismu.
Detoxikace tedy zahrnuje hlavně změny ve
stravování a takové změny životního stylu,
které snižují příjem toxinů a zlepšují vylučování.
Detoxikaci začněte změnami ve svém
jídelníčku. Všechna jídla, po kterých se
cítíte těžce a unaveně, vyškrtněte ze svého
jídelníčku. Potraviny vám mají dodávat
energii a živiny, ne vás na zbytek dne vyřadit z provozu. Snažte se proto jíst střídmě
a častěji. Alespoň v tomto období omezte
kofein, samozřejmě také nikotin a do svého jídelníčku zařaďte zeleninu, celozrnné
pečivo, luštěniny. Pozor na mastná jídla,

živočišné tuky, uzeniny a na sladkosti.
Přejděte na stravu bohatou na syrové ovoce, zeleninu a jezte jen velmi málo vařené
nebo zpracované potraviny, které pomohou udržet váš trávicí systém bez hlenového plaku. Tímto dosáhnete optimální
výživu a omlazení organismu.
Přetížení těla toxiny se musí pravidelně odstraňovat, a to zejména čištěním
střev. Lidské tělo se nezměnilo za posledních několik tisíc let, ale velmi výrazně
se změnila dnešní strava, která v podstatě představuje neustálý útok na naše tělo.
Ničíme si naše těla tím, že jíme nevhodné
potraviny. Kdo je na typické české stravě,
má 8 jídel nestráveného odpadu v tlustém
střevě. Kdo má vysoký obsah vlákniny ve
stravě, má pouze 3. Čím delší je čas, kdy
nedochází k odchodu stolice, tím větší je
zatížení těla toxiny. Stolice je základem
zdraví. Pokud nemáte alespoň 1 stolici za
den, jste na cestě k onemocnění. Čisticí
program by měl vždy začít odstraněním
odpadu v tlustém střevě, posledním místě
zpracovatelského řetězce potravin. Tlusté
střevo je taková tělní „kanalizace“, a pokud se nečistí správně, může akumulovat
toxické jedy, které jsou absorbovány do
krevního řečiště a tudy se vrátí zpět do
vašeho těla. Čili jako první je vždy nutné
řešit nejprve zanesení střev. To je možné
zařazením ovocných a zeleninových šťáv,
syrového ovoce a zeleniny, probiotik, lněného semínka a také použitím nejrůznějších potravinových doplňků. Nezbytnou
součástí dobrého detoxikačního programu je i kvalitní a dostatečný pitný režim,
což znamená, že bychom měli vypít každý
den alespoň 8 sklenic vody.
Nyní se podíváme na detoxikaci ledvin. Hlavním úkolem ledvin je čistit krev
tím, že z ní odstraňují odpady a pak vrací

vyčištěnou krev do těla a nežádoucí látky
skončí v moči. Každý den vaše ledviny
přefiltrují asi 200 litrů krve. Dostatečný
přívod krve do ledvin jim umožňuje regulovat složení krve, udržovat stálý objem
vody v těle, odstraňovat odpady z těla,
zejména právě toxické látky, přispívá k regulaci krevního tlaku, podporuje tvorbu
červených krvinek a udržuje v těle hladinu vápníku. Z tohoto výčtu vidíte, jak je
pro nás důležité mít ledviny pročištěné
a v dobré kondici. Nejlépe je pročistíte tím,
že budete pít dostatečné množství tekutin,
hlavně vody, a budete jíst zdravou stravu.
Ledvinám pomáhá i střevní očista. Zeleninové šťávy rychle pročišťují ledviny
a jakákoli forma půstu, který obsahuje velké množství tekutin, je velice vhodná pro
čištění ledvin. Udělejte si kúru, při které
budete konzumovat pouze vodní meloun,
to je ideální varianta pro očistu ledvin.
K trávicímu traktu patří i játra a žlučník. Játra nemají vůbec jednoduchou úlohu. Jsou takovou továrnou pro zpracovávání nejrůznějších látek v těle. Odehrává
se v nich každou minutu přes 500 chemických reakcí. Naše játra jsou vystavována
stále větším zátěžím, jakou jsou například
uspěchaný styl života, špatné stravovací
návky nebo i různá virová onemocnění. Správná funkce jater je nezbytná pro
správnou činnost celého organismu. A aby
opravdu fungovala, jak mají, je i pro ně velmi prospěšná jarní detoxikační kúra. Játra
účinně pročistíte například pitím čaje z ostropestřce mariánského.
Takže jestli toužíte po pohodě, zdraví
a dobré kondici, pusťte se do toho, právě
teď je ten nejlepší čas. Stačí se jen rozhodnout.
Váš wellness poradce
Ing. Hana Jamborová
Kontaktní email: zdravystyl@email.cz

