SKOROvšecko ze SKOROnic

Bulletin o dění v obci č. 1/2011
Obsah čísla

Slovo redakce

 Slovo redakce ................. 1

V loňském čísle obecního magazínu jsme vyzvali spoluobčany
k návrhům názvu periodika, které budeme vydávat dvakrát do roka.
Nápadů přišla více neţ desítka, děkujeme za ně. O tom, který z nich
bude nejlépe vystihovat záměry redakce a texty přispěvatelů bulletinu,
proběhlo několikaměsíční hlasování na webových stránkách obce.
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Výsledky jsou těsné, dlouhodobě však vede nápad Marušky Išové
– Skorovšecko. Nás napadlo, ţe název Skorovšecko ze Skoronic obsahuje i část návrhu, který skončil těsně druhý.
Před měsícem jsme oslovili dvě desítky Skoroňáků a vedoucích volnočasových aktivit, jichţ se místní občané zúčastňují s ţádostí
o příspěvek do magazínu, který by byl hodný svého názvu a obsahoval
skoro všechno, co nás těší, baví nebo trápí ve Skoronicích. Chceme
zaloţit otevřený prostor pro reflexi ţivota a dění v obci i mikroregionu
formou zpráv, reportáţí, fejetonů, zamyšlení a informací o činnosti
spolků a sdruţení, které působí v obci, či které skoronští navštěvují.
Spoluobčanům, kterým není ţivot a atmosféra v obci lhostejná, nabízíme moţnost sdílet své názory a postoje formou příspěvků do periodika, které nechce být jen zpravodajem obecního úřadu, ale především
prostorem pro vás, občany Skoronic.
Příspěvky, které jsme dostali, reflektují dění ve většině oblastí ţivota
obce. Je škoda, ţe si v tomto čísle nepřečtete některé zajímavé náměty
k přemýšlení o obecním společenství či stavu kostela sv. Floriána,
které jejich iniciátoři nenapsali buď z nedostatku času nebo obav
z reakce veřejnosti. I to svědčí o atmosféře v obci. Proto nepřetiskujeme ani příspěvek z týdeníku Slovácko, který nám přinesla paní
Ingrová. Pojednává o zhoršujících se vztazích mezi lidmi, vytrácející
se pohostinnosti a druţnosti, sobectví a netoleranci. To jsou jevy, které všichni odsuzujeme, aniţ bychom si přiznali, jak často jsme jejich
nositeli. Naše zkušenosti z působení v zastupitelstvu i dalších aktivitách v obci dosvědčují, ţe zpupnost a povýšenost i neochota podílet se
na správě věcí obecných jsou součástí kaţdodenního ţivota mnoha
z nás.
V kaţdém čísle obecního magazínu chceme věnovat větší prostor některé z oblastí v ţivotě obce a jejich občanů. V tomto vydání jsme se
zaměřili na fotbal. Skončení sezóny 2010/2011 a příprava na fotbalový podzim je ideálním termínem pro bilanci úspěchů fotbalových oddílů i obdobím pro zamyšlení a hledání rezerv.
Přejeme všem spoluobčanům slunečné léto a klidnou dovolenou plnou
inspirativních záţitků.
Jan Grombíř, Lukáš Plachý

Ukvapený slib a realita obecního rozpočtu
Na opakovaném ustavujícím jednání zastupitelstva
obce v listopadu loňského roku apelovali odstupující zastupitelé na hospodárnost nového vedení obce s
poukazem na skutečnost, ţe částka převyšující dva
milióny korun na účtu obce je určena na budování
kanalizace. Bral jsem toto upozornění jako memento a občanům jsem slíbil, ţe nové zastupitelstvo
neutratí ani korunu dříve, neţ ji jinde ušetří. Byl to
ukvapený slib, který vycházel z neznalosti stavu
obecního majetku a já se za něj omlouvám.
Netušil jsem rozsah zanedbanosti obecních budov a
mobiliáře, komunikací a inţenýrských sítí. Jen vícepráce na dokončení opravy areálu na Lúkách
spolkly 100.000 Kč, dvacet tisíc stála oprava zborceného mostku a propusti u viaduktu, stejnou částku
bude stát vyčištění a úprava jímek dešťové vody a
bláta splavovaných při prudkých deštích z polí na
cestu do Vinohrádek. Obroušení a nový nátěr potřebovaly všechny lavičky i vitríny na Kanále, na hranici ţivotnosti byly nátěry oken na muzeu i obecním domě. Ve sklepních prostorách obecního domu
jsme vybudovali regály pro přehledné uloţení materiálu, šachty k vodoměrům jsou nově opatřeny přístupovými ţebříky. Novými a bezpečnými poklopy
budou osazeny všechny jímky a ţumpy obecních
budov.
I přes tyto nepředpokládané náklady je rozpočet
obce za 1. pololetí roku 2011 vyrovnaný a stav účtu
je na stejné úrovni jako v listopadu roku 2010, kdy
spravování obce převzalo nové zastupitelstvo. Bohuţel částka dva a půl milionu „na kanalizaci“ stačí
sotva na pokrytí neinvestičních nákladů stavby.
Finanční podíl obce na celý projekt „Skoronice –
kanalizace v obci a kanalizační sběrač“ bude závislý
na výši dotace, částce za kterou ji vítězná firma
realizuje a dohodě s ostatními zúčastněnými obcemi. Předběţně a velmi zhruba se pohybuje ve výši
5 milionů korun.

Dobrou zprávou je, ţe budování ČOV v Miloticích,
kanalizace v obci a kanalizačního přivaděče přestalo být traumatizujícím a léta odkládaným projektem. Přestoţe k realizaci stavby zbývá ještě mnoho
sloţitých jednání, termín jejího zahájení na jaře
příštího roku je reálný.
Stav přípravných prací, vývoj financování stavby i
výsledky výběrových řízení pravidelně probírá zastupitelstvo obce, jehoţ zasedání je veřejné, takţe
průběţné informace zde můţe získat kaţdý z vás.
Rádi vám je však poskytneme i při vaší návštěvě
v kanceláři obecního úřadu.
Mimo této zásadní stavby připravujeme či realizujeme v letošním roce několik menších projektů,
většinou podpořených z dotačních zdrojů:
Obecní knihovna
Náš projekt na automatizaci kniţního fondu byl
podpořený Ministerstvem kultury ČR částkou
37.000 Kč. Pokryla náklady na novou výpočetní
techniku, kterou jsme v knihovně instalovali koncem měsíce června. V průběhu července bude do
počítače zabudovaný knihovní systém Clavius a
během prázdnin bude kniţní fond postupně převedený na automatizovaný provoz. Systém zabezpečí
dokonalý přehled o kniţním fondu, výpůjčkách,
zrychlí a usnadní obsluhu knihovny.
Veřejná prostranství
V červnu jsme začali s úpravou veřejných prostranství podle koncepce, kterou zpracoval Ing. Lukáš
Lattenberg a se kterou jsem vás seznámili prostřednictvím vývěsky obecního úřadu a webu. Na financování výsadby jsme podali projekt do grantového
schématu Nadace ČEZ s názvem Stromy 2011.
V případě, ţe poskytovatel dotace tento projekt
podpoří, bude výsadba stromů a keřů na šesti místech v obci kompletně hrazena z dotace. Neocenitelné rady i nezištnou pomoc při přípravě a řešení
úprav veřejného prostranství poskytli obci Lattenbergovi.
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Památníky, sochy a skulptury na veřejných prostranstvích
Ţalostný stav památníku jízdy králů i pamětního
kamene u Lípy republiky odhalilo odstranění jalovců a křovin, které je zakrývaly. Jejich vyčištění a
opravu bude v průběhu měsíce července provádět
restaurátor pan Krososka.

Oprava chodníku podél hlavní silnice

Pobytu renomovaného restaurátora ve Skoronicích
chceme vyuţít i ke konzultaci míst pro umístění
dalších sochařských děl vytvořených v rámci sochařského sympozia v Miloticích, jejichţ stávající
umístění je nevhodné nebo provizorní. Pro financování této aktivity podáme projekt do grantového
schématu Nadace Via – Oprava drobných kulturních památek místního významu.

Kostel
Opravu jiţní zdi kostela sv. Floriána jsme zahájili
dvoudenní brigádou na odstranění vlhké omítky,
nefunkční izolace a odkopání zeminy, která způsobovala vlhnutí zdi povrchovou vodou. Během léta
necháme obnaţenou zeď vysychat, na podzim
chceme přikročit k izolaci zdi a obnovení soklu.
Máme připravenou studii sanace vnějších soklů,
hledáme optimální a nejlevnější řešení, které ale
nebude na úkor trvanlivosti oprav.

Na opravu chodníku podél hlavní silnice na parcele
221/4 jsme získali dotaci 150.000 Kč z Programu
rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Jako nutnou přípravu k opravě jsme provedli vyčištění a
kamerový monitoring kanalizace pod chodníkem.
Tento projekt, jehoţ kalkulované náklady jsou
495.000 Kč je kompletně připravený. Výběrové
řízení vyhrála s nejniţší nabídkou firma Strabag a.s.
odštěpný závod Brno. Smlouva na realizaci stavby,
která proběhne v měsících září – říjen, je připravena
k podpisu.
Budova bývalé školy

Na základě rozhodnutí zastupitelstva jsme nechali
zpracovat statické posouzení budovy školy. I přes
vyšší nároky na statiku v případě zamýšleného budování knihovny v 1. patře budovy jsme dostali od
statika kladné stanovisko. Podlahy v prvním patře
budovy školy staticky vyhovují pro vyuţití prostor
jako sídla knihovny. Vedlejším přínosem statického
posouzení je, ţe při realizaci sondy jsme zjistili skutečné sloţení „sendviče“ podlahy a způsob zpevnění
stropu při rekonstrukci v 60. nebo 70. letech. Na
kompletní rekonstrukci školy včetně výměny oken,
zateplení a novou fasádu je zpracovaná projektová
dokumentace a vyřízeno stavební povolení. Vzhledem ke tomu, ţe celkové náklady na rekonstrukci
školy představují částku téměř čtyři miliony korun
předpokládáme rozdělení rekonstrukce na několik
etap v závislosti na moţnosti získání finančních
prostředků z dotačních zdrojů.
Jan Grombíř
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Okénko Zastupitelstva obce
V této rubrice vás chceme pravidelně
informovat o nejzávaţnějších bodech, které projednávalo zastupitelstvo v uplynulém období, reagovat
na vaše
dotazy či věnovat se
kauzám, které vás zajímají.
Bývalá skládka tuhých komunálních
odpadů na „Zaječáku“
Jednou z největších zátěţí obce je
bývalá skládka TKO a její okolí.
Výbor zastupitelstva provedl monitoring dokumentace ke skládce, zpráva
popisující historii skládky a projektů
na její rekultivaci byla předmětem
jednání březnového zastupitelstva
obce. 7. dubna 2011 proběhla prohlídka skládky s Ing. Schneiderem
z odboru ţivotního prostředí MěÚ
Kyjov. Při jednání bylo na základě
poslední monitorovací zprávy z roku
1996 konstatováno, ţe výsledek rozboru vykazuje zhoršení kvality podzemní vody, jenţ se projevuje vysokým obsahem chemických látek. Ing.
Schneider za odbor ţivotního prostředí MěÚ doporučil provést odběr
vzorku podzemní vody ze stávajícího
vrtu a udělat rozbor stavu podzemních vod. Z rozboru kvality podzemní vody, který proběhl v měsíci
dubnu 2011 ve vrtu SK-1 vyplývá,
ţe její kvalita se zlepšuje a sniţuje se
tak negativní vliv skládky na přírodu.
Aby se tento předpoklad potvrdil,
doporučuje odbor ţivotního prostředí
kvalitu podzemní vody v této lokalitě
nadále sledovat a to jedenkrát za rok.
Proti výsledkům posledního rozboru
/1996/ se naměřené hodnoty u většiny ukazatelů sníţily a jsou v souladu
s vyhláškou MZ č. 252/2004 Sb.
Je předpoklad, ţe skládku nebude
třeba zásadně rekultivovat. Během
období do dalšího měření /do dubna
2012/ je moţné připravit jednoduchý
projekt na úpravu okrajů a okolí
skládky. Zpracování projektu musí
předcházet dohoda s majiteli dotčených pozemků. Odbor ţivotního
prostředí MěÚ Kyjov Ing. Schneiderem doporučuje úpravu celého prostranství za sklepy rozdělit na tři
oblasti. Spodní část v místě bývalých
objektů zemědělského druţstva vy-

