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Probouzí se občanská společnost ve Skoronicích?
Podmínkou harmonického a živého obecního společenství je sebevědomá a aktivní občanská společnost. Spolky, zájmová sdružení a občanští aktivisté sehrávají důležitou roli v kultuře, sportu i práci
s dětmi a mládeží, nezastupitelná je jejich úloha ve formování hodnot
a postojů občanů i spolupráce se zastupitelstvem obce. Především
v této oblasti vidím v letošním roce zásadní posun k lepšímu – svědčí
o tom ostatně i tématická část tohoto čísla věnovaná občanským sdružením. Nemáme kulturní dům s profesionálním personálem, který by
zajišťoval kulturní a společenské akce ani technické služby, které by
zajistily úklid, údržbu obce a spolupráci na zásadních projektech.
Jako připomínku blížícího se sjezdu rodáků a Jízdy králů ve Skoronicích dostáváte k letnímu číslu bulletinu publikaci „Barevný klepot
podkov“, jejíž vydání finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
Poděkování za vznik a podobu brožury patří všem, kdo na publikaci
spolupracovali, především však autorovi textů Jožkovi Holcmanovi.
Sjezd rodáků a přátel obce Skoronice proběhne ve dnech 6. – 8. září
2013. Na programu, jehož vyvrcholením bude jízda králů, spolupracuje většina občanských sdružení v obci. Nedělní putování královské
družiny a větší část doprovodného programu bude v režii Kulturního a
vlastivědného sdružení pod vedením Marie Holcmanové. Součástí tohoto obecního svátku bude i slavnostní otevření rekonstruované budovy muzea a dvou expozic. V levém křídle budovy bude instalována
expozice jízdy králů, pravá strana bude ukázkou bydlení na Slovácku
na přelomu 19. a 20. století. Tyto expozice by nevznikly nebýt velkorysých darů od občanů Skoronic. Všem, kdo nezištně darovali často
velmi cenné rodinné památky, mnohokrát děkujeme. Věřím, že muzeum bude chloubou obce a vyhledávaným cílem jejich návštěvníků.
Jiným příkladem podnětné spolupráce obecní samosprávy a aktivních
občanů je rekonstrukce kostela. V průběhu prací se vytvořil neformální tým pod vedením Olgy a Martina Hradilových, jehož práci
s přehledem koordinuje pan farář Šupol. Pro mě je ctí, že mohu
s těmito spolehlivými, pracovitými a tolerantními lidmi spolupracovat.
Výsledkem úsilí této dělné skupiny jsou nejen viditelné změny na budově kostela, ale i úspěšná žádost o dotaci, která zajistí více než půlmilionu korun na opravu elektroinstalace a hromosvodu na kostele.
Dosavadní práce by se však neuskutečnily bez štědrosti skoronských
občanů, kteří do dnešního dne přispěli na opravy kostela a výměnu
oken formou darů, sbírek, vína a vstupného částkou 500 000 Kč. Poděkování patří i těm, kteří pomohli při bouracích a výkopových pracích.
Přeji všem pěknou dovolenou a léto, které bude pochváleno…
Jan Grombíř

Přípojky a provoz kanalizace
Vážení spoluobčané,
s blížícím se zahájením zkušebního provozu kanalizace v obci si Vás dovolujeme informovat o podmínkách připojení na kanalizaci a způsobu jejího
provozování. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu
o provozování kanalizace v obci se společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., s účinností od
1.7.2013.

napojení všech splaškových vod z domácnosti na
obecní kanalizaci.
Majitele nemovitostí upozorňujeme, že podle zákona
č. 274/2001 Sb., § 3, odstavec 8, je povinností
vlastníků stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody připojit se na kanalizaci v případech, kde je to technicky možné.
V případě, že budete budovat novou přípojku, doporučujeme vám vsazení revizní šachty nebo čistícího
kusu do trasy přípojky. Vsazená revizní šachta vám
umožní snadnější údržbu a čištění v případě její neprůchodnosti. Z tohoto důvodu by o vsazení revizní
šachty do trasy přípojky měli uvažovat i ti majitelé
nemovitostí, kteří novou přípojku budovat nebudou.
Plastové revizní šachty průměr 400 mm zakoupíte
v prodejnách vodo-topo, případně stavebniny. Cena
revizní šachty je cca 4 000 Kč.

V průběhu měsíce června s vámi pracovníci společnosti VaK Hodonín uzavírali smlouvu o odvádění vod a k datu 1.7.2013 byly provedeny mimořádné odečty stavu vodoměru jako počáteční stav
k fakturaci stočného. K tomuto datu (nejpozději
však do konce měsíce srpna 2013) je nutné přímé

Další informace ohledně podmínek pro připojení na
kanalizaci a jejího provozování se dozvíte z níže
připojeného dopisu ředitele Vodovody a kanalizace
Hodonín, a. s. RNDr. Pavla Koubka, CSc.
Jan Grombíř