OBLASTNÍ CHARITA KROMĚŘÍŽ POMÁHÁ
LIDEM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Již druhým rokem mohou lidé s duševním onemocněním
využívat sociální službu Sociální rehabilitace ZAHRADA, která
sídlí v těsném sousedství Podzámecké zahrady.
Tato služba je určena lidem, jež trpí psychotickým onemocněním (psychózy, afektivní poruchy), kteří jsou ve věku od 18 do
64 let a jsou ve stabilizovaném zdravotním stavu.
Sociální rehabilitace ZAHRADA poskytuje především pobytovou službu, která sídlí v Kroměříži na adrese Na Kopečku
1480.
Pobytová služba je uživatelům poskytována dle individuální
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potřeby, maximálně však po dobu jednoho roku, kdy v průběhu
využívání služby dochází k osvojení dovedností pro osamostatnění
uživatele. Osvojení dovedností probíhá formou nácviků. Dochází
například k praktickým nácvikům obsluhy elektrospotřebičů, jako
je žehlička, pračka, pomoci při přípravě jídla, pomoci při chodu
kuchyně, nakupování či podpory při orientaci v prostředí, podpora při finančním plánování aj.. Pracovníci jsou uživatelům služby
nápomocni také v záležitostech obstarávání osobních záležitostí,
jako je podpora při vyřizování na úřadech či řešení dalších formálních/úředních záležitostí. Mimo tyto praktické činnosti pracovníci
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podporují uživatele v aktivním trávení volného času a mají pro ně
připravený program aktivizačních činností.
Této pobytové služby mohou využívat lidé z celé ČR bez nutné
vazby na území města Kroměříž. Provoz pobytové služby je nepřetržitý, což znamená, že pracovník je k dispozici po celý den. Uživatelé si pobytovou službu hradí.
Poté, co si uživatelé služby natrénují samostatné fungování
a přestěhují se do vlastního bydlení, mohou ještě dále využívat
podporu služby prostřednictvím terénních pracovníků.
Terénní sociální pracovnice pak dochází dle potřeby přímo do
domácnosti uživatelů. Terénní pracovník může např. jednou týdně navštívit uživatele a podpořit jej v tom, aby dodržoval léčebný

režim, pečoval o sebe a svou domácnost, včas platil nájemné atd.
Terénní podporu mohou využívat pouze uživatelé bydlící
přímo v Kroměříži.
Provoz služby je zajištěn a financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu v rámci projektu „Život za plotem“
a partnerem tohoto projektu je Psychiatrická léčebna v Kroměříži.
Bližší informace o službě můžete získat na webových stránkách
Oblastní charity Kroměříž www.kromeriz.charita.cz nebo na sociální síti Facebook (při zadání Sociální rehabilitace Zahrada).
Mgr. Barbora Medková
sociální a terénní pracovnice
Sociální rehabilitace ZAHRADA