čistit a upravit jako odpočinkové
místo, centrální část skládky TKO
vyčistit od nepořádku a prořezat,
horní část zahrnout zeminou a zatravnit.
V současné době je dolní část skládky
vyklizená a upravená. Ţádáme naléhavě spoluobčany, aby na plochu
nevyváţeli ţádný odpad a k likvidaci
odpadů z domácností, zahrádek a polí
vyuţívali níţe uvedené moţnosti:
Běţný domovní odpad – popelnice
Tříděný odpad – kontejnery u obecní
mlatevny
Drobné elektrozařízení – kontejner,
který je umístěný ve vestibulu obecního
domu
Bílá technika a další nebezpečný odpad – v průběhu roku skladujte doma
nebo odvezte do sběrného dvora Ekor
Kyjov. Jednou ročně (letos v první polovině září) bude Na Kanále přistavený
kontejner pro hromadný sběr nebezpečného odpadu
Biologický odpad – zadní část oploceného pozemku v zahradnictví Magnolia
Stavební suť a ostatní rozměrný odpad – 3x ročně budou přistaveny vlečky
na parkovišti u hasičské zbrojnice, odkud bude odpad hromadně odvezený na
skládku. Nejbliţší termín přistavení je
konec srpna letošního roku
Muzeum
Pro rekonstrukci muzea a rozšíření
objektu o sociální zařízení je zpracována projektová dokumentace a rozpočet. Náklady na stavební rekonstrukci, rozšíření stávající expozice
lidového bydlení a vybudování muzea
Jízdy králů v místě současné knihovny
odhadujeme na milion korun. Stálá
expozice Jízdy králů bude mapovat
historii toho tajemného zvyku, jeho
podobu v různých dobách a na různých místech, především však tvář,
kterou jízdě králů vtiskly generace
Skoroňáků. Tento projekt podáme do
srpnové dotační výzvy programu Leader MAS Kyjovské Slovácko. Případná podpora tohoto projektu by znamenala 70% dotaci. Chybějících 30 % na
spolufinancování rekonstrukce muzea
se pokoušíme získat z jiných zdrojů.

Vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k odúmrtí pana Jaroslava
Frolce
Ve věci realizace majetku, který připadl
České republice a se kterým nyní hospodaří Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových v záleţitosti odúmrti po Jaroslavu Frolcovi, probíhá
shromaţďování podkladů pro vyhlášení
výběrového řízení na prodej tohoto majetku, v jehoţ rámci jsou činěny početné
nezbytné administrativní úkony (např.
provedení opravy chyby v katastru nemovitostí, splnění nabídkové povinnosti
organizačním sloţkám státu, zajišťování
znaleckého posudku atd.). Co se týče
předpokládané doby prodeje uvedeného
majetku, lze předpokládat, ţe bude dodrţena dvouletá lhůta ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví (tj.
4.1.2010) vyplývající z ust. § 15 odst. 3
z. č. 219/2000 Sb., majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích. V případě, ţe bude zjištěn zájemce o koupi majetku za cenu stanovenou znaleckým posudkem, je moţné
očekávat, ţe prodej majetku bude realizován ještě dříve neţ ve stanovené zákonné lhůtě, to je do konce roku 2011.
Přechod pro chodce u obchodu
Pro vybudování přechodu je zpracována projektová dokumentace, jejíţ
náklady byly ze 70 % hrazeny
z dotace. Projektované náklady na
vybudování a aktivní osvětlení přechodu pro chodce jsou ve výši
213.000 Kč. Realizace této stavby je
tedy závislá na moţnostech financování z dotačních prostředků. Jako
nejvhodnější nástroj se jeví dotační
schéma Státního fondu dopravní
infrastruktury, kde v minulém období
činila dotace aţ 90 % celkových nákladů. Pro letošní rok zatím SFDI
ţádný dotační titul nevypsal.
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Ohlédnutí do historie

Matrika

Rok 1930 ve Skoronicích
Letošního roku byl státem pořízen soupis zemědělských a ţivnostenských
závodů ku dni 27. května, pak soupis všeho ovocného stromoví a ku dni
1. prosince sčítání a soupis obyvatel z celé republiky. Sčítání prováděli
sčítací komisaři určení k tomu okresními úřady.

Evidence obyvatel
od 1.1. do 31.5.2011

Občané Skoronic vlastní:
Celková plošná výměra místní obce 440 ha
Dále vlastní občané v obci
Vlkoši
26 ha 73 a
Vacenovicích
Miloticích
58 ha 74 a
Kostelci
Kyjově
25 ha 39 a
Bzenci
Svatobořicích 11 ha 91 a
Obyvatel při sčítání bylo započteno 441
a sice
195 muţů
246 ţen

42 a
25 a
17 a
67 a

1. září nastoupil na zdejší školu nový učitel, a sice p. Jaroslav Pospíšil. Přišel
z obecní školy ze Šardic. Rodák je z Čech. Letošního roku konala se slavnost,
která tak brzy se nevyskytuje, a sice primicie zdejšího rodáka P. Frant. Krista. Dp.
primiciant přijel dne 6. července o 4. hod. odp., kde bylo na hranicích obce slavnostní uvítání. K vítání dostavili se osoby z řad duchovenstva a sice: Milotický
farář P. Josef Dorazil a zdejší farář na odpočinku P. Inocenc Masař. Zároveň
všichni obyvatelé obce i síla lidu přespolního. Na nádraţí ve Vlkoši očekávalo dp.
primicianta slovácké bandérium a šohaji doprovázeli jej koňmo kolem kočáru aţ
do vesnice k místu uvítání. První jej oslovil a přivítal P. Jos. Dorazil farář
z Milotic. Za obec přivítal jej starosta p. Jan Šindler, za školní dítky Vašíček Valentin, ţák zdejší školy a ţákyně Lungová Františka. Za mládence p. Šnajdr Ladislav, posluchač práv. univerzity v Brně a za panny Růţena Šnajdrová, rolnická
dcera. Dp. primiciant tklivou a pohnutou řečí všem poděkoval. Načeţ v průvodu
se odešlo do kostela, kde bylo slavné „Tě Boha chválíme“ a uděleno sv. poţehnání. V neděli dne 13. července slouţil dp. primiciant první mši sv. u oltáře, který
k tomu účelu byl postaven na pravé straně kostela pod lipami.

Stav na začátku roku: 539
Narodilo se:
3
Přihlásilo se:
0
Odhlásilo se:
1
Zemřelo:
2
Stav k 31.5.2011
539
Podrobný rozpis
Narodili se: Ondřej Běhula
Sofie Lungová
Zuzana Šťavíková
Odhlásili se: Kateřina Rybová
Zemřeli:
Pavel Butora
Marie Kříţková
Ţivotní jubilea v 1. pololetí 2011
70 let



75 let



80 let



Ludmila Brázdová
Ludmila Hudcová
Josef Plachý
František Chytil
Hedvika Neničková
Štěpán Půček
Antonín Borýsek
Vladimír Šmíd

Nejstarší občané v obci
Nejstarší žena v obci
 Ludmila Klimešová
Nejstarší muž v obci
 MDr.P. Radim Hloţánka, emeritní farář
Mistřínský,
čestný kanovník Kroměříţský,
čestný člen řádu německých rytířů

Letošního roku odstěhoval se z naší osady Krist Fabian z č. 4 do Vlčnova zakoupiv tam mlýn. Dotyčný byl členem okresního zastupitelstva za stranu republikánskou. Dům jeho koupil zdejší občan Svoboda Josef.
Z pamětní knihy obce Skoronice 1910 – 1957
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Digitalizace a pozemkové úpravy ve Skoronicích

Katastrální úřad v Brně v nejbliţší
době dokončí obnovu katastrálního
operátu v katastrálním území Skoronice. Mapy pozemkového katastru (PK) a katastru nemovitostí
(KN) budou převedeny do formy
digitální katastrální mapy (DKM).
Pozemky, které máte zapsané na
listu vlastnictví (LV) ve zjednodušené evidenci jako parcely PK dostanou nové parcelní čísla KN.
Nová digitální mapa však svou
přesností a kvalitou bude zcela
odpovídat mapovým podkladům,
ze kterých vznikla, tedy částečně
sáhovým mapám PK z 19. století a
pozdějším mapám KN vzniknuvších technicko hospodářským
měřením v století dvacátém, které
však v duch své doby evidovali
spíše stav uţivatelský neţli vlastnický. Přesto bude nová digitální
mapa velkým přínosem v zpřehlednění vlastnických vztahů a
práce v katastru. O těchto změnách
vás katastrální úřad bude jistě informovat.

Cestou ke skutečně kvalitní a přesné DKM je však jedině komplexní
pozemková úprava (KPÚ) jejímţ
výstupem je digitální mapa, která
vznikne na základě projektu, který
respektuje nejen nároky jednotlivých vlastníků, ale i skutečné vyuţití pozemků v terénu, které se od

dob vzniku původního mapování
často velmi liší. V dobách nedávno
minulých, kdy úctu k vlastnictví a
právu často nahrazovaly jiné hodnoty, se tvář krajiny dosti změnila.
Rozoráním mezí vznikly velké
půdní celky, zanikly části toků,
cest a remízků a návrat k původnímu stavu je dnes jiţ často nemoţný. Ale vznikala i díla bohulibá například zpevněné komunikace, které však často nerespektují
vlastnické vztahy. A k nápravě
tohoto stavu jsou ideálním nástrojem právě komplexní pozemkové
úpravy.
Pozemkový úřad prostřednictvím
projekční a geodetické firmy vzešlé z výběrového řízení nejprve
stanoví obvod pozemkové úpravy,
ze kterého jsou vyloučeny zastavěná a zastavitelná území. Následuje podrobné zaměření skutečného stavu terénu.

Je provedena revize souboru grafických a popisných informací
katastru a jsou sepsány nároky
jednotlivých vlastníků. V návrhu
DKM jsou za účasti sboru zástupců vlastníků nejprve navrţena společná zařízení, zahrnující cestní síť
respektující jak stávající komunikace tak i nově navrţené cesty
zpřístupňující pozemky, dále biokoridory – pozemky slouţící pro
výsadbu větrolamů nebo alejí a
pozemky pro protierozní opatření
zabraňujícím záplavám, povodním
ale i větrné erozi. Do této polyfunkční kostry jsou pak navrţeny
jednotlivé pozemky, na základě
zákonně daných kritérií, kterými
jsou především ocenění dle bonity,
výměra a vzdálenost od původního
umístění, ale i přání vlastníka na

scelení pozemků popřípadě rozdělení spoluvlastnictví. V rámci
zpracování KPÚ probíhají osobní
jednání s vlastníky pozemků, ti
pak návrh pozemkové úpravy
schvalují. Pozemkový úřad následně svým rozhodnutím umoţní
zápis nové DKM do katastru. Tím
to, ale nekončí.