Vážený zákazníku
Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. přebírá od července letošního roku ve Vaší obci na základě
smlouvy s obcí Skoronice provozování kanalizační sítě a zajišťuje tedy vedle zásobení domácností a firem pitnou vodou i odvádění odpadních vod a jejich čištění na čistírně odpadních vod v Miloticích. Provozování vodovodů a kanalizací, vodovodní a kanalizační přípojky řeší Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
v platném znění. Rádi bychom kvalitu našich služeb pro Vás rychle dostali na úroveň běžnou v jiných obcích a
dále ji zlepšovali. Věnujte proto, prosím, pozornost následujícím informacím.
Odpadní vody produkované domácnostmi i firmami v obci včetně dešťových odpadních vod byly dosud odváděny a vypouštěny bez čištění do blízké vodoteče – Mlýnského náhonu, odkud se dostávaly do potoka
Hruškovice. Po dokončení dostavby kanalizace, čerpací stanice a výtlaku do Milotic jsou vody přiváděny
na nově vybudovanou čerpací stanici (dešťové vody jsou zčásti odlehčeny do náhonu) a odsud dopravovány do rekonstruované čistírny odpadních vod v Miloticích, kde jsou spolu s vodami z Milotic a Vacenovic
vyčištěny a vypuštěny do vodoteče.
Odvádění a čištění odpadních a dešťových vod je prováděno na základě smluvního vztahu – smlouvy o odvádění odpadních a dešťových vod, uzavřené mezi majitelem nemovitosti (producentem) a naší společností
(dodavatelem služby). Tato služba je zpoplatněna cenou, tvořenou dvěma složkami – pevným ročním poplatkem a cenou za vyprodukovaný m3 odpadní vody (obvykle odvozený od vody pitné dodané do nemovitosti, jestliže nepoužívá vlastní zdroj vody, např. studnu). Dešťové vody jsou zpoplatněny podle ploch, které
jsou odvodněny do veřejné kanalizace, přičemž nemovitosti určené k bydlení, komunikace, veřejně přístupné plochy a další vyjímky stanovené zákonem jsou od platby osvobozeny. Přesné informace o cenách, jejich
výši i jejich kalkulaci naleznete na našich webových stránkách http://www.vak-hod.cz/. Pro nejobvyklejší
skupinu typu rodinný dům je to 300 Kč/rok + 28,49 Kč/m3.
Součástí smlouvy o odvádění odpadních a dešťových vod jsou obchodní podmínky, které mimo jiné stanoví,
že právo na úhradu služby za odvedení odpadních vod vzniká okamžikem vtoku odpadních vod
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z kanalizační přípojky do veřejné kanalizace. Z tohoto
pohledu nezáleží na cestě, kterou odpadní vody tečou
(např. přes septiky, přes sousedovic přípojku, přečerpáváním, majetkově neidentifikovanou stokou apod.)
Z hlediska zákona a technických podmínek pro provozování kanalizace ukončené ČOV není možné vypouštět odpadní vody přes septiky a žumpy. Kanalizační přípojky, které do této doby byly takto provozované, musí být do kanalizace napojeny přímo, mimo
tato zařízení. Úpravu přípojky provádí majitel na svůj
náklad, pověření pracovníci provozovatele či obecního úřadu provedou na vyzvání kontrolu a zaevidují
nový stav do přípojkového listu, který bude archivován pro potřeby provozovatele a vlastníka. Termín, do
kterého by měly být přípojky přepojeny napřímo stanoví vlastník kanalizace, tedy obec. Nerespektování obvykle vede k senzorickým závadám, zvýšené korozi materiálů a vyšším nákladům na údržbu a obnovu. Majitelům se pak zvyšují náklady na vývozy a čištění septiků. Stávající septiky je vhodné využít např. na uchování dešťové vody pro závlahu (s přepadem do kanalizace).
Provozovatel provádí na svůj náklad čištění a údržbu kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím
(obvykle po uliční čáru) a opravu, pokud se jí nezhodnocuje majetek. Podmínkou čištění je přístup do kanalizační přípojky, to je osazení revizní šachtičky (příp. čisticího kusu) na přípojce v dosahu techniky.
Zajištění údržby kanalizační sítě, provádění oprav, odstraňování havárií, proplachování, čistění řadů, kamerovou kontrolu stok, kontrolu zhotovování a rušení kanalizačních přípojek mají na starosti pracovníci
střediska oprav a údržby kanalizací v Hodoníně, sídlícího v areálu ČOV Hodonín, ul. Na Salajce 4330.
Pro hlášení a odstraňování závad máme zřízenu nepřetržitou dispečerskou službu a pohotovost. Řešíme závady na sítích a kanalizačních přípojkách. Opravy přípojek, výměny, apod. opravy vnitřních instalací je
třeba řešit odbornou vodo-topo nebo stavební firmou.
Smluvní záležitosti, úpravy plateb záloh, reklamace faktur, vyřizování přípojek můžete vyřídit osobně, případně telefonicky na zákaznickém centru společnosti v Hodoníně, ul. Purkyňova č. 2 (poblíž nemocnice).
Každé zařízení potřebuje jistou péči. Nejinak je tomu s vodovodní i kanalizační přípojkou. Naše společnost
provádí odečty vodoměru zpravidla jedenkrát ročně. Pakliže se nechcete dočkat překvapení v podobě vysoké částky na faktuře, doporučujeme pravidelně (např. měsíčně) provádět kontrolu Vašeho vodoměru a jeho
stavu. Budete schopni včas odhalit drobné úniky na vnitřní instalaci (obvykle netěsnící splachovač WC),
které vodoměr zaznamenává. Točící se malé černé zubaté kolečko na vodoměru signalizuje vždy průtok vody vodoměrem. Dále doporučujeme alespoň čtyřikrát ročně protočit všechny uzávěry na vodovodní instalaci v domě, zvláště ty u vodoměru, u pračky, u záchodu a nefunkční nechat opravit nebo vyměnit. Mějte na
paměti, že naměřenou spotřebu vody zaplatíte zpravidla i jako stočné.
Kanalizační přípojku je vhodné občas propláchnout větším proudem vody, zvláště části neproplachované
dešťovými vodami. Kontrolu si zaslouží i revizní šachtice a čisticí kus. Do kanalizační přípojky nepatří nic
mimo odpadních a dešťových vod – žádné hadry, igelity, sáčky, vložky, zbytky jídel, tuky ve větším množství, chemické látky, zbytky barev, ředidel, postřiků, větší množství vod produkovaných ve viničním hospodářství, vody a odpad z pálenic. Tyto materiály způsobují poruchy a ucpávání přípojek, kanalizačních sítí a
čerpadel, případně mohou otrávit biologický proces na ČOV.
Závěrem dovolte připomenout 3 důležité skutečnosti související s provozováním:
podepsání smluv vlastníků nemovitostí se společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. o odvádění vod
v průběhu června s účinností od 1.7.2013
provedení mimořádných odečtů stavů vodoměru pracovníky VaKu jako počátečního stavu pro fakturaci
stočného na přelomu června a července 2013
vyřazení jímek a septiků s přepadem proveďte v průběhu měsíců červenec a srpen 2013
Přejeme si, abyste byli s našimi službami vždy spokojeni. Pokud se vyskytne důvod k nespokojenosti, dejte nám
prosím neprodleně vědět, budeme se snažit zjednat nápravu. Naši pracovníci budou vždy připraveni Vám
v rámci svých možností poradit či pomoci i při řešení Vašeho požadavku nebo problému, pokud se na ně obrátíte. Mnoho informací a odpovědí naleznete také na našich internetových stránkách.
V Hodoníně, červen 2013
RNDr. Pavel Koubek, CSc.
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Informace pro občany o provozování kanalizace
Od 1. července 2013 provozuje vodovod i kanalizaci v obci Skoronice společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.