Zpráva o činnosti jezdeckého klubu REMONTA při Hipocentru Koryčany

Jak pracoval jezdecký klub REMONTA v roce 2012?
Jezdecký oddíl nebo klub REMONTA
byl založen už v roce 1985 původně při Stanici mladých přírodovědců ZD Koryčany.
Po roce 1989 jsme na tuto činnost navázali
a klub začal pracovat pod hlavičkou Hipocentra Koryčany. Za dobu existence klubu
se zde vystřídaly desítky dětí i dospělých,
kteří nám pomáhají a učí se u nás jezdit.
Vychovali jsme si táborové vedoucí i instruktory jezdeckého výcviku. Každý, kdo
klubem prošel, byl nějak ovlivněn. Řada
našich bývalých členů si pořídila vlastní
koně, někteří založili vlastní stáj. Jmenujme aspoň ty, kteří jsou nám nejblíže – Eva
Sedláková pod Floriánkem, Petr Janásek
a Zdena Žižlavská v Lískovci.
Klub má rozsáhlou činnost a neomezujeme se jen na ježdění na koni. Zabýváme se i poznáváním přírody.
Klub má po léta velmi rozsáhlou činnost. Jsou to ukázky na různých společensko - kulturních nebo sportovních akcích,

Číslo 1/2013

kde svým vystoupením reprezentujeme
nejen HIPOCENTRUM Koryčany, ale
i město. Pravidelně se účastníme např. Dne
koní v Kyjově, pomáhali jsme organizovat
a vystoupili jsme na otevírání nové stáje
v Boršicích, jezdíme na závody.
K činnosti klubu patří i westernová
sekce, právě její aktivní členové reprezentují HIPOCENTRUM a Koryčany nejvíce. Už třikrát jsme pořádali Mistrovství
České republiky ve westernovém ježdění.
Každoročně pořádáme da westernové dny,
jednou za dva roky Den otevřených dveří
– Den dětí a koní.
Jezdíme na závody v České republice
a v roce 2012 jsme se zúčastnili i Středoevropského poháru, kde naše členka Tereza Žárská získala v konkurenci jezdců ze
4 zemí krásné 2. místo v disciplíně Trail
Mládež.
Takovéto umístění se buduje postupně
a je za ním mnoho práce. Začínáme ma-
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lými závody, například Hana Hausnerová
získala v roce 2012 1. místo ve velmi početně obsazeném Středomoravském poháru
a Milan Fred Dolínek obsadil místo 3.
V oficiálních závodech jsme bodovali také. Zúčastnili jsme se Mistrovství ČR
ve westernovém ježdění – třída mládež
i otevřená. Ne vždy se nám zadaří získat
medailové umístění, ale vážíme si toho, že
naši jezdci i koně mají dlouhodobě stabilní
a dobré výsledky. Na Mistrovstí ČR 2011
obsadila ve tříde mládež Tereza Žárská
2. místo a stala se vícemistryní ČR.
V roce 2012 jsme po 20 letech obnovili činnost voltižního oddílu. Ten v 90.
letech úspěšně reprezentoval Stanici mladých přírodovědců. Možná si někteří ještě
vzpomenete, co všechno jsme ve voltiži
zažili, kde všude jsme byli. Nový voltižní
oddíl má zatím pouze 10 členů. Pod vedení Kristýny Dolínkové připravuje první
vystoupení na jaro roku 2013.
Činnost jezdeckého klubu REMONTA
není jen závodní. Sdružujeme děti i dospělé od Zlína po Brno. Jen těch koryčanských
je jaksi málo. Mnozí to zkusí, ale málokdo
vydrží. Členství v oddíle vyžaduje disciplínu a odpovědnost. Krizové jsou zimní
měsíce, kdy je tak snadné zůstat doma
u počítače! Komu by se chtělo v minus 10
jít ven a starat se o koně! To na jaře je to
jiné. Každoročně zaznamenáváme řadu
nových žádostí o členství v oddíle, zejména z řad absolventů našich táborů, ale my
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na jaře nové členy nebereme. Chceme, aby
prošli zatěžkávací zimní zkouškou. Kdo ji
jednou zvládne, většinou vydrží.
Rekreační ježdění v jezdeckém klubu
REMONTA , to jsou tradiční Hubertovy jízdy, dvoudenní putování s bivaky v
Chřibech, týdenní jezdecká dovolená v ČR
nebo na Slovensku apod.