Pozemkový úřad zabezpečí i postupnou realizaci úprav přímo
v terénu a to ze státních prostředků. Dojde tak k výsadbě větrolamů, výstavbě polních cest a ostatních společných zařízení. Na základě ţádostí vlastníků jsou pak
bezplatně vytyčeny hranice pozemků.
Aby bylo moţné čerpat tyto nemalé
prostředky a realizovat tato uţitečná
opatření, která zcela jistě přispějí ke
zvelebení krajiny, je zapotřebí, aby
o provedení pozemkové úpravy poţádali vlastníci s nadpoloviční výměrou zemědělské půdy ve Skoronicích.
V našem případě je to tedy asi 250 ha
a k tomuto číslu ještě přibliţně 50 ha
schází. Vzhledem k tomu, ţe počet
vlastníků je značný a průměr na
vlastníka je pod jeden hektar, záleţí
na kaţdém z vás. Pokud tedy chcete
přispět svou trochou do mlýna k rozvoji Skoronic, připojte se, byť máte
jen několik málo arů. Někteří
z občanů před časem vyuţili moţnost
prodiskutovat tuto problematiku také
s paní ředitelkou pozemkového úřadu na besedě o pozemkových úpravách. Těm z vás, kteří tuto moţnost
nevyuţili, rádi poskytneme potřebné
informace a pomůţeme s vyplněním
ţádosti na obecním úřadě.
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Mikroregion Nový Dvůr – místo k aktivnímu životu, poučení i odpočinku
Svou obec, v níţ ţijeme
od svého narození, známe jako dobře ochozené
boty. Víme, ve které
hospodě nám k dobře
vychlazenému pivu nabídnou i utopence nebo jinou pochutinu, které hřiště je pro naše
děti nejlákavější, ve kterém obchodě seţeneme svůj oblíbený
nanuk či potřebnou ingredienci do
kuchyně. Co však uţ mnoho z nás
nezná, je nabídka ostatních obcí
našeho mikroregionu. A nemusíme
se přitom omezovat pouze na výčet
hospod a samoobsluh. Turistická
nabídka Nového Dvora je mnohem
bohatší a rozmanitější. Aţ zase
jednou budete přemýšlet, kam vyrazit s rodinou na výlet, zkuste
věnovat slunečný víkend poznání
svého nejbliţšího okolí. Na kole a
zdatnější i pěšky to zvládnete
i s návštěvou nejcennějších památek a turistických cílů. Zlatým hřebem vašeho putování můţe být
podvečerní ochutnávka v některém
ze sklepů zdejších sklepních kolonií, které zdobí všechny obce mikroregionu.

Mikroregion Nový Dvůr vám nabízí moţnosti aktivního trávení
volného času, poznání i odpočinku.
Místní cyklostezky spojují všechny
obce mikroregionu. I v úsecích,
kde vede značená cyklostezka po
silnici,
najdete
alternativu
v podobě lesní či polní cesty, která
zaručí klidný a bezpečný průběh
vašeho putování při výletu s dětmi.
Zpevněné cyklostezky nabízející
závětří a stín lesa jsou vhodné i pro
in-line brusle.
Adrenalin či přebytečnou energií
můţete vybít na některém ze zdej-

ších hřišť, záleţí jen na vás, zda
zvolíte volejbal, fotbal či tenis.
Mimo věhlasného barokního zámku v Miloticích, který v zámecké
konírně představuje stálá stálou
expozici krojového fondu našich
obcí a několika jedinečných přírodních památek nabízí krajina a
obce Nového dvora mnoţství
drobných sakrálních staveb. Desítky z nich jsou státem chráněnými
památkami. Poučení o historii kraje, ţivotě a bydlení našich předků
dokládají obecní muzea ve Skoronicích a Vacenovicích, ojedinělou
vojenskou expozici představuje
Military muzeum ve Vlkoši.

K relaxaci a odpočinku můţete vyuţít třeba krytý bazén v Ratíškovicích,
na nedaleké farmě v místě zaniklé
osady Rúdník můţete završit výlet
projíţďkou na koňském hřbetě. Dalším vyhledávaným turistickým cílem, jehoţ návštěva vám přinese
poučení i zábavu, je ratíškovické
Muzeum ve vagonu a půjčovna šlapacích drezín. Na bývalé Baťově
ţelezniční vlečce se můţete projet na
šlapacích drezínách krásnou přírodou
lesa Dúbravy, expozice ve starých
ţelezničních vagonech vám přiblíţí
působení Tomáše Bati i historii těţby
uhlí v našem regionu.

K rodinnému výletu patří nejen
sportovní záţitky a poznání, ale
i k dobré jídlo a pití. Tomuto trendu se podnikatelé v restauračních a
ubytovacích sluţbách rychle přizpůsobili a návštěvníkům mikroregionu připravili pestrou paletu sluţeb a moţností občerstvení, stravování a ubytování. V obcích Nového Dvora jsou zastoupena zařízení certifikovaná známkou Cyklisté vítáni poskytující nadstandardní sluţby zejména cyklistům,
klasické venkovské hospody, vyhlášené restaurace i stylová zařízení s tradiční slováckou kuchyní.
Pro přípravu výletu vám nabízíme několik tipů v kaţdé obci
mikroregionu:
Ratíškovice
 Krytý plavecký bazén
tel.: 603 119 328, 518 367 295
 Tenisové kurty v areálu SK
Baník Ratíškovice
tel.: 605 320 755
 Kuţelna – součást restaurace
Sport
tel.: 605 414 274
 Restaurace Na Mlýně
tel.: 602 739 141
www.namlyne.com
 Hospoda Na Zelnicách
tel.: 518 323 334
www.nazelnicach.cz
 Areál vinných sklepů Slavín:
 Pan Koplík, tel.: 731 989 333
 Pan Šebesta, tel.: 606 123 260
 Rúdník – zpevněné stezky pro
cykloturistiku, in-line, výletní
restaurace
Vacenovice
 Vinný sklep v areálu Ţlébky –
moţnost posezení s ochutnávkou vína, p. Vaculka
tel.: 723 202 842
 Hospoda U Letochů
tel.: 518 376 104
 Restaurace Oáza
tel.: 605 120 369
www.restauraceoaza.cz
 Bar Ponorka
tel.: 608 983 874
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 Cukrárna U Mikulčíků
tel.: 518 376 094
 Kavárna Mlýn
tel.: 723 882 584
 Restaurace Březíčko – moţnost
posezení v přírodním areálu
tel.: 603 545 879
 Hospoda U Zubra
tel.: 608 454 525
 Chov koní p. Dobrovský
tel.: 604 565 989
www.hrebcin-dobrovsky.com
Milotice
 Areál vinných sklepů Šidleny
 Obecní hospoda
tel.: 602 768 282
 Hostinec U Draka
tel.: 518 619 500
 Bar U Bohuška
tel.: 603 103 923
 Zámecká kuchyně
tel.: 607 543 201
 ČIKI BAR
tel.: 777 972 684.
Skoronice
 Pohostinství Jednota
 Občerstvení BÍLA
– přírodní areál „LÚKY“
Vlkoš
 Vlkošské búdy
 Restaurace a kavárna Ve Dvoře
tel.: 518 399 881-2
restaurace@krist-mkd.cz
 Hospoda U Milana
tel.: 518 625 232
Svatobořice-Mistřín
 Sportovní areál Orel
– fitness, tenis
Restaurace a penzion
U Šťastných
tel.: 518 620 343,
www.ustastnych.cz
 Restaurace a penzion
SLOVÁCKÁ CHALUPA
tel.: 518 620 381
mobil: 775 901 099
 Pan Polášek
tel.: 606 907 979, 518 620 406
 Svatoborský sklípek
tel.: 604 452 983
www.svatoborskysklipek.cz

ZUŠ Vracov slaví 15 let
Je tomu uţ 15 let, co byla ve Vracově zaloţena Základní umělecká škola. V prvních letech navštěvovali školu ţáci z Vracova, avšak po několika letech vzrostl zájem o výuku u rodičů a dětí ze Skoronic a proto se
tehdejší ředitel Jan Meisl rozhodl otevřít její místní pobočku. Po dohodě
s vedením obce byla výuka umoţněna v prostorách OÚ Skoronice.
V současné době se na pobočce vyučuje hra na klavír a dechové nástroje.

V minulých letech byla činnost školy zviditelněna především dvěma
hlavními koncerty – Vánočním a na závěr školního roku. Po příchodu
nové ředitelky Martiny Krigovské došlo ke změně prezentace školy.
I nadále škola pořádá dva hlavní koncerty, k tomu však téměř kaţdý
měsíc ţákovský koncert a také na detašovaných pracovištích (Vacenovice, Skoronice) jsou organizovány koncerty k různým příleţitostem.
Na tak malou školu, jakou je ZUŠ Vracov, to jistě není málo. Úsilí vynaloţené během výuky je vidět nejen na koncertech, ale také na různých
soutěţích, na kterých ţáci získávají často velmi pěkná umístění.
V letošním školním roce velmi pěkně bodovali na soutěţích ţáci ze
Skoronic. Do krajského kola NÁRODNÍ SOUTĚŢ ZUŠ organizovanou
Ministerstvem školství se probojovali:
Vojtěch Půček
Anna Sedlářová
Zuzana Půčková

2. místo
2. místo
3. místo

Velkým úspěchem bylo ocenění Vojtěcha Menšíka v mezinárodní interpretační soutěţi PRO BOHEMIA OSTRAVA 2011, který získal 2.
místo.
Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy a obce
Skoronice. Podrobné informace o Základní umělecké škole Vracov a
jejích detašovaných pracovištích Skoronice a Vacenovice naleznete na
internetových stránkách www.zusvracov.cz.

Pozvánka na Přehlídku dechových hudeb
Kulturní a vlastivědné sdruţení Skoronice srdečně zve všechny občany
na přehlídku dechových hudeb, která se uskuteční v neděli 31.7.2011
od 15:00 hod. na přírodním hledišti. Představí se Vám krojované hudby
Skoroňáci, Ţadovjáci, Stříbrňanka a ZUŠ Kyjov. V závěru přehlídky se
uskuteční monstrkoncert všech zúčastněných kapel. Od 17:30 do 19:30
hod. bude probíhat taneční zábava, na které Vám zahrají muzikanti ze
ZUŠ Kyjov. Vstupné: dospělí 130 Kč; ZTP, děti, studenti 65 Kč.
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Kroniky a kronikáři
věk ženicha 26 let. Nevěsta Barbora Kristová, číslo popisné 38, dcera Jiřího Krista, půlláníka a jeho manželky Marianny
roz. Janouškové z Vlkoše, věk nevěsty 21
let a 8 měsíců.“
Všechny úmrtní, oddavkové a křestní zápisy z let 1691 aţ 1912 opisoval otec přímo z originálů brněnských matrik, vlastní
rukou, obyčejnou fialovou tuţkou. Stalo
se tak ke konci druhé světové války a jemu samotnému bylo necelých devatenáct
let. V závěru třetího dílu vepsal text – viz
ukázka na další straně.