kontakt na
vedení společnosti

dispečink

zákaznické centrum

najdete jej na adrese
Vodovody a kanalizace
Hodonín, a. s
Purkyňova 2, č.p. 2933
695 11 Hodonín
Purkyňova 2, č.p. 2933
695 11 Hodonín
Purkyňova 2, č.p. 2933
695 11 Hodonín
PO, ST 8:00–17:00

středisko údržby a
Na Salajce 4330
oprav kanalizačních sítí
Hodonín
a přípojek,
(areál ČOV)
provoz Hodonín
středisko údržby a
oprav vodovodních sítí
a přípojek,
provoz Kyjov

Za Humny 3281
Kyjov-Boršov

laboratoř – pitná voda

areál úpravny vody
Bzenec-Přívoz

Změny smlouvy o dodávce pitné vody, odvádění
odpadních vod, přehlášení odběru při změně majitele nemovitosti, zrušení smlouvy je nutno vyřídit
osobně na zákaznickém středisku společnosti, úřední
hodiny jsou v pondělí a středu 8:00–17:00 hod.,
v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.
Úpravu výše zálohy je možno na zákaznickém středisku provést i telefonicky (518 305 911,
518 305 920). Připravte si fakturu nebo smlouvu
k nahlášení čísla odběrného místa a přesné adresy.
Připomínky, reklamace fakturovaného množství,
změny platebních podmínek vyřešíte na oddělení
fakturace (518 305 920). Připravte si fakturu nebo
smlouvu k nahlášení čísla odběrného místa a přesné
adresy.

vyřídíte
web: www.vak-hod.cz
e-mail: vak@vak-hod.cz

telefon
518 305 911
518 305 912

hlášení havárií, poruch, závad, úniků vody, poškození plomby,
závady na kanalizaci, ucpané kanalizační přípojky
smlouvy, platby, zálohy
faktury, reklamace faktur
vyřizování nových přípojek
pevná linka
vedoucí
technik
mistr kanalizací (vývozy jímek,
septiků, čištění přípojek, kontrola
nových přípojek)
pevná linka
vedoucí
technik
mistr vodovodů (poruchy vodovodů
a přípojek, montáž nových přípojek,
výměny vodoměrů)
kvalita vody v síti
provádění rozborů vody

800 800 825
723 446 499

518 305 920
518 305 923
518 305 917
518 353 173
602 785 335
724 009 950
602 755 604

518 305 376
602 793 881
728 948 384
724 612 752

518 332 023

Hlášení závad, poruch, havárií vodovodních a
kanalizačních přípojek i vodovodních či kanalizačních řádů, zpozorované úniky vody, poškození
plomby a jiné závažné skutečnosti je možné provést na dispečink VaK, kde je nepřetržitá služba
(800 800 825). V běžnou pracovní dobu lze využít
i tel. spojení na pracovníky střediska údržby a oprav
vodovodních sítí a přípojek – provoz Kyjov, střediska údržby a oprav kanalizačních sítí a přípojek
– provoz Hodonín.
Akutní stavy řešíme pohotovostní službou – poruchová služba, čistící kanalizační vůz, fekál.
Zřízení nové vodovodní přípojky se řídí standardním postupem v následujících krocích:
1.
2.
3.
4.
5.