Náš klub vybudoval jezdeckou stezku
Koryčany Čeložnice, zrenovoval starou
cestu na Češky a vybudoval dřevěné můstky přes mokřiny za zámeckou zdí na žluté
značce. V roce 2013 chceme vybudovat
most přes potok mezi Cimburkem a Pečinkovou skalou ( most je zbořen asi 40 let).
Naším cílem je přiblížit mladým krá-

su koní a přírody Chřibů. Snažíme se je
vést k aktivnímu způsobu života. Pokud
se nám podaří nadchnout aspoň polovinu
z těch, kteří k nám přicházejí, je to obrovský úspěch.
S koňáckým pozdravem
AŤ vám koně jdou
Milan Freďák Dolínek

O cimburských a koryčanských chodbách
Páni postavili Cimburk, a protože věděli, že nájezdy Turků a dobrodružných
vojsk neustále hrozí, začali budovat tajné
podzemní chodby.
Již Bernard, zakladatel hradu Cimburka, měl tyto plány, protože myslel na svoji
rodinu, a proto také hlídal svoje služebnictvo, zbrojnoše a všechny, kdo se podíleli na
budování hradu. Všichni věděli, že je podivín, proto také neustále slyšeli jeho plány
o budování tajných a záchranných chodeb,
kde budou ukryty také jejich cennosti.
První kopání směřovalo ke kazatelně
a mělo pokračovat až na horu sv.Klimenta,
ale bylo to prý složité a náročné kopání,
které se nepodařilo uskutečnit dál než ke
kazatelně.
Druhou chodbu kopali směrem na
Stupavu.
Třetí směřovala až do Koryčan, vyústila na faru - dřívější městskou tvrz.
Nejrychleji se podařilo místním hradním poddaným vykopat a dobudovat
únikovou cestu na druhou stranu údolí,
za Stupavkou, kde chodba směřovala na
místa dnešní Stupavy. V těchto místech
prý nebyla ještě dědina, ale bylo tu hodně
samot, roztroušených domů, kde místní
pálili dřevěné uhlí a také chovali dobytek
a sloužili vládcům místního panství.
Ti, co tuto chodbu dostali příkazem
zbudovat, byli velmi zruční, protože znali
dobře místní podmínky země a překvapili
panstvo, jak rychle podél potoka vybudo-
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vali podzemní tajné prostory.
Když pojedete na Stupavu od Kamenného mostu až po Náspy - po levé straně
Stupavky, říká se dodnes těmto místům –
nad tunelem-nad chodbami.
K této tajné chodbě se váže příběh
místních dobrodruhů z pozdější doby, kteří prý přepadávali místní lidi v okolí Střílek
a obchodníky, kteří cestovali z Hanácka na
Buchlov.
Byli to prý čtyři místní z Blišic, kteří
předtím často pracovali jak v lesích, tak na
polích nedaleko Cimburka.
Jednou, když se přihnala bouře, utíkali
k nejbližší samotě – chalupě Stupavy. Jednomu z nich se stalo, že se při utíkání propadl do země a pak křičel a žádal o pomoc
své kamarády.
Kamarádi mu pomohli a zjistili, že
narazili na tajnou hradební chodbu. To je
všechny zaujalo a vlezli tam znovu všichni.
Bylo to místo, které bylo rozšířené a pro
ně to byl prostor jako místnost. Chlapci se
nadchli a hned propadlý prostor opravovali, zamaskovali a upravili si okolí tak, aby
tam mohli chodit pouze oni a mohli si tam
schovávat svoje věci.
Tak se tam nějakou dobu schovávali
při různém počasí a nakonec se dohodli
na zlodějnu. Protože je toto místo udržovalo v tajnosti pro celé okolí, rozhodli se,
že využijí příležitost a začnou přepadávat
obchodníky.
Znali ty cesty obchodníků i místních,
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a aby nikdo nevěděl, že jsou odsud - dohodli se na místech, kde je neznají, že tam
začnou tu novou zlodějskou práci a tak se
jim podaří zbohatnout.
Dařilo se jim to dva roky – obchodníci se začali vyhýbat místům přepadávání
a žádali pána na Buchlově o pomoc.
I lidé z okolí Střílek byli zaskočeni, že
se jim ztrácí z domácích míst jejich věci.
Ale pomoc přišla opět z přírody.
Při jednom přepadení, když utíkali
na své tajné místo, kde si ukládali kradené poklady, opět je přepadla velká bouře
a na jednoho z nich, jak utíkali, se vyvrátil
strom.
Těžké zranění nepřežil a jeho kamarády to velmi postihlo. To byla událost, co je
přivedla k tomu, že již nebudou zloději.
Přinesli svého kamaráda domů do
Blišic jako pracanti na polích – vyprávěli
o neštěstí, jak ho bouře připravila o život
a rozloučili se s ním na pohřbu společně
s jeho rodinou.
Ti tř i- co zůstali spolu - dostali do hlavy nešťastné myšlenky, tuto událost nesli
velmi těžce. Dlouho se radili, co budou
dělat. Jak napraví ty své neřesti, co léta
prováděli, a pořád mysleli na to, co mají
udělat, jak mají napravit a spasit smrt svého přítele.
Po dlouhé době se rozhodli, že půjdou
do kostela k faráři. Řekli své neřesti, vyzpovídali se faráři v Koryčanech a slíbili, že mu
vše přinesou z tajného tunelu na faru pro
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církev. Jen ať se modlí za jejich kamaráda
a za ně, aby dostali odpuštění a aby se nikdo
nedověděl, kdo byli tito zloději. Všechen
majetek bude mít církev a pán Bůh, aby jim
posloužil a stal se jejich bohatstvím.
Pan farář, jak mu přinesli všechny věci,
opravdu dodržel jejich prosby a nikdo se
prý již nedozvěděl, kdo to byli ti místní
zloději.
Další tajná část chodeb směrem ke Kazatelně byla pro místní opravdu utajena.
Na tyto práce pozval prý Bernard vojenské
pracanty z Itálie. Dostali samostatné prostory na hradě jen pro sebe a nesměl s nimi
nikdo mluvit. Dostávali od samostatného
kuchaře vše, na co byli zvyklí. Kam se až
podařila vykopat tato část chodeb, to nikdo z místních na hradě nevěděl, ale říkalo
se, že toto budovali vojáci a kopáči, kteří
to dělali při dobývání hradů. Tam v těchto
místech páni později ukrývali vzácné věci,
zásoby a ukrývali v tajných odbočkách rodinné poklady. Všichni, kdo kopali tuto
tajnou část, jednou na podzim z hradu
zmizeli. Prý už se s nimi vládce hradu těžko domlouval a práce začaly být mnohem
náročnější, než se počítalo. A také Italové
chtěli větší odměny, než se původně spolu
dohodli při započetí prací.
Po nějaké době dohadování a také
zpomalení práce se jako by vše zastavilo
a ukončení bylo překvapením pro všechny
místní – pravý důvod se ale nikdo nedověděl.
Tato chodba byla úkryt pro vzácnosti,