Počátkem letošního roku mně bylo nabídnuto starostou naší obce
školení kronikářů z oblasti jiţní Moravy. V dopolední části nás
historik PhDr. Jiří Bartoň seznámil se základy rodopisu – genealogie, rozebral geografii, která se zabývá historickou vlastivědou,
hovořil o heraldice a obecních pečetích. Jeho výklad byl poutavý
a pro ty, kteří historii „propadli“ bezesporu cenný. Přednášející
vzpomněl i epigrafiku, coţ je věda, zabývající se kritickým hodnocením nápisů na starých budovách, kříţích, Boţích mukách a
pamětních deskách. Zdůraznil, ţe pro kronikáře je důleţitá i znalost matrik – křestních, oddavkových a úmrtních. Opisy těchto
dokumentů zůstaly i v pozůstalosti mého otce a sahají aţ do roku
1691. V úmrtní matrice skoronských obyvatel, tzv. Mortuorum,
najdeme pozoruhodný zápis, který je psán latinsky, dosti drobně a
méně čitelně:
„25.12.1762 Martinus Unger, kunwalde rusticus, 58 annorum,
tantum extreme unctus conditionate absolutus quia smísit loquellam et extoteros sensus.“
Rukopisně přeloţeno:
„25.12.1762 Martin Ingr, skoronský sedlák, 58 let, pouze
s posledním pomazáním podmínečně rozhřešen, protože ztratil řeč
i vnější smysly.“
Od josefinských nařízení roku 1784 byly matriky psány skoro po
celých dalších osmdesát let jen německy, teprve počátkem šedesátých let devatenáctého století nastoupila v českých farnostech
čeština. V milotických úmrtních matrikách končí poslední německý zápis 28. ledna 1862 a po celou dobu německých zápisů
jsou Skoronice psány pouze německy jako Kunwald. První český
úmrtní zápis je datován 22. března 1862.
V oddavkové matrice, zvané Copulatorum, je v zápise uvedeno
datum a místo sňatku, iniciály ţenicha, nevěsty a jejich rodičů:
„22.2.1870, ženich Martin Vašíček, číslo popisné 3, dovolenec
pluku c.k. dragounského, syn Martina Vašíčka, čtvrtláníka ze Skoronic a jeho manželky Anny rozené Bimkové ze Skoronic,

Tento díl opsané matriky jsem měla s sebou a přednášející historik Dr. Bartoň byl
překvapený, ţe v minulosti se opisováním
matrik někdo z laiků zabýval. Podle něj to
byla náročná a nedocenitelná práce, dotyčný musel ovládat německý a latinský
jazyk, taktéţ písmo zvané „švabach“.
V souvislosti s uvedeným tématem hovořil o PhDr. Ladislavu Hosákovi, který se
v polovině minulého století takovým
„nadšencům“ věnoval a zaslouţil se
o vydání mnoha cenných a důleţitých
publikací pro kronikáře. A právě pan profesor Hosák byl ten, který zasvětil mého
otce do tajů rodopisů a historie vůbec,
pomáhal mu při bádání v kroměříţském a
brněnském archívu, stal se jeho odborným
poradcem při sepisování dějin naší obce a
osobně mnohokrát Skoronice navštívil.
I to bylo pro dr. Bartoně překvapením a
po skončení dopolední části jsme společně
vzpomínali na osobnost vzácného člověka
dr. Hosáka, kterého jsem i já znala.
V odpolední části nám přednášel Mgr.
Jaromír Košťák, zaměstnanec praţského
archívu a předseda Cechu kronikářů. Hned
v úvodu pouţil slova, ţe „není nadšených
a hlavně fundovaných kronikářů příliš.
Smutné je, ţe podporu nenacházejí tito
písmáci ani u příslušných institucí a jejich
práce není mnohdy uznávána“. Vybídl
nás, abychom se stali členy kronikářského
cechu, který on sám zaloţil před třemi lety
v Pardubicích a který čítá 98 členů.
K tomuto spolku se – bohuţel – postavil
zády Svaz měst a obcí. Po několika neúspěšných a zdlouhavých jednáních však
našel ustanovený Cech kronikářů podporu
u Ministerstva vnitra a Ministerstva kultury.
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Stala jsem se členkou spolku a s Mgr. Košťákem jsme se dohodli, ţe pro oblast Kyjovska bude jeho zaloţení nejenom
přínosem, ale i výhodou. Po sametové revoluci se podobná
školení a setkávání nekonají a tak vlastně nemají ti, kteří byli
vedením kroniky pověřeni, moţnost dalšího vzdělávání a poznávání v dané problematice. Připravujeme proto setkání kronikářů Kyjovska a případné zaloţení uvedeného spolku na
podzim tohoto roku. Měli bychom se sejít u nás, ve Skoronicích, v sále Obecního domu. Předběţný termín je l7. listopadu. Tuto myšlenku uvítal a podpořil i starosta Jan Grombíř.
V tento den budou na setkání pro všechny zúčastněné kronikáře vystaveny tři díly naší obecní kroniky spolu s kronikami
i některých oslovených obcí. Nahlédnout do zápisů ze skoronských kronik za 100 let bude moţné při druhém přátelském
setkání rodáků-seniorů a seniorů naší obce. Pro širší veřejnost
připravíme výstavu obecních letopisů a čtení z kronik do konce roku 2011.
Marie Holcmanová

Ukázka zápisu Vojtěcha Holcmana

Skoronice na
Slováckém roku v Kyjově
10. – 14. srpna 2011
STŘEDA 10. SRPNA 16:00
16:00 vernisáţ výstavy „Skoronská jízda
králů ve vzpomínkách“
Vlastivědné muzeum Kyjov – v doprovodném
programu vystoupí národopisný soubor
s cimbálovou muzikou Jury Petrů.
SOBOTA 13. SRPNA
9:20 – 9:45 jarmark na náměstí
S pásmem kabaretních písní vystoupí skoronští
divadelníci za doprovodu bratrů Varmuţových.
10:00 krojovaná přehlídka na Masarykově
náměstí
V krojích hodových stárků a stárek i
s hodovým káčerem se představí David Brázda
a Eva Sedlářová, Jan Lunga a Klára Brázdová.
11:00 Selský dvůr
Pořad národopisných souborů na farním dvoře.
Doţínkové pásmo za doprovodu hudecké muziky předvedou Děcka ze Skoronic a starší
hospodáři.

14:00 krojovaný průvod
Za doprovodu krojované dechové hudby Skoroňáci se průvodu zúčastní asi 70 občanů ze
Skoronic. Ozdobený vůz poveze starší ţeny a
muţe ve starobylých krojích.
21:00 Slovácké roky rokúcí
V hlavním večerním pořadu v letním kině
vystoupí národopisný soubor s ukázkou velikonočních zvyků.
NEDĚLE 14. SRPNA
10:30 – 13:30 Jízda králů
Jízdu králů pořádá Kulturní a vlastivědné sdruţení Skoronice. Královskou druţinu bude tvořit král, 21 jezdců a 18 pořadatelů z řad muţů a
12 děvčat v krojích.
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Jak jsme připravovali otevřené sklepy
Kdyţ jsme s několika přáteli
v zimních měsících lehce stiţeni
nudou, ale především touhou trošku oţivit nejen vinařské, ale i kulturní dění u nás, plánovali zaloţení
vinařského spolku, věděli jsme uţ
tehdy, ţe naší hlavní akcí budou
otevřené sklepy. Akce, kde bude
mít široká veřejnost moţnost nejen
ochutnat vína místních vinařů přímo v místě jejich vzniku, ale také
si prohlédnout zdejší sklepy, jejich
vybavení a výrobní technologie,
coţ se vám obvykle jen tak nepodaří.

hranici alespoň 8 otevřených sklepů, kdy uţ by mělo smysl tuto akci
uskutečnit. Všichni jsme byli mile
překvapeni, kdyţ po měsíčním
obcházení jednotlivých vinařů,
vysvětlování
předpokládaného
průběhu a především smyslu akce
bylo dohodnuto otevření celkem
17 sklepů, kde se mělo prezentovat
25 vinařů. Tato čísla byla z našeho
pohledu famózní a nečekaná a ještě zvýšila naše očekávání.
I díky takovému zájmu jsme se
cítili být ještě více zavázáni perfektně zvládnout organizaci a zajistit co nejvyšší úroveň akce.
Díky
sponzorské
spolupráci
s kyjovským grafickým studiem,
firmou A Studio Group, s. r. o., se
nám podařilo vytvořit velmi pěkný
plakát, který zval na naši akci a
také profesionální vytvoření průvodců bylo obrovskou pomocí ze
strany A Studia.

Většina z nás uţ akce tohoto typu
navštívila a všude se nám líbilo.
Takţe jsme dobře věděli, jak taková akce má vypadat. Byl to samozřejmě pohled očima návštěvníka,
který se od toho pořadatelského
docela liší. Jak se ale ukázalo i tyto
návštěvnické zkušenosti byly pro
nás velmi cenné.
Jako nový spolek jsme začínali
v podstatě úplně od nuly, a tak
prvním úkolem bylo sehnat nějaké
finance, které bychom mohli pouţít k zajištění plánované akce.
Oslovili jsme v grantovém řízení
obec, která nám vyšla vstříc a naše
aktivity podpořila. Také většinu
místních a okolních podnikatelů,
z nichţ někteří podpořili naši činnost a moţnost prezentovat svoji
firmu ve spojení s takovou akcí, se
jim zdála být zajímavá.
Co se týkalo otevření sklepů, rozhodli jsme se oslovit úplně všechny vinaře, kteří ve Skoronicích
vyrábí byť i malé mnoţství vína a
nabídnout jim moţnost zúčastnit se
naší akce. Sami jsme si stanovili

posedět. Oba velmi ochotně souhlasili a bezplatně nám pozemky
poskytli k vyuţití, za coţ jim děkujeme. Ve spolupráci s obcí jsme
dohodli
zapůjčení
stolů
z vlkošského Sokola, které jsme za
pomoci místních mladíků a Franty
Kuchaře dovezli a podařilo se nám
znenadání
vytvořit
příjemný
prostor k posezení.

Akce měla probíhat v odpoledních
hodinách a k večeru se návštěvníci
ale i místní mohli plynule přesunout k příjemnému posezení u vína
a hudby a tak se v podstatě celý
den mohl stát příjemným společenským setkáním.

Celkové přípravy byly náročné a to
i proto, ţe jak se nám podařilo zjistit, akce takového typu se v dlouhé
historii Skoronic nikdy nekonala a
tak jsme nemohli vyuţít zkušenosti
pořadatelů a museli jsme v podstatě úplně všechny věci plánovat a
dělat poprvé. Vzhledem k tomu, ţe
jsme jen relativně malá skupina
lidí, pro některé z nás znamenalo
s blíţícím se termínem vykonávat
intenzivní, několika hodinovou
práci denně.
A pak přišel ten den… a prší a
hodně a dlouho.