Ověření možnosti napojení – informace lze získat na zákaznickém středisku u technika
Vypracování projektové dokumentace oprávněnou osobou
Projednání a schválení technického řešení na
VaK Hodonín, a. s.
Projednání projektové dokumentace s orgány a
organizacemi
Územní souhlas – vydává stavební úřad příslušný místu stavby
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Žádost o napojení nemovitosti na veřejný vodovod na předepsaném tiskopise
7. Odevzdání kompletní PD přípojky, vyjádření
VaK, úředního souhlasu, dokladu o vlastnictví
připojované nemovitosti, uzavření smlouvy na
dodávku vody, zaplacení zálohy na zřízení přípojky
8. Příprava k realizaci – vytýčení podzemních sítí
a vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
9. Provedení zemních prací v termínu a dle pokynu
VaK Hodonín, a. s. – zpravidla žadatelem
10. Realizace vodovodní přípojky včetně montáže
vodoměru a její uvedení do provozu
11. Kolaudace, je-li vyžadována
(body 1. – 4. řeší obvykle projektant)
6.

Technické podrobnosti ke zřízení vodovodní přípojky, jejímu provedení, umístění vodoměru a realizaci
najdete i na webových stránkách společnosti
http://www.vak-hod.cz/vak/?page_id=292 případně
v „Hodonínských standardech“, jež jsou zde uveřejněny. Realizace nové přípojky je zpoplatněna dle
ceníku VaK.
Zrušení vodovodní přípojky na žádost majitele se
řídí standardním postupem v následujících krocích:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Písemná žádost o zrušení vodovodní přípojky na
předepsaném tiskopise
Dohodnutí termínu provedení zrušení, uhrazení
zálohy
Příprava k realizaci – vytýčení podzemních sítí
a vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
Provedení zemních prací v termínu a dle pokynu
VaK Hodonín, a. s. – zpravidla žadatelem
Fyzické odpojení přípojky od vodovodního řadu
a zapravení navrtané díry pro přípojku opravnou
tvarovkou či potrubím
Zrušení nebo úprava smlouvy

Technické podrobnosti ke zrušení vodovodní přípojky, způsobu provedení a realizaci najdete i na webových stránkách společnosti http://www.vakhod.cz/vak/?page_id=302, případně v „Hodonínských standardech“, jež jsou zde uveřejněny. Zrušení přípojky je zpoplatněno dle ceníku VaK.
Zřízení nové kanalizační přípojky se řídí standardním postupem v následujících krocích:
1.
2.

Ověření možnosti napojení – informace lze získat na zákaznickém středisku u technika
Vypracování projektové dokumentace oprávněnou osobou

Projednání a schválení technického řešení na
VaK Hodonín, a. s.
4. Projednání projektové dokumentace s orgány a
organizacemi
5. Územní souhlas – vydává stavební úřad příslušný místu stavby
6. Žádost o napojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci na předepsaném tiskopise
7. Odevzdání kompletní PD přípojky, vyjádření
VaK, úředního souhlasu, dokladu o vlastnictví
připojované nemovitosti, uzavření smlouvy na
odvádění odpadních vod
8. Příprava k realizaci – vytýčení podzemních sítí
a vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
9. Provedení zemních prací, žadatelem či stavební
firmou
10. Realizace kanalizační přípojky včetně montáže
revizní šachtičky a její uvedení do provozu
11. Kontrola napojení a revizní šachtice pracovníkem VaK před záhozem
12. Kolaudace, je-li vyžadována
(body 1. – 4. řeší obvykle projektant)
3.

Technické podrobnosti ke zřízení kanalizační přípojky, jejímu provedení, umístění revizní šachty a
realizaci najdete i na webových stránkách společnosti http://www.vak-hod.cz/vak/?page_id=292 případně v „Hodonínských standardech“, jež jsou zde uveřejněny.
Zrušení kanalizační přípojky na žádost majitele
se řídí standardním postupem v následujících krocích:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Písemná žádost o zrušení kanalizační přípojky
na předepsaném tiskopisu
Dohodnutí termínu provedení zrušení a způsobu
zrušení s pracovníkem VaK
Příprava k realizaci – vytýčení podzemních sítí
a vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
Provedení zemních prací v termínu a dle pokynu
VaK Hodonín, a. s.
Fyzické odpojení přípojky od kanalizačního řadu a zapravení navrtané díry dle odsouhlaseného způsobu a kontrola před záhozem pracovníkem VaK
Zrušení nebo úprava smlouvy

Technické podrobnosti ke zrušení kanalizační přípojky, způsobu provedení a realizaci najdete i na
webových stránkách společnosti http://www.vakhod.cz/vak/?page_id=302, případně v „Hodonínských standardech“, jež jsou zde uveřejněny.
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Zeptejte se, na co chcete – tentokrát na téma „Odpady“
laci apod. Stejnou separací prochází sklo i papír. Tříděné sklo využívají sklárny, papír výrobci a zpracovatelé v papírenství. Třídění odpadu pomáhá zachování udržitelného rozvoje a šetří náklady obce
i občanů na jeho likvidaci.