zvláštnosti, poklady drahokamů a různých
rodinných pokladů pánů z Cimburka.
Také se říkalo, že v těchto chodbách byly
místnosti a prostory, kde bylo uloženo zlato získané a kryté jako rodinné jistoty
Nejznámější pro místní obyvatele hradu byla tajná chodba do Koryčan. Tu prý
budovali dlouhou dobu jak lidé z Cimburku, tak z Koryčan. Všem bylo přikázáno
přísně tajit místa, kudy tato chodba vede
a jak je velká.
Chodba vedla do tvrze v Koryčanech,
kde měla sídlo místní šlechta. Dnes je to
místo, kde stojí fara.
Po dodělání této spojovací tajné cesty
dostali úkol dva vojáci a jeden člověk z Koryčan, jehož jméno lidi nesměli znát, aby
každý týden vždy jednou prošli chodbou
a kontrolovali, zda je průchodná. Nejdříve
prý chodili spolu, později se postupně střídali a již chodil vždy jen jeden z nich.
Měnili se majitelé hradu a ti, co se starali o tyto
věci, odešli také, o chodbách se přestalo mluvit,
a tak se postupně zapomnělo, kde jsou tyto
prostory. Chodba do Koryčan se prý začala propadat jako první, a když
se již stavěl zámek v Koryčanech, nikdo nesměl
do této chodby chodit.
Na některých místech se
chodba zaslepila.