Malý problém jsme měli s tím, kde
takovéto posezení umístit, jelikoţ
jsme nechtěli, aby návštěvníci museli opustit sklepní uličku a tak
jedinou moţnou variantou bylo
poţádat majitele dvou sousedících
pozemků pana Martina Krista a
Jaroslava Lungu, zda by nebylo
moţné na jejich pozemcích vytvořit areál, kde by hrála cimbálová
muzika, nabízelo se občerstvení a
návštěvníci si zde mohli v klidu

Zklamání nás všech bylo zjevné,
ale i přesto jsme všichni pokračovali dál v přípravách jak dobře
namazané stroje, smířeni s osudem
v podobě deště, se kterým nic neuděláme a všechny naplánované
dopolední úkoly jsme splnili (a ţe
nám jich kvůli dešti přibylo).
Odbila druhá, otevřely se sklepy a
několika měsíční očekávání se
naplnila. Déšť nás neopustil aţ do
20 hod, kdy mělo dojít dle plánu
k uzavření sklepů, ale po dohodě
s vinaři se otevření protáhlo do 22
hod a u některých ještě déle.
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Celkem se po našich sklepech pohybovaly asi dvě stovky často
promočených, ale dle jejich slov, naprosto spokojených návštěvníků. Místní se prostě vytáhli. Nejen ţe měli výborně připravené sklepy, vína k ochutnávce (a ukázalo, ţe máme co nabídnout), ale snad všichni připravili pro své hosty doslova hody.
Na informační schůzce všech účastníků otevřených sklepů, kde
jsme společně ladili průběh akce, jsme vinaře poţádali o přípravu drobných pochutin k vínu, coţ si všichni s pohostinností jim
vlastní vzali k srdci a jak jsem mohl vidět na vlastní oči, ve
všech sklepech bylo opravdu bohatě vystrojeno. Návštěvníci,
kteří se rekrutovali především ze vzdálenějších míst Čech a Moravy, byli opravdu překvapeni a své nadšení často dávali najevo.
Akce skončila, vše proběhlo bez závaţnějších problémů.
V neděli, kdy byl krásný slunný den, jsme uklidili okolí a uvedli
vše do původního stavu a mohli začít bilancovat. Pro nás bylo
asi největším úspěchem, ţe snad všichni účastníci akce byli spokojeni a ani nepříznivé počasí vinařům nezabránilo, aby si tento
den a hlavně setkání a debaty s vínachtivými návštěvníky prostě
uţili. Pro nás, pořadatele, to přineslo jedno staré a moudré poznání, ţe často i cesta můţe být cíl. V našem případě tak tomu
bylo stoprocentně. Vezmu-li to od počátku, kdy jsme se začali
scházet a plánovat akci, přes jednání s jednotlivými vinaři, přípravu dílčích součástí akce, informační schůzku u Joţky Novotného, kde se v jednom sklepě sešlo 15 zdejších vinařů, coţ není
tak obvyklé – to všechno přineslo setkávání lidí se stejným zájmem a cílem a všechny nás to tak nějak příjemně spojovalo a
naplňovalo.
Rozhodně ta poměrně dost náročná organizace stála za to a ani
nepřízeň počasí nás neodrazuje od uspořádání dalšího ročníku,
na který se uţ teď těšíme a věříme, ţe se tam společně znovu
setkáme.
Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří nám nějakým způsobem
pomohli a bez nichţ by pro nás organizace byla o něco sloţitější; to je obci Skoronice, Frantovi Kuchařovi, Pavlu Ingrovi, Petru Chytilovi, Lukáši Plachému, kamarádům Joţky Novotného a
v neposlední řadě firmám, které nás finančně podpořily – MKD
Krist, MONDY HOME, Penzion u zámku Milotice, Pohřební
sluţba Sobek a Filipovič, Autolakovna Jiří Marek a Vinařský
dům Dubňany. Díky za skvělé grafické zpracování průvodců a
plakátu firmě A Studio Group Kyjov a tisk všech materiálů tiskárně Šiki Kyjov.
Takţe na viděnou příští rok u nás ve sklepech.
Aleš Rajsigl

Rybáři Skoronice
Po dlouhé době činnosti skupiny rybářů
ve Skoronicích, došlo k oficiálnímu zaloţení občanského sdruţení pod názvem
Rybáři Skoronice. Nemá slouţit jen
k narovnání smluvního vztahu s obcí
ohledně pronájmu místní vodní nádrţe,
ale i zlepšit a zkvalitnit uspořádání a
vedení celého sdruţení. Nová organizace
přináší i několik novinek, které mají najít
i moţnosti pro místní obyvatele a ta
hlavní je zaměřena na naše děti, vnuky a
vnučky.

Chytat ryby, jak si z mládí ještě pamatuji, je pro děti velmi zajímavou, ale dnes
bohuţel uţ i dost netradiční zábavou.
Proto chceme nabídnout všem dětem ze
Skroronic moţnost lovu ryb na místním
rybníce, samozřejmě zdarma. Je potřeba
splnit pouze několik jednoduchých podmínek a to především aby nejlépe rodiče,
ale i sami děti, oslovili někoho z našich
18 členů a dohodly se, kdy vyrazí na
ryby.
Je totiţ důleţité, aby spolu s dětmi byl vţdy
přítomen někdo z členů našeho sdruţení. Děti
rozhodně nesmí lovit sami! Druhou podmínkou je, aby děti měli odpovídající vybavení,
tak aby nedošlo k případnému poranění ulovené ryby. Pokud by to byl pro někoho problém, určitě se najde i moţnost zapůjčení vybavení z řad našich členů. Ostatní vám případně sdělí kterýkoliv člen, kterého oslovíte. Neváhejte a vyuţijte této moţnosti zajít si
s vašimi dětmi na ryby a strávit krásný den
v příjemném prostředí.
V případě zájmu většího počtu dětí, bychom
určitě uvaţovali o zaloţení dětského rybářského krouţku, který by zdejší „potěr“ učil jaká
výbava je potřeba, jak lovit, jak se chovat na
rybníce, ale především v nich budoval vztah
k rybám a přírodě.
Aleš Rajsigl
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Letem světem farností
Skoronice patří spolu s Kelčany a Vlkošem do celku
„farnost Vlkoš“. Budova kostela je ve vlastnictví obce, coţ není úplně častý případ. Fara, její pozemky a
vnitřní vybavení kostela (kromě křesílek na chóře)
jsou majetkem církve.
Z hlediska duchovní správy patří vlkošská farnost
spolu s Vracovem, Miloticemi, Vacenovicemi, Kostelcem a dalšími do většího celku – kyjovského děkanátu. V jeho čele je děkan P. Josef Lambor. Momentálně spravoval vlkošskou farnost přímo pan děkan
z Kyjova. Během července nastávají personální změny v obsazení některých farností. Z Kyjova do Kroměříţe odchází děkan P. Josef Lambor) i kaplan P.
Mgr. Bohumil Svítok; z Vracova odchází P. Wojciech
Zapiór (Kokory). Novým kyjovským děkanem bude
Svatopluk Pavlica (farář z Kostelce), novým kaplanem bude P. Mgr. Jan Šimoník, ve Vracově bude působit P.ing. Pavel Šupol (který bude spravovat i vlkošskou farnost), do Milotic přijde P. František Král.
Ve Vacenovicích P. Viliam Gavula zůstává. A zde ve
Skoronicích nám bude nadále slouţit P. Radim Hloţánka. Jeho farníci mu za jeho obětavou sluţbu děkují, přejí a vyprošují mu, aby měl ještě dostatek sil a
optimismu.

o pouti a hodech hraje a krojovaný průvod po dědině
doprovází dechová hudba Skoroňáci, vedená taktéţ
Petrem Ingrem. V poslední době také několikrát zpívala obnovená schóla. Tvoří ji rodiče a děti, kteří se
schází zatím nepravidelně. V téměř plném obsazení
zpívala schóla na setkání hudebních uskupení děkanátu, coţ byla velmi příjemná akce a rádi se jí zúčastníme znovu.

A ještě jednu věc se podařilo „oprášit“ z doby, kdy
působil ve farnosti P. Radek Němeček – sluţbu lektorů při nedělních mších svatých – z Písma čtou dospělí
věřící. Ministranti teď čtou ve všední dny. O pouti a
hodech čtou krojovaní. Kaţdé 1. úterý v měsíci se
scházejí věřící v tzv. Mariánském večeřadle – tj. půlhodina zaměřená k Matce Boţí (symbolický název –
Matka Boţí Maria byla ve večeřadle před letnicemi
tím, kdo apoštoly povzbuzoval k odvaze a vytrvalosti).
Ing. Marie Půčková

Skauti ve Skoronicích: Sto a deset
Je shodou náhod, ţe letos máme dvě výročí, 100 let
českého Junáka a 10 let skautského oddílu ve Skoronicích. Setkáváme se s dotazy, co je skaut a co junák.
Obojí znamená totéţ.
Skoronský kostel slouţí především jako prostor pro
bohosluţby. Ale odehrávají se zde i koncerty a folklórní vystoupení. Za poslední půlrok to byl tradiční
folklórní Tříkrálový koncert, na který nás pozvaly
Děcka ze Skoronic a cimbálová muzika bratří Varmuţových, vše v reţii Marie Holcmanové. Dvakrát
v kostele vystupoval smíšený pěvecký sbor Carmina
Vocum z Kyjova, řízený sbormistrem Mariem Kudelou, s hudbou klasickou. Členem sdruţení je i Robin
Červinek ze Skoronic. Kdo na uvedené akce zavítal,
určitě nebyl zklamán.
Při svátečních bohosluţbách, pohřbech a jiných
zvláštních příleţitostech zpívá chrámový sbor vedený
varhaníkem Petrem Ingrem. Na svátek Boţího Těla a
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Skauting pochází ze slova scout – coţ v překladu
znamená „zvěd, průzkumník, pozorovatel“. Junák je
český, nebo chcete-li slovanský název z dob vzniku
této organizace, kdy snaha o osamostatnění byla mimo jiné provázena snahou o počeštění cizích slov.
Český zakladatel skautu, profesor reálného gymnázia
v Praze Antonín Benjamin Svojsík, v roce 1911 zahajuje první skautský tábor na tehdejším Císařském (nyní Střeleckém ostrově) v Praze. Během následujících
let se organizace rychle rozrůstá a stává se největší
dětskou organizací u nás, coţ je doposud. Skauting se
snaţí propojit děti s přírodou, vytvořit nová přátelství
a naučit děti nějakému řádu.

mrakům. Na Štědrý den roznášíme Betlémské světlo a
kaţdoročně na počátku června nás můţete potkat na
benzínkách, kde řidičům zdarma myjeme čelní sklo a
oni nám mohou do zapečetěné kasičky přispět libovolnou částku. Ta putuje k lidem nemocným leukémií. Samozřejmě pořádáme tématické výpravy pro
naše děti. I kdyţ plán výpravy vypadá někdy obyčejně, správná parta lidí a několik vtipných hlášek dokáţí
z obyčejné výpravy udělat legendární výlet a mnohokrát vzpomínaný záţitek.