Zvýšila se platba na popelnice
z 350 na 400 Kč. Proč máme ještě třídit do další popelnice biologický odpad?
JG: Zdůvodnění zvýšení ceny za
popelnice jsem uvedl v minulém
čísle obecního magazínu. Ke zvýšení poplatku došlo po více než pěti letech. Důvodem byla nutnost
snížit doplatek obce na svoz komunálního odpadu, který činil
v minulém roce 45 700 Kč. Zvýšení poplatku o 50 Kč za osobu nepokryje ztrátu obce v hospodaření
s odpady, sníží ji zhruba na polovinu. Třídění bioodpadu logicky
navazuje na proces ekologické separace odpadu, která je šetrná
k životnímu prostředí. Biologický
odpad se v kompostárně mění na
hnojivo a umožňuje jeho další využití bez zatěžování ekosystému.
Projekt třídění biologicky rozložitelného odpadu byl podpořený dotací z rozpočtu EU, díky které dostala každá domácnost popelnici
zdarma. Dalším přínosem separace
biodopadu by mělo být snížení
směsného komunálního odpadu.
Tento odpad se již netřídí a končí
na skládkách nebo ve spalovnách.
Stejně ten vytříděný i nevytříděný odpad vozí na jednu hromadu, tak na co třídit?
JG: Vytříděný odpad se nevyváží
na skládku, ale putuje do třídírny
odpadů. Zde se odpady třídí podle
materiálu a jeho barevnosti. Zvlášť
jsou tříděny PET láhve, igelitové
fólie, polystyrén a ostatní plasty.
Z vytříděného plastu se vyrábí nový obalový materiál, plastové desky a tvárnice, prefabrikáty na izo-

Kolik popelnic na biologicko rozložitelný dopad mají skoronští
občané k dispozici a kolik z nich
se pravidelně vyváží?
JG: Ve Skoronicích bylo rozdáno
celkem 145 popelnic na BRKO.
135 kusů jsme rozvezli do skoronských domácností, 10 zbývajících
jsme rozdělili těm občanům, kteří
projevili zájem mít dvě popelnice.
Informace o jejich vývozu máme
k dispozici pouze za měsíce duben
a květen. První vývoz biologického odpadu začátkem měsíce dubna
využilo pouze 48 domácností,
v dalších vývozních dnech se počet
přistavených popelnic pohybuje
mezi 120 – 130 kusy.

Jak je to se svozem BRKO
v sousedních dědinách?
JG: Podle počtu popelnic přistavených k vývozu patří skoronské domácnosti k těm svědomitějším. Zatímco v okolních obcích, které
k projektu přistoupily, dosahuje vývoz popelnic z celkového množství
přidělených nádob průměrně 70 %,
ve Skoronicích je každých čtrnáct
dnů vyváženo 85 % procent popelnic na BRKO. Některé okolní obce
– především ty, které mají vlastní
sběrný dvůr – se k projektu nepřipojili a likvidaci biodopadu řeší sami,
například formou kompostérů.

Kolik tun BRKO se ve Skoronicích
vyváží za měsíc? A kolik je měsíčně tun směsného odpadu (SKO)?
JG: Za duben a květen bylo vyvezeno celkem 9 tun bioodpadu.
V období od dubna do září předpokládám zhruba 6 tun biodopadu měsíčně, v zimním období bude množství biodopadu znatelně nižší. Průměrná měsíční hmotnost vyváženého
směsného komunálního odpadu každoročně stoupá, od roku 2010 téměř
o tunu měsíčně. V současné době je
na hodnotě 9,5 tuny SKO každý měsíc.
Je možnost (na jaro až podzim) si
vzít i víc popelnic na BRKO než
jednu?
JG: Množství popelnic pro každou
obec stanovil EKOR, s.r.o. Kyjov
podle počtu obyvatel – 1 ks popelnice pro 3,65 občanů. Po rozdělení popelnic do domácností (několik občanů nádobu odmítlo) zbylo 10 ks popelnic. Na základě výzvy v obecním
rozhlase se přihlásilo 10 občanů, kterým obec přidělila druhou popelnici
na BRKO. Zájemci o druhou popelnici si ji nyní mohou zakoupit u společnosti EKOR, s.r.o. Cena popelnice
na 120 l je 890 Kč, nádoba o obsahu
240 l stojí 1180 Kč. V EKOR je
možné rovněž zakoupení ekologicky
rozložitelných pytlů na bioodpad za
cenu 5 Kč a tyto pytle přistavit před
vývozem k popelnici.
Proč se nevyváží odpad ze zahrádek zase do zahradnictví
k Lattenbergům jako loni?
JG: Vývoz bioodpadu do zadní části
zahradnictví Magnolia v roce 2011
byl dočasným řešením, které se mohlo uskutečnit jen díky velkorysosti
majitelů pozemku. Mimo zahájení
budování kanalizace, které znemožnilo přístup k ukládání odpadu, byla
za ukončením skládkování bioodpadu v zahradnictví i neukázněnost části spoluobčanů, kteří využívali prostranství k odkládání i jiného odpadu
než ke kterému byla skládka určena.
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Snížilo se množství
SKO, když se sváží tolik
BRKO?
JG: Předpoklad společnosti EKOR, který vycházel ze zkušeností obcí,
kde probíhal zkušební
provoz třídění biologicky
rozložitelného odpadu, se
zatím ve Skoronicích nepotvrdil.