Ale mezi místními se o nich pořád
mluvilo a později se podařilo i místnímu
chlapci s čepicí podle nečekaných událostí najít poklad na hradě - o tom nám říká
místní pověst.
Kromě chodby z hradu Cimburku byly
také chodby v Koryčanech. O těchto jsme
se dověděli později od pana faráře.
Pan farář Straňák se zajímal o řadu
událostí, co se děly v historii Koryčan
a okolí a povídal nám v hodinách náboženství, co a jaké záznamy našel o této pověsti.
Řekl nám ale na závěr: „….já této pověsti o tunelech a chodbách moc nevěřím,
ale našel jsem tento příběh, tak až půjdete
lesy, dívejte se, jestli nejsou někde propadlá místa směrem z Cimburku do Koryčan.
Já jsem zatím nic nenašel, třebaže jsem na
faře.“
Pověst zapsal a ilustroval
Mojmír Stupňánek

Košt slivovice a ovocných pálenek
Občanské sdružení Koryčanský kalíšek uspořádalo v sobotu
23. února 2013 v pořadí pátý ročník koštu slivovice a ovocných pálenek.
I přes nepříznivé vlivy, především malou
úrodu ovoce v loňském roce, podzimní
etanolovou aféru a v neposlední řadě
vyhlášení konkurzu na vlastníka kulturního domu, se podařilo shromáždit
426 vzorků pálenek, dodaných ze
63 měst a obcí Moravy. Nejvíce bylo
zastoupeno modré ovoce, následovaly
jablka, hrušky a meruňky.
Šampionem koštu se stal pan Karel
Otrhánek ze Vnorov se vzorkem durancie 2012. Durancie zvítězily i v kategorii
„modré ovoce“, kde si palmu vítězství
odnesl pan Rostislav Škrabal z Blišic.
V Koryčanech zůstala cena za vzorek
v kategorii „netradiční“, kterou obdržela paní Hana Jamborová za mandlovku
2012.
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Další ocenění získali :
- paní Libuše Machalová, Medlovice, meruňka 2012
- pan František Sukovitý, Zástřizly, hruška 2012
- pan František Janča , Kyjov, jablko panenka 2012
- pan František Kozák, Vřesovice, směs ovoce 2012
- pan Zdeněk Špergl, Kyjov, mirabelka 2009.
Téměř třem stům návštěvníků, které neodradilo počasí,
hrála k dobré náladě Neoveská cimbálová muzika, zabíjačkové speciality připravila firma Maspro, s.r.o. Hodonín.
Za organizační výbor Josef Sedlák