Počátky skautu ve Skoronicích jsou datovány do let,
kdy začali první nadšenci navštěvovat druţinové
schůzky ve Vracově a od roku 2001 i tady. Začalo se
nás scházet pár, ale brzy nás začalo přibývat. Naší
vedoucí Mgr. Martině Rybové (rozené Lukešové)
jsme nejen tykali, ale taky jí familiárně říkali její přezdívkou Taťka. Takţe kdyţ jsme přišli domů a vyprávěli rodičům, co všechno nás „Taťka“ naučila, trvalo
jim dlouho, neţ pochopili. Poté nás převzala Lenka.
Kdyţ jsme se začali rozrůstat, rozdělili jsme se na
chlapce a děvčata a rozšířili jsme se i do Vlkoše. Během těch 10 let, co uţ tu fungujeme, jsme se několikrát stěhovali; z hasičské zbrojnice do místnosti
v budově mateřské školy, poté do místnosti v JZD a
nyní opět sídlíme v „hasičce“. Právě to nás přivedlo
na nápad organizovat některé akce se Sborem dobrovolných hasičů Skoronice. Během těch 10 let jsme se
několikrát přejmenovali, aktuální název našeho oddílu
je eLkO. Dříve patřili pod středisko Vracov, nyní příslušíme k oddílu v Ratíškovicích.
Naší tradiční akcí je Suchá neckyáda. Soutěţící musí
přivézt jakékoliv vozítko a splnit soutěţní úkoly na
dráze. A aby nebyl jen jeden vítěz, vyhlašuje se ještě
nejoriginálnější vozítko, kostým…

Další tradiční akcí jsou tábory, ať uţ ve Vřesovicích,
Buchlovicích nebo Nové Vsi. Mateřskou základnu
máme v údolí Klimentského potoka ve Vřesovicích a
za ty roky, co nám patří, jsme tam udělali obrovský
kus práce. Nejvíce na srubu po vojácích, kteří ho kdysi postavili. Udělali jsme novou střechu, celou budovu
jsme zateplili, na letní tábory máme solární ohřev vody, novou sprchu a umývárnu. Vše se děje za pomoci
lidí, kteří nehledí na čas a peníze, a jsou ochotni pomoci jen pro dobro věci. Díky vám všem!
A protoţe naše činnost je velmi pestrá, rozhodli jsme
se vydat za finanční pomoci obce Skoronice Almanach, abychom na tyto akce nikdy nezapomněli. Bude to
vzpomínka a poděkování všem, kteří pro skoronský
skaut hodně udělali a nebylo jich málo. Nechceme,
aby práce, kterou odvedli, byla zapomenuta. Dělali ji
rádi a zcela zdarma. Je to takový dárek k 10. výročí
našeho působení.

Ve spolupráci s SDH pořádáme Dětský den, den plný
soutěţí, zábavy pro celou rodinu, bývá to provázeno
vodou ať uţ díky hasičské technice nebo dešťovým
OBEC SKORONICE Bulletin o dění v obci v prvním pololetí roku 2011
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Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
TJ Sokol Vlkoš, o. s.

Stolní tenis v letošním roce budou reprezentovat opět dvě
druţstva, i kdyţ v tomto sportu jiţ několik let postrádáme
širší základnu.
Ve své činnosti dál pokračuje florbalový oddíll, který začíná sklízet první úspěchy. Nejde jen o ocenění z turnajů,
ale především stmelení party děcek, které se baví sportem.
Koncem dubna bylo opětovně zahájeno cvičení pro ţeny
„Zumba s Madlou“. Věříme, ţe elán ţenám vydrţí i po
dovolených.
Něco málo informací z hospodaření TJ. Jak všichni zajisté
víte, TJ Sokol Vlkoš, o. s. je majitelem celého kulturního
areálu, včetně pozemků a budov. Tato ojedinělá skutečnost
nás stojí obrovské úsilí. Vlastnictví areálu nás zavazuje
k provádění údrţby, oprav a provozu takto obrovské nemovitosti. Jde bezesporu o jednu z největších a nejvyuţívanějších objektů ve Vlkoši i Skoronicích. Zájem o vyuţívání těchto prostor ze strany občanů nás těší, ale zároveň
nám bere mnoţství energie, kterou bychom mohli věnovat
sportovní činnosti, která by měla být naší prvořadou starostí.
Váţení občané, poněvadţ se stále po našich vesnicích objevují zvěsti o tom, jak TJ Sokol má „neuvěřitelné“ poţadavky na nájmy, jak „kdovíjak hospodaří s dotacemi obcí“,
jak „Sokol má peněz… atd.“ a mnohé jiné nezasvěcené
soudy, tak jsem se rozhodl seznámit veřejnost se stručným
ekonomickým rozborem minulého roku.

Váţení sportovní přátelé, skončila nám fotbalová sezona. Dnes uţ však můţeme spíše říkat,
začíná nám nová. Ještě neoschne pot na dresech
a kaţdý oddíl jiţ musí mít jasno, co ho čeká v novém ročníku. Jedna věc je jaké týmy bychom chtěli přihlásit do
soutěţí, ale s tím souvisí i věc druhá, zda budou všechny
věkové kategorie pokryty hráči, financemi a hlavně trenérsky obsazeny. Právě 30.6.2011 je poslední termín pro nějaké zásahy do sloţení naší fotbalové reprezentace.
S radostí můţu říci, ţe pro sezonu 2011/12 budou TJ Sokol
Vlkoš reprezentovat týmy – přípravky, ţáků, dorostu, ţen
a muţů. Proč s radostí? Kaţdý rok se řeší na konci sezony,
kdo všechno skončí u jednotlivých týmů a kdo je nahradí.
Vţdy jsem ohromně potěšen, kdyţ se tyto změny obejdou
bez rušení týmů. Letošní rok byl o to horší, ţe nastalo velké dilema, jak to bude dál s A týmem muţů. Hrozilo
i omezení mládeţnického týmu dorostu. Jednáním se
sponzory, hráči a letos i s okolními týmy se snad povedlo
vyřešit prekérní situaci. Dorost je přihlášen pod TJ Sokol
Vlkoš, i kdyţ bude doplněn hráči a jedním trenérem
z Kostelce.
Ještě větším potěšením by bylo, kdyby se nám povedlo
rozběhnout nový sportovní oddíl, například dříve ve Vlkoši populární volejbal. Bohuţel letošní rok na to nevypadá. Nechtěl bych opomenout ani starší pány, kteří ve svém
volném čase také reprezentují vlkošskou kopanou.
Obec Vlkoš poskytla TJ pro rok 2010 dotaci 200 tis. Kč; Obec Skoronice 30 tis. Kč; Z tabulky je patrné, ţe takzvané fixní
náklady jsou 183.442,52 Kč první a druhý
v tabulce jsou uvedeny největší akce a platby, které TJ vynaloţila v roce 2010.

sloupec tučně psané, bez nákladů na sportovní činnost OST a FO – muţi. Dále lze
vidět, ţe TJ Sokol investovala do energií a
údrţby budovy 144.695,00 Kč. Je zjevné,
ţe bez finanční pomoci obcí a ostatních
spolků není myslitelné udrţovat nemovitost alespoň na takové úrovni, jaká je nyní.
Takţe se pokusím o otázku: „Je to moc
nebo málo, kdyţ se VV TJ snaţí dohodou o nájmu pokrýt alespoň část nákladů“ se spolky, které chtějí nemovitost
vyuţívat ke komerčním účelům? TJ vyuţití nemovitosti vítá, jen je nutné najít spoluúčast na nákladech, které kaţdoročně TJ
vkládá do nemovitosti, kterou vyuţívají
převáţně děti, ale s klidným svědomím
budu tvrdit, ţe i kaţdá rodina Vlkoše a
Skoronic.
Děkuji Obci Vlkoš a Skoronice za spolupráci a doufám, ţe tato bude pokračovat
i nadále a v ještě větším objemu.
Děkuji všem trenérům a rodičům, kteří se
zapojují do dění v TJ a vězte, ţe rádi přivítáme pomoc a spolupráci s kaţdým, kdo
bude chtít sport a sluţbu obyvatel našich
dvou obcí posunout dále.
Komentář k tabulce:
Zvu všechny spoluobčany, aby se došli
Mimo výše vyúčtovaného hrazeno z vlastních prostředků – oprava ventilátorů, vosk a drát- odreagovat a podpořit naše sportovce od
kování parketu, nákupy sportovního vybavení, revize sportovního zař., opravy leštičky, opra- těch nejmenších, přes ţáky, dorost, ţeny a
vy WC, materiál na opravy lavek a skládacího parketu (dřevo, nátěry), materiál na zhotovení muţe, ti všichni potřebují cítit podporu
udírny, materiál na mříže, malování chodeb, nátěr lajnování v sále, PHM a opravy strojů, obcí, které reprezentují.

cestovné související s činností, poštovné, celé náklady na st. tenis, celé náklady na družstvo
fotbalu mužů…
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Skoronské mládí hájí barvy Vlkoše
Po roční přestávce, během které nám
většina hráčů i oba trenéři přešli
z přípravky do ţáků, jsme přihlásili
naše nejmenší do okresního přeboru
přípravky sk. B. Od některých rodičů
zazněl názor, ţe nemá smysl přihlašovat se do soutěţe. Ale, kdyţ pak člověk přijde do kabiny a vidí ty úţasem
rozzářené obličeje, ţe právě „on“ či
„ona“ si můţe obléknout dres a poprvé vyběhnout na trávník a vůbec jim
přitom nevadí, ţe jim rukávy plandají
aţ u kotníků, protoţe oni budou hlavními postavami následujících 50 minut.
Dávno uţ jsou zapomenuty slzičky po
18gólovém přídělu a naši borci potřetí
za sebou zůstávají po vyhraném zápase na půlce hřiště, aby vytvořili kruh

Bohuţel, poslední dvě kola se hrály
v období vlkošských a skoronských
hodů a děcka se víc věnovaly hodovým pochutinám neţ tréninku a proto
jsme poslední dva mače prohráli.
I díky příchodu nového hráče J. Holka
se zvýšila agresivita a větší důraz
v osobních soubojích a po přidání
kombinace se zrodila hra, na kterou
bylo radost se dívat. Po vítězství 18:0
nad Kněţdubem se zdálo, jaké ţe to
máme kanonýry v útoku. Bohuţel,
opak je pravdou, kvůli neproměňování i těch nejvyloţenějších šancí jsme
ztratili dva jasně vyhrané zápasy a
místo konečného čtvrtého místa jsme
obsadili devátou příčku se ziskem 27
bodů.
Zavedením nového pravidla o hokejovém střídání nám umoţnilo vystřídat všech 21 hráčů, které máme
k dispozici. Stejný počet hráčů, z toho
10 skoroňáků máme i do příští sezóny.

jak na hody, jen místo kačeny mají
mezi sebou míč a řvou vítězný pokřik
cigy-caga cigy-caga hej hej hej…
Pak sice dvakrát nestačili na soupeře
z čela tabulky, ale další tři výhry a
jedna remíza jim na podzim se ziskem
19 bodů zajistily krásné čtvrté místo.
Do jarních zápasů vstupuje sebevědomý tým, v jehoţ středu se objevují
první hvězdičky, kterých si všimly
kluby Kyjova a Uh. Hradiště a tak po
domluvě hájí i jejich barvy.
Vyzvednout chci nádherný oboustranně útočný fotbal s Vacenovicemi,
kde výsledek 0:7 vůbec neodpovídal
dění na hřišti. Vacenovice celou soutěţ vyhrály a staly se elitním muţstvem okr. Hodonín. O síle našich
hráčů svědčí fakt, ţe silný Kyjov,
který nám dal na podzim 18:1, byl na

Rozloučení s fotbalovou sezónou
proběhlo v sobotu 11.6.2011 ve Skoronicích na „Lúkách“, kde byl pro děti
nachystán táborák, malé občerstvení a
diskotéka. Po vyhodnocení sezóny a
vyhlášení nejlepších střelců jsme se
všichni přesunuli na „Zelničky“, kde
se rodiče i děti rozdělili na Vlkoš a
Skoronice. Za velikého povzbuzování
dětí si rodiče zahráli fotbal, který
skončil výhrou hostujících Vlkošáků.
Počasí i zábava se vydařila.
Glosa na závěr: Fotbal není jen o tom,
ţe se několik bláznů honí za balónem,
ale zvyšuje se jim i fyzický fond.
Vţdyť v dnešní moderní době mají
některé děti problém udělat kotrmelec, aniţ by si přitom ublíţily. Také
utuţuje kamarádství, učí je zapojovat
se do kolektivu, kde musí pomáhat
jeden druhému a i v dalších směrech
rozvíjí jejich charakterové vlastnosti.