Hýlom, hálom, horní, dolní, domácí aj přespolní…
Po skoronsku zdravím všechny občany mikroregionu z konírny Státního zámku
Milotice. Ty z vás, kteří jste dosud nenavštívili letošní expozici, chci co nejsrdečněji pozvat na poučnou a zábavnou výstavu. Netradičně představuje dovednosti našich předků a pod názvem „Tradiční řemesla a moudrostí věků“ je určena všem věkovým kategoriím. Domnívám se, že letos nabízí konírna skutečně
unikátní výstavu, jakou v okolí nenajdete. Přijďte se podívat na fortel řemeslníků
a osahat si nástroje a nářadí dotýkané generacemi. Na vernisáž expozice, která
proběhla 28. dubna, se přišlo podívat 400 návštěvníků. Mnozí z nich se potom
vrátili i s dětmi a strávili na výstavě půl dne.
Radostné bylo i slavnostní otevírání rekonstruovaných studní v obcích mikroregionu. Cyklistická expedice propojila šest obcí a šest různých realizací – každá
obec pojala rekonstrukci jinak, stejně jako přivítání pelotonu. Modlitbu, písničku
či dětské vystoupení doplnilo všude drobné občerstvení a ozdobila pohostinnost
domácích. Kdo se nezalekl sychraného počasí a dojel až do konce, určitě si pamatujete na úžasnou atmosféru, zvláště poté, co se k nám přidala asi třicetičlenná squadra z Ostravska. Protože cyklojízda se fakt vydařila, připravujeme
s Alešem Rajsiglem, předsedou skoronského spolku vinařů vinařskou či burčákovou tour napříč mikroregionem. Pokoštovat u sousedů – pochválit, pohanět…

Podle předpokladu mělo
po zahájení separace
BRKO klesnout množství
směsného komunálního
odpadu o cca 30 %. Za
měsíce duben a květen se
však množství SKO naopak mírně zvýšilo. Věřím,
že nepředpokládaný nárust směsného komunálního odpadu je spíše důsledkem jarního úklidu
v domácnostech a rekonstrukčních prací v obci,
než setrvalým stavem.

Mikroregion Nový Dvůr pro každého – slevová kniha mikroregionu!
Mikroregion Nový Dvůr připravil pro své občany a návštěvníky regionu slevovou knihu. Ve spolupráci s živnostníky a obcemi Mikroregionu Nový Dvůr jsme
přichystali balíček, díky kterému můžete poznávat barvy, chutě a krásy mikroregionu levněji. Za balíček kulturních, sportovních a gurmánských zážitků zaplatíte 200 Kč, jeho hodnota je 1 200 Kč. Slevová kniha je k dostání v konírně milotického zámku, při kulturních a společenských akcích v obcích mikroregionu a u
poskytovatelů zlevněných služeb. Našim cílem je spojit místní živnostníky a zajistit propagaci jejich služeb a zároveň zlepšit turistickou zajímavost Nového
Dvora. Pokud se bude o slevovou knihu zájem, chceme ze získaných peněz podpořit místní neziskové organizace a spolky.
Nové webové stránky

Objektivnější
výsledky
budeme mít po několikaměsíčním provozu třídění
biologicky rozložitelného
odpadu a seznámíme vás
s nimi v zimním čísle
obecního magazínu.
Jan Grombíř

Mikroregion má nové webové stránky – staré byly právem dlouhodobě kritizované. Ano, trvalo nám to dlouho, ale dali jsme si záležet a vy se sami přesvědčte
na www.novy-dvur.cz, zda se nám stránky povedly. A napište nám, co byste
změnili, co vám na stránkách chybí, přebývá, jak jste spokojeni s grafickou podobou webu.
A co ještě plánujeme na letošní rok
Podzimní mikroregionální sezónu zahájí „Trh místních produktů a řemesel“; těšit se můžete také na další koncerty a výstavy v konírně.
Krásné a slunečné léto přeje
Tomáš Salava, manažer mikroregionu Nový Dvůr
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Možná nevíte, že…
Demografická struktura obyvatel obce Skoronice
Věkové složení mužů
1920–1929: 4
1930–1939: 17
1940–1949: 26
1950–1959: 33
1960–1969: 34
1910–1979: 39
1980–1989: 31
1990–1999: 31
2000–2009: 30
2010–2013: 7
Celkový počet mužů: 252
Věkové složení žen
1910–1919: 1
1920–1929: 6
1930–1939: 20
1940–1943: 24
1950–1959: 35
1960–1969: 38
1970–1979: 45
1980–1989: 40
1990–1999: 38
2000–2009: 21
2010–2013: 9
Celkový počet žen: 273
Celkový počet obyvatelstva
k 15.6.2013 je 529.
Z Vlkoše pochází 32 obyvatel,
z Milotic 15, z Vacenovic 9,
z jiných obcí a měst okresu Hodonín 91, z jiných okresů republiky
35, ze Slovenské republiky 2, celkem je přistěhovaných občanů 184
z celkového počtu 529.

Jitka, Kamila, Lucie, Soňa a Tereza. Čtyřikrát je Anežka, Hedvika,
Irena, Jaroslava, Markéta, Marta,
Pavla, Petra a Simona.

3.

Helena Lungová, roz. Suchotová z Vlkoše, nar. 15.6.1924,
čp. 84

4.

Anna Procházková, roz . Svobodová, nar. 13.9.1925, čp. 24

5.