Tak jako každý rok uspořádali v Lískovci příznivci zachování této tradice ostatky.
Ty letošní se konaly 9. února. Už od rána se prodávaly tradiční zabijačkové speciality. Ve 13 hodin vyrazil na
tradiční obchůzku po vesnici průvod více než 50 masek
v čele se dvěma medvědy. Do kroku a tanečního skotačení
maskám i přihlížejícím divákům hrála dechová hudba Boršičanka. Snad nebylo v Lískovci jednoho domu, kde by na
masky nečekal hospodář s hospodyní, aby masky pohostili,
přispěli jim do kasy penězi, nabídli jim něco k zakousnutí
a na zapití štamprličku slivovice. Nelze se divit, že nálada
masek i všech přítomných stoupala každým ujitým krokem.
Co se nevypilo, tak se nalilo do demižónku, který byl na
konci dědiny pěkně plný. Tradiční husar napichoval na šavli
slaninu a jiné masné výrobky. Nejtěžší role připadla masce,
která vybírala vajíčka, protože její koš byl opravdu hodně
těžký. Nesmíme zapomenout na tradiční symbol ostatků koblihy. Jimi zaháněly hlad nejen masky, ale hlavně všudypřítomné povykující děti. Vše natáčela a rozhovory sbírala
„Lískovská televize“. Kominík vymetal všechny ženské komíny a deratizační služba vydezinfikovala vše, co se kolem
šustlo. Policajt dobře řídil dopravu, ale vůbec si nevšímal
uprchlých trestanců. Poprvé v historii navštívil Lískovec
dokonce samotný pan král.
Nelze zde vyjmenovat všechny nápadité masky, ale zapomenout nesmíme na ty nejroztomilejší. To byly samozřejmě děti v maskách. Těchto masek každý rok přibývá,
což je příslibem toho, že tato tradice z Lískovce nevymizí.
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Myslím si, že kdo se letošních „ostatků“ zúčastnil, buď jako
maska, nebo jen jako přihlížející, nelitoval a příští rok se opět přijde pobavit. A ten, kdo tam nebyl, tak má šanci za rok tuto událost
nepropásnout.
ing. Miroslav Budík
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KORYČANSKÝ FOTBAL V ZIMNÍ PŘESTÁVCE
V polovině listopadu loňského
roku se uzavřely statistiky podzimní
části soutěžního ročníku 2012/2013,
ale ani následující téměř pětiměsíční
pauza v mistrovské sezóně však fotbalové dění do zimního spánku neuvrhla. Mládežnická mužstva s výjimkou
několika svátečních dnů pokračovala
v tréninkové činnosti v místní tělocvičně, muži zahájili přípravu ve
druhém týdnu nového roku. V rámci
možností sehráli hráči všech věkových
kategorií několik přátelských utkání
buď v hale, nebo na okolních hřištích s umělým povrchem - přípravka
se zúčastnila turnaje ve Starém Městě, žáci sehráli utkání v Uh.Hradišti
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a se Zdounkami (v Kroměříži ), dorostenci s Kyjovem a Morkovicemi. Muži
letos opět bojovali na zimním turnaji
„O pohár starosty Kyjova“, kde obsadili
konečné 3. místo.
Také v méně oblíbené činnosti fotbalového života, tedy administrativě,
bylo nutné vykonat spoustu práce.
Poté, co byla na základě žádosti výboru FC insolvenčním správcem spol.
KORNAB stažena výpověď z fotbalového areálu a sjednána nová nájemní
smlouva, bylo třeba realizovat plánovanou změnu názvu oddílu na FC Koryčany, kompletní výměnu registračních průkazů všech hráčů a aktualizaci
databáze členů Fotbalové Asociace ČR.

Koryčanský zpravodaj

Náš zástupce byl delegován na volbu jak okresních, tak krajských orgánů
fotbalového svazu.
V současné době jsme, jak doufáme, dobře připraveni vstoupit do
ostrých soubojů o mistrovské body
a chceme se pokusit navázat na výborné výsledky z loňského ročníku.
Do jaké míry se nám to bude dařit,
můžete sledovat už od 24.3.2013, kdy
jarní část soutěže začíná, a to buď přímo na stadionu, kam Vás všechny co
nejsrdečněji zveme, nebo třeba i prostřednictvím nově upravených webových stránek www.fckorycany.wgz.cz.
Za FC Koryčany
Michal Huška

Číslo 1/2013

ODVOZ A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA

Zaplatíme vám 1 000 Kč za váš autovrak!!!
Odvoz a doklad o ekologické likvidaci zajistíme
ZDARMA!!!
Kontaktujte nás:
724 286 137
604 279 636

včetně

Vystavení dokladu o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621
608 749 219

VÝKUP
AUTOVRAKŮ!

Dále nabízíme odtahovou službu. Cena 15 Kč
bez DPH /km.
Tel.: 724 286 137

Autovrakoviště Třebětice

Ceník inzerce

„Skoro kompletní autovrak = Kč 500,- .“

Číslo 1/2013

Koryčanský zpravodaj

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.
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