jaře rád za remízu 5:5. Po jasné výhře
6:0 nad Svatobořicemi a remíze
s Hodonínem jsme obsadili páté místo
se ziskem 32 bodů. Po odchodu tří
hráčů do ţáků zůstává v přípravce 24
malých fotbalistů, z toho 14 skoronských.
S ţáky jsme do okresní soutěţe sk. B
vstupovali s mírným optimismem
i proto, ţe nám zůstal zachován téměř
celý kádr. Růţové brýle nám spadly
po čtvrtém kole, kdy jsme dostali
potupnou desítku od Lipova a bez
bodového zisku jsme se s Hodonínem
dělili o poslední místo. Také proto
jsme do Luţic nejeli v roli favorita.
Po nečekaném vítězství se děckám
vlila do ţil větší sebedůvěra a dalších
pět kol neokusily hořkost poráţky.

rozvíjet svůj talent pod vedením p.
Veverky, Menšíka a Rusňáka.
Na závěr chci poděkovat rodičům za
jejich povzbuzování na zápasech a
podporu při zajišťování odvozu hráčů
na soupeřova hřiště. Dík patří také
OÚ Skoronice, OÚ Vlkoš a RES,
s.r.o. Kyjov za finanční příspěvek na
ukončení sezóny.
Trenérům Koplíkovi, Veverkovi,
Menšíkovi a Rusňákovi děkuji za
jejich trpělivost a vedoucí přípravky
Jitce Chytilové děkuji za obnovení
druţstva přípravky.
Do nové sezóny přeji za všechny trenéry našim hráčům mnoho sportovních úspěchů.
Rostislav Hlaváč, trenér ţáků

Rádi uvítáme nové fotbalové talenty
do našeho kolektivu, kteří dál budou
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Dívčí fotbalový oddíl Vlkoš

Malé zamyšlení,
V podzimní části sezóny jsme se dostaly do středu tabulky. Skóre nebylo proč to vše děláme
nijak slavné, jelikoţ se nám příliš nedařilo v koncovce a naše hra byla po- Moţná si od vás vyslouţím
někud zbrklá. Skončily jsme na slušném 5. místě se skórem 15:11. S herním nálepku novodobého „Dona
pojetím jsme však nebyly příliš spokojeny my a ani naši trenéři. V zimě Quijota“, ale jsem přesvědčen,
jsme nezahálely a pracovaly jsme nejen na fyzické kondici, ale i na technice ţe v ţivotě člověka, organizas míčem. Také jsme absolvovaly zimní soustředění v tréninkovém centru 1. ce, firmy, obce nebo společFC Slovácko ve Starém Městě, kde jsme pilovaly techniku a kombinační nosti, nejde jen o to, kdo kolik
hru. Proti slabším soupeřům to šlo, silnější soupeři však našli a odhalili postaví domů, kdo má více na
v naší hře slabiny.
účtu, ale jde i o to, kdo vytvoří
Do jarní části jsme šly s lepším stylem hry a s očekáváním lepších výsledků podmínky pro vyţití spoluobzápasů, coţ se také podařilo. Oproti podzimu bylo naše skóre daleko lepší – čanů, kdo je ochoten pracovat
31:15 a to je podle mě dobrý rozdíl. Hra se zlepšila a diváků na naše zápasy s dětmi, kdo je ochoten nést
začalo také chodit více. Začaly jsme hrát pohledný kombinační fotbal se „kůţi na trh“při reprezentaci
spoustou gólů. Bohuţel v některých zápasech nám chybělo trochu štěstí a obce, prostě nemyslet jen na
někdy nám vítězství uniklo mezi prsty. I přes velkou snahu jsme na jaro sebe nebo malou skupinku,
nezvládly doma zápas s Nezdenicemi, který jsme proti veškeré snaze a logi- kterou se někteří obklopují.
ce prohrály. Naproti tomu jsme porazily 3. Březnici s druhými Velkými
Pavlovicemi jsme na jejich půdě remizovali 4:4. Nakonec z toho bylo páté Jsem rád, ţe zde můţu vzpomenout na občany Skoronic,
místo.
kteří se zapojovali aktivně
Naše soutěţ je stále kvalitnější a vyrovnanější. I přes léto na sobě budeme v minulém roce do dění v TJ,
dále pracovat a doufáme, ţe v nové sezóně se nám bude dařit o něco lépe, zajišťovali přepravu na zápasy
přijde snad více diváků a my předvedeme něco ze svého fotbalového umění. mladistvých a tréninky dětí.
Tímto chci také vyzvat všechny dívky, které mají rády fotbal, aby se za ná- Moţná nevzpomenu úplně
mi přišly kdykoliv podívat na hřiště a zapojily se. Přijmeme mezi sebe ko- všechny, za coţ se předem
hokoli, stačí jen chtít.
omlouvám, ale to gró se nedá
Za DFO – Edita Novosadová přehlédnout. Vyzvednout bych
chtěl především spolupráci
Romana Lungy, Pavla Veverky, Ladislava Menšíka, Mirka
a Jitky Chytilových, Marka
Vašíčka, Simony Neničkové,
Josefa Novotného, Vojtěcha
Klajby, Rosty Hlaváče a Pavla
Svobody.

Do skupiny podporovatelů
sportu patří i zastupitelstvo
obce Skoronice. Přestoţe finanční prostředky obce jsou
omezené, schválili představitelé obce finanční podporu tělovýchovné jednotě.
Jsem přesvědčen, ţe vloţení prostředků do sportovního vyţití mládeţe se bohatě navrátí. Vţdyť platí pravidlo“kdo si hraje – nezlobí“ a také pravidlo, ţe sport, zvláště pak kolektivní, má vliv na formování člověka. Mistrovské zápasy všech věkových kategorií jsou jen viditelnou ukázkou činnosti oddílů. To důleţité
se odehrává na trénincích, kdy na hřišti zdokonalují své sportovní i morální schopnosti malé děcka i dospělí. O padesát fotbalových nadšenců je dvakrát týdně postaráno, mohou se vyřádit a zaţít radost
z úspěchu. Učí se nejen vítězit, ale i přijmout kritiku či prohru.
Josef Novosad
předseda TJ Sokol Vlkoš, o. s.
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Memoriál Jaroslava Machače
25.6.2011 – turnaj v kopané ţen

V sobotu 25.6.2011 jsme vzpomínkou na našeho zemřelého
spoluobčana, uctili dlouholetého
trenéra a průkopníka ţenské kopané na Slovácku pana Jaroslava
Machače.
A ţe bylo na co vzpomínat; Slezan Svatobořice, kopaná ţeny
1966: 45, Slovácká Slavie Uh.
Hradiště, kopaná ţeny 1971: 40,
DFO Vlkoš, kopaná ţeny 2006 –
2011: 5
Takţe na vlkošském trávníku se
objevily tři generace fotbalistek.
Z těch prvních fotbalistek stojí za
to vzpomenout paní Kristýnu
Vávrovou-Klimešovou,
Lidku
Strakovou-Kristovou, ale přijeli
i další bývalé hráčky, celkem se
sešla téměř celá jedenáctka a byly
mezi nimi i reprezentantky tohoto
i dnes dosti opomíjeného sportu.
Jejich účast dokazuje, ţe bývalé
svěřenkyně na svého kouče nezapomněly a z rozhovorů v průběhu
turnaje bylo patrné, ţe jim tato
akce přišla vhod. Akce mimo jiné
dala vědět o TJ Sokol Vlkoš, neboť se o ní psalo v Hodonínském
deníku a Slovácku a zmínka o ní
se připravuje i pro republikový
časopis Fotballady.
Akci připravil Dívčí fotbalový
oddíl DFO a vedení TJ Sokol
Vlkoš. Celá akce se nesla v duchu
vzpomínání na fotbalové kořeny
ţen ve Vlkoši, které jsme našli
v působení p. Jaroslava Machače
- ty se datují k roku 1964. V roce

1966, tedy před 45 lety tento tým jiţ hrál oficiální národní ligu. Jiţ tehdy
občan Vlkoše Jaroslav Machač trénoval dívčí celek Slezanu Svatobořice
a dívky hrávaly přátelská utkání na paţitu ve Vlkoši. Dalším mezníkem
trenérské kariéry p. Machače byl rok 1971, to je 40 let. No a protoţe se
naše děvčata v roce 2006 zaregistrovala a začala usilovat o vstup do oficiální soutěţe, tak tímto turnajem oslavila 5. narozeniny registrace DFO
při TJ Sokol Vlkoš.
Předzápas turnaje obstarali starší pánové TJ Sokol Vlkoš a 1. FC Slovácko ţeny (2:1) 3:3 Netradiční soupeř přijel v sobotu do Vlkoše. Prvoligové ţeny Slovácka skončily v uplynulé sezoně na třetím místě za
Spartou a Slavií. Domácí se na své hosty poctivě připravili, tak silnou
střídačku domácí starší pánové snad měli poprvé a někteří hráči se vešli
pouze do širší nominace. Takové starosti by měl určitě rád i kouč vlkošského A týmu v příští sezoně p. Mareček, který se také došel podívat na
tento turnaj. Do dresů Vlkoše se tak nedostali někteří hráči, a to ani takové osobnosti jako bývalý trenér Vlkoše dnes trenér Ratíškovic P. Vacula, který s vlkošskými fotbalisty udrţuje stálý kontakt. Naproti tomu
holky Slovácka nastoupily v improvizované sestavě. Některé opory týmu Slovácka byly po náročné sezoně na zaslouţené dovolené, jiné léčí
šrámy po sezóně. V první polovině bylo vidět oboustranně kvalitní technický fotbal, diváci si přišli na své. Zajímavé bylo sledovat herní systém
Slovácka, který týmu vtiskla trenérka Klimková. Ta po sezoně odchází a
pomyslné kormidlo přebírá Petr Vlachovský, který stejně jako Jitka
Klimková pochází z Moravan. Jitka si také ve Vlkoši zahrála a na několik minut vběhla na hřiště se svými svěřenkyněmi. Fotbal se neodehrával
v exhibičním duchu, jak by se dalo očekávat. Chlapi hráli v plném nasazení (hlavně v první polovině utkání), coţ dívky vybudilo a k vidění
byla hra s častým přenášením hry mezi oběma brankami.
Starším pánům však ve druhé půli začaly odcházet síly, začali více nakopávat míče. Míč byl častěji na kopačkách hráček Slovácka, coţ nakonec vedlo i k vyrovnání skóre na konečných 3:3. Diváci se bavili technickými kousky, kombinační hrou a viděli šest pěkných branek. Holky
po zápase uvedly, ţe neočekávaly podobné tempo zápasu a ţe i pro
ostřílené hráčky šlo o fyzicky náročný zápas. O to cennější a divácky
zajímavější byla remíza. Hráčkám Slovácka se ve Vlkoši líbilo. A kdyţ
jako poděkování za účast dostaly na cestu vzorky vín od místních vinařů, jejich úsměvy se rozzářily o to více.
Po exhibičním zápase byl vzpomenut krátký průřez trenérské kariéry J.
Machače, který pro Vlkošský fotbal udělal mnohé. Za svou kariéru trénoval ve Vlkoši všechny věkové kategorie. Mimo jiné trénoval i ţenské
týmy Svatobořic a Slovácké Slavie. Některé z původních hráček se povedlo organizátorům oslovit a tyto se dostavily velmi rády k této slavnostní události. Před prvním turnajovým zápasem byla uctěna památka
tohoto významného vlkošského trenéra minutou ticha a následným poloţením věnce na místním hřbitově, kde Jaroslav Machač odpočívá.
V hlavním turnaji bylo k vidění šest utkání, ve kterých padlo spousta
branek, přestoţe hrací doba kaţdého zápasu byla jen40 minut. V některých momentech holky předváděly kombinační fotbal na poměrně dobré
úrovni. Vrcholem celého turnaje byl poslední zápas, který rozhodoval o
celkovém vítězi turnaje mezi domácím Vlkošem a celkem Mutěnic.
Výsledky zápasů:
Vlkoš – Kostelec na Hané 2:1, Novosadová, Horáková – Řezníčková.
Rozehřívací zápas zvládli lépe domácí i kdyţ snaha o rozhodnutí zápasu
v krátké době vzala zápasu kombinační pojetí. To se projevovalo jen
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sporadicky. Soupeř z Hané hrál
řízně a prezentoval se rychlými
úniky. Vlkošanky předvedly několik spálených šancí a daly příleţitost i brankářce Mezihorákové.
Ivančice – Mutěnice 0:2, Chromečková, Zemánková. Ivančicím
na turnaj nepřijel kompletní tým a
zápas zahájily v sestavě 8+1, po
dohodě o poločase domácí zapůjčily Ivančicím dvě mladší hráčky.
Zkušené Mutěnice přehrávaly
holky z Ivančic a ani po doplnění
týmu se Ivančicím nepodařilo
zápas zdramatizovat.
Vlkoš – Ivančice 3:0, Plačková,
Cilečková, Maleňáková. Rychlá
branka a chuť domácích zvítězit
byla hlavní silou domácího celku,
který šel celkem jistě za vítěztvím. Ivančice se celkem sehrály s novými posilami, ale ani
tak neodolali Vlkoši. Prosadila se
střídající Plačková, která i přes
nemoc nastoupila do zápasu. Velice nadějným je i představení
nové posily Sáry Maleňákové,
která se předvedla fotbalově a
zapsala si i první zářez v týmu
Vlkoše.
Kostelec na Hané – Mutěnice
1:3, Pitáková – Špérová, Jakubíčková, Chromečková. Kostelec
překvapil Mutěnice a vedl. Po
srovnání skóre se však na koně
dostaly Mutěnice a dotáhly zápas
s přehledem do vítězného konce.
Kostelec na Hané – Ivančice
0:2, Ondráčková, Chocholáčová.
Po krátké přestávce se posílené
Ivančice pustily do svého soupeře, kterého zaskočily svou bojovností a zápas vyhrály, z čehoţ
měly ohromnou radost. Naproti
tomu trenérům Kostelce naskočily vrásky na čele. Přestoţe na
turnaj nepřijeli v úplné sestavě,
očekávali od svých svěřenkyň
více.
Vlkoš – Mutěnice 1:1, na pen.
2:0, Vlčková – Bízová. Domácí
od začátku zatlačily svého soupeře do defenzívy, ale Mutěnice

v obranné činnosti odolávaly. Nutno říci, ţe domácí opět zlobila koncovka. Vlkoš se ujal vedení střelou Terky v 10. minutě zápasu. Mutěnice
se nadechly aţ po 15. minutě, kdy zahrozily brejkem a v 17. minutě Bízová opět po brejku srovnala. Ještě před koncem poločasu měla na kopačce rozhodnutí Vlčková, její střela však pouze zazvonila o tyč. Druhý
poločas byl oboustranně opatrnější a více vyrovnaný. Oba celky se jiţ
tolik nevrhaly do útoku a čekaly na chybu soupeře. Protoţe chyba do
konce utkání nepřišla ani na jedné straně, tak utkání skončilo 1:1. Oba
soupeři měli shodně bodů i shodné skóre, takţe na řadu musely přijít
pokutové kopy. Za Vlkoš proměnila pokutový kop Terka. První penaltu
Mutěnic vychytala domácí gólmanka Pája. Druhý pokutový kop proměnila Jarka tvrdou nekompromisní střelou. Druhý pokus Mutěnic opět
chytila Pája a Vlkoš začal slavit. Nejlepší hráčka: Plačková (Vlkoš),
nejlepší střelkyně: Chromečková (Mutěnice), nejlepší gólmanka: Pavková (Mutěnice).

Turnaje se zúčastnily dnes jiţ starší dámy fotbalových týmů, které trénoval
Jaroslav Machač a to týmů Slezanu Svatobořice, Slovácké Slavie Hodonín a
Slovácká Slavie Uh. Hradiště. Tyto uctily památku svého trenéra a za doprovodu jeho syna uloţily věnec a kytici na hrob svého bývalého trenéra na
místním hřbitově. Byla to pro ně, dle jejich vyjádření vydařená sobota, zavzpomínaly si na časy, kdy proháněly fotbalový míč a na dobu kdy se jim
věnoval, jak některé řekly jejich druhý táta – pan Jaroslav Machač. Prostě
omládly o 45 nebo o 40 let. Podívaly se na své nástupkyně a tak trošku asi
i záviděly jejich dnešní podmínky. Hru 1. FC Slovácko ocenily uznale, krátce
se pozdravily i s Jitkou Klimkovou, která byla docela udivena v hloučku
svých trošku starších kolegyň, který byl téměř v kompletní jedenáctce.
Akci navštívil i předseda OS ČSTV Hodonín Ing. Běťák, který účastníky
pozdravil, ocenil dobrovolné trenéry a funkcionáře, vyzvedl skutečnost, ţe i
malá tělovýchovná jednota jako je Vlkoš můţe udělat zajímavou akci. Fotbalové umění sledovalo 170 diváku, ale protoţe akce trvala cca 8 hodin tak
průběţně se vystřídalo asi 250 diváků a 105 fotbalistů, odehráno 7 zápasů,
padlo 24 branek. Celý turnaj řídila trojice rozhodčích pánové Vašek, Malík a
paní Trevisio.

Foto z turnaje – hráčky z let 60. a dnešní: nahoře z leva K. Vávrová-Klimešová, L. Dobešová-Polášková, J. Machač ml., L. Straková-Kristová, K. Cilečková, L. Ţůrková-Úradníková,
L. Prágrová, J. Novosad, E. Troubilová; střední řada K. Kuchynková, J. Unzeitigová, N.
Dobešová, V. Vráţelová, K. Horáková, M. Plačková, T. Vlčková; dole K. Lukešová, P. Mezihoráková, V. Špilmanová, V. Jandová, N. Hýblová, S. Maleňáková, M. Dugáčková, E.
Novosadová, D. Novosad, R. Hýbl
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Odposlechnuto
Chtěla bych se s vámi podělit o mail, který jsem dostala uţ
před pár lety, ale tak se mi líbil, ţe ho mám pořád uloţený a
v případě nouze si s ním zlepšuju náladu. Jsou to perličky
z telefonů operátora O2 se svými zákazníky. Líbí se mi, ţe
jsou ze ţivota a dokazují to, co asi všichni známe – ţe k tomu,
abychom si rozuměli, vţdycky nestačí jen mluvit stejným jazykem. Občas jde o "názorové neporozumění" (to nás většinou
rozhodí nebo i naštve) a někdy je to jenom nepochopení způsobené neznalostí a to můţe i pobavit, zejména pokud jde o
rozhovory s dětmi. Jako u nás. Peťa nastoupil v září do první
třídy. Třetí den přišel ze školy s tím, ţe má problém. "Mamko, paní učitelka nám řekla, ţe od zítřka uţ jedeme naostro. Kdyţ si Tomášek zapomene dát slipy, tak mu říkáš, ţe je zase naostro. To do té školy budeme chodit jak? Já tam teda rozhodně bez slipů nejdu!!!" Kdyţ jsem se dosmála, tak jsme si to vysvětlili a problém
vyřešili (kéţ by řešení problémů bylo vţdycky takhle jednoduché, ţe?). A teď k těm perličkám. Nejsou sice ze
Skoronic, ale doufám, ţe aspoň některého Skoroňáka pobaví.
Renata Ticháčková
Operátor: Kam je zapojený ten kabel?
Zákazník: Jak to myslíte?
Operátor: Kdyţ půjdete po tom kabelu, kam dojdete?
Zákazník: Asi k vám na ústřednu do Brna.
Operátor: Pane, jestli na mě budete pořád takhle křičet, tak vás upozorňuji, ţe to poloţím.
Zákazník: No to si zkuste! To pak teprve začnu řvát!!
Operátor: To je moţné, ale uţ ne na mě.
Operátor: Vy jste přímo zřizovatel té linky?
Zákazník (cca 80let): Jak to myslíte?
Operátor: Na koho je ta linka psaná.
Zákazník: Jako kdo tu je?
Operátor: Hmm, dejme tomu.
Zákazník: Já a můj pes.
Operátor: Ale já bych potřeboval jméno.
Zákazník: Ťapina.

Operátor: Do jména zadejte O2.
Zákazník: Ó mám dát malé nebo velké?
Operátor: Dejte velké, my jsme velká společnost.
Zákazník: Pošlete sem konečně někoho, kdo tomu
rozumí, jinak na to pustím manţelku a to teprve budete koukat!
Operátor: Co se týká toho připojení, vy jste uţ ve
vlastnostech?
Zákazník: Co se týká toho připojení, tak jsem uţ
tejden v řiti!

Zákazník: Já mám modem Aethra.
Operátor: Tenhle typ modemu má na sobě tři kontrolky. Jak teď svítí?
Zákazník: Svítí obě dvě.

Zákazník: Já bych rád věděl, proč se mi nezobrazuje
číslo volaného.
Operátor: Velice se omlouvám, ale tohle řeší kolegové
z hlasových sluţeb.
Zákazník: A kde jsem teď?
Operátor: Na technické podpoře internetového připojení.
Zákazník: Výborně! Já si objednával O2TV a rád
bych věděl, kdy to bude.
Operátor: Velice se omlouvám, ale tohle řeší kolegové
z obchodního oddělení...
Zákazník: Tak to bych rád věděl, proč mi v Mozille
nefunguje aktualizace.
Operátor: Je mi líto, ale tohle já neřeším, protoţe...
Zákazník: Jeţíši! Vaší práci bych chtěl mít!

Zákazník: K vám se dovolat, to je umění! Prosim vás,
vy tam jste sám?
Operátor: Někdy mám ten pocit.

Operátor: Máte tam ten kurzor?
Zákazník: Já nevím. To mělo být v tom instalačním
balíčku?

Zákazník: Já seberu ten modem a omlátím vám ho o
hlavu!
Operátor: Myslíte tím přímo mne?
Zákazník: Ne. Vy jste jedinej trochu ochotnej. Vás
jenom švihnu kabelem.

Zákazník: U telefonu pan Koláček! A nebude to tak
sladký hovor, jak si myslíte!
Zákazník: Helejte se! To uţ jste asi pátej s kym mluvim! Já uţ to celý znova opakovat nebudu! To si tam
pořešte!
Operátor: Mohl byste mi to zopakovat?
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Ohlédnutí za uplynulým pololetím ve fotografii
Tříkrálový koncert v kostele

Fašaňk

Dětský maškarní karneval

Košt vína

Velikonoční hrkání

Den otevřených sklepů

Cyklovýlet na Otevírání zámku s Rosťou

Stavění máje

Divadelní představení Tři v tom
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