Kristýna Vašíčková, roz.
Brázdová, nar. 8.4.1927, čp. 8

6.

Marie Novosadová, roz. Kůřilová, nar. 3.12.1928, čp. 93

7.

Marie Lungová, roz. Holcmanová, nar. 10.12.1931, čp. 39

8.

Marie Rybová, roz. Kučerová,
nar. 14.2.1932, čp. 15

V obci máme 112 manželských
párů, z toho 39 párů, kdy oba
manželé jsou starší 60 let. V roce
1973, před čtyřiceti lety, jsme
měli v obci 163 manželských párů, z toho starších 60 let bylo 66.

9.

Milada Handlířová, roz. Fridrichová, nar. 23.5.1932. čp.
145

Máme 17 manželských párů, kdy
oba manželé pochází ze Skoronic.
12 párů – jeden z partnerů je
z naší obce, druhý ze sousedního
Vlkoše. 7 párů – jeden
z Vacenovic, druhý domorodec. 6
párů – jeden z Milotic, druhý ze
Skoronic.

Nejstarším mužem je P. Radim
Hložánka,
nar.
4.1.1923
v Petřvaldu. Druhým nejstarším
mužem je Pavel Holcman, nar.
5.4.1927, čp. 48 a třetím Václav
Novosad, nar. 8.9.1927, čp. 93. Za
nimi následuje Miroslav Lunga,
nar. 24.8.1929, čp. 110, Antonín
Borýsek, nar. 3.2.1931, čp. 90,
Vladimír Šmíd, nar. 23.4.1931, čp.
23, Jan Kozák, nar. 21.5.1932, čp.
119,
Jindřich
Lunga,
nar.
10.7.1932, čp. 66 a František Nenička, nar. 25.9.1933, čp. 155.

Pro srovnání uvádím rok 1973, kdy
u mužů vládl Josef s počtem 63, za
ním následoval Jan a Antonín – 24,
na třetím místě byl František – 20.
Marií bylo před čtyřiceti lety
v obci rovných 60, tedy o polovinu
více než v roce letošním. Anna byla zastoupena 29x, po ní následovala Ludmila a Anežka 21x.
Manželské páry

Dvě jsou manželské dvojice,
z nichž mají jména Jan a Marie –
Lungovi čp. 12 a Ingrovi čp. 18,
Jan a Ludmila – Lungovi čp. 92 a
Šnajdrovi čp. 127,
Zastoupení křestních jmen
Počet mužských jmen 76, počet
ženských jmen 109, tedy o 33 více.
Pavel je zastoupený 16x, Josef
15x, Stanislav 14x, František a Jan
13x, Petr a Martin 12x, Miroslav
10x, Jiří 9x, Antonín 8x. Po šesti
jsou zastoupena jména David, Jakub, Ladislav, Marek, Tomáš a
Vojtěch, po čtyřech Filip a Lukáš.
U žen je na prvním místě Marie –
30, druhé místo zastupuje Ludmila
a Lenka – 11, třetí místo má Anna
– 8. Po šesti jménech máme Boženu, Hanu, Janu, Jarmilu a Michaelu. Pětkrát je zastoupena Alena,

František a Marie – Ingrovi čp.
125 a Chytilovi čp. 114, Josef a
Anežka – Ingrovi čp. 133 a Plachovi čp. 135, Ladislav a Marie –
Půčkovi čp. 19 a Švábkovi čp.
52, Stanislav a Marie – Řihákovi
čp. 8 a Střížíkovi čp. 81.

10. Zdeňka Kristová, roz. Presová
z Vlkoše, nar. 13.10.1932, čp.
30

Nejstarší občané v obci
Občanů starších 80 let máme 19,
z toho 9 mužů a 10 žen.
1.

Ludmila Klimešová, roz. Lungová, nar. 12.9.1915, čp. 88

2.

Hedvika Valentová, roz. Šnajdrová, nar. 25.3.1923, čp. 118

Počet vdov/vdovců
Vdovců máme 5, věkové složení
1930–1939 4, 1940–1949 1.
26 je vdov, věkové složení: 1910–
1919 1, 1920–1929 5, 1930–1939
9, 1940–1949 4, 1950–1959 6,
1910–1979 1.
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Počet domácností
Máme 186 popisných čísel, z nichž je 151 obydlených. Domácnosti
jsou sčítány podle počtu osob, které jsou na určitém čísle popisném
k datu 15.6.2013 trvale přihlášeny. Na čp. 102 – Obecní úřad je přihlášených 9 osob.

Matrika
Evidence obyvatel k 31.5.2013
Stav k 1.1.2013 ....................... 536
Narodilo se .............................. 2
Přihlásilo se ............................. 0
Odhlásilo se ............................. 5
Zemřelo ................................... 4
Stav k 31.6.2013 ..................... 529
Podrobný rozpis
Patricie Blahůšová
Nela Lungová
Přihlásili se: 0
Odhlásili se: Lenka Christovová
Pavel Ingr
David Hamouz
Matěj Ingr
Hana Ingrová
Zemřeli:
Jaroslav Novotný
Blažena Čechová
Libuše Holcmanová
František Vašíček
Narodili se:

Domácností, které jsou po jednom – 19, po dvou 26, po třech 23, po
čtyřech 40, po pěti 23, po šesti 14. Nejpočetnější domácnosti sedmičlenné – čp. 12 – Lungovi a Běhulovi, čp. 18 – Fridrichovi, Ingrovi a
Rajsiglovi, čp. 180 – Slezáčkovi a Nedvědičtí.
Zastoupení příjmení

Životní jubilea
75 let

Ve Skoronicích je 116 různých příjmení.
47 občanů s příjmením INGR – mužů 24, žen 232
41 občanů s příjmením LUNGA – mužů 18, žen 23
21 občanů s příjmením PLACHÝ – mužů 7, žen 14
17 občanů s příjmením KRIST – mužů 6, žen 11
16 občanů s příjmením RAJSIGL – mužů i žen 8
10 občanů s příjmením VAŠÍČEK – mužů 6, ženy 4
9 občanů s příjmením BRÁZDA – 3 muži, 6 žen
8 občanů s příjmením BÍLA – 5 mužů, 3 žen, CHYTIL – 4 muži,
4 ženy, NĚNIČKA – 3 muži, 5 žen
9. 7 občanů s příjmením DOVRTIL – 3 muži, 4 ženy
10. 6 občanů s příjmením HLAVÁČ – 3 muži, 3 ženy, MARŠÁLEK
– 4 muži, 2 ženy, NENIČKA – 4 muži, 2 ženy, NOVOTNÝ – 4
muži, 2 ženy, PŮČEK – 4 muži, 2 ženy, RAISKUB – 4 muži, 2
ženy, STŘÍŽÍK – 4 muži, 2 ženy, ŠALVATA – 2 ženy, 4 muži,
ŠVÁBEK – 4 muži, 2 ženy, TICHÁČEK – 4 muži, 2 ženy
11. 5 občanů s příjmením BLAHYNKA – 4 muži, 1 žena, BORÝSEK
– 3 muži, 2 ženy, DOBEŠ – 2 muži, 3 ženy, HORŇÁK – 3 muži,
2 ženy, KUCHAŘ – 4 muži, 1 žena, KUŘE – 3 muži, 2 ženy
12. 4 občané s příjmením BĚHULA, CHROMÝ, ČADA, FOJTÍK,
JAHODA, ŠMÍD, MAREK, ČERVINEK, LATTENBERG,
RYBA, CHUDÝ, ŘIHÁK, VEVERKA, OTRUBA, HRADIL,
TŘÍSKA, BLAHŮŠ, VAVŘÍK, NEUMANN, HOLCMAN,
SVOBODA, FIALA, KOSÍK, SEDLÁŘ, ŠŤAVÍK, ŠPAČEK,
MENŠÍK, KRATOCHVÍL
zpracovala Marie Holcmanová k datu 15.6.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bedřiška Hlaváčová
Marie Ingrová
Vít Brázda
90 let
Hedvika Valentová
P. Radim Hložánka

Nejstarší občané v obci
Nejstarší žena v obci
Ludmila Klimešová
Nejstarší muž v obci
MDr.P. Radim Hložánka,
emeritní farář Mistřínský, čestný kanovník Kroměřížský,
čestný člen řádu německý rytířů

OBEC SKORONICE Bulletin o dění v obci v prvním pololetí roku 2013

9

Sbor dobrovolných hasičů Skoronice
Sbor dobrovolných hasičů ve Skoronicích byl založen
v roce 1904 skupinou rozumně uvažujících občanů,
kteří o to usilovali již řadu let. Dnes se to zdá být až
nelogické, že v době, kdy v obci měla řada domů
doškovou střechu a části stavení ze dřeva a kdy o velké požáry nebylo v obci nouze (v první polovině 19.
století vypuklo v obci několik požárů, při kterých postupně vyhořela snad celá obec), nebylo jednoduché
u tehdejšího obecního zastupitelstva tuto myšlenku
prosadit. Vzájemné spory v obci o hasičskou myšlenku pokračovaly až do roku 1903, kdy jako na zavolanou přišlo nařízení okresního hejtmanství, které ostře
přikazovalo, aby „každá obec svůj sbor hasičský ustavila a stříkačku pořádnou zakoupila“. Na schůzi
31.12.1903 se obecní zastupitelstvo konečně jednomyslně usneslo obecní stříkačku zakoupit.

Stavbou obecního domu v r. 1959 vznikla také nová
zbrojnice a požární nádrž. Určitého rozmachu dosáhl
sbor v letech po letech 1967–69, kdy do něj vstoupilo hodně mladých členů ze silných ročníků 1951 a
1954. Tehdy se začalo také soutěžit s okolními sbory
na hasičských soutěžích. Tuto iniciativu také ocenil
i okresní výbor SPO a dodal novou stříkačku PPS 12
o výkonu 1200 l/min. i s výzbrojí v dvoukolovém
přívěsu. V roce 1974 bylo založeno dokonce i družstvo žen, které si na soutěžích vedlo rovněž velmi
dobře.
U příležitosti 80. výročí založení dostal sbor od
OIPO terénní automobil M-461, čímž odpadly starosti s přepravou mužstva i techniky k zásahům. Přípravu na zásahy u požárů, ale i sportovní výcvik vedl
tehdejší velitel p. J. Hudec, který se k nám přiženil
z Kostelce. Proto jsme po jeho náhlém úmrtí začali
(střídavě s SDH Kostelec) pořádat na jeho památku
„Memoriál J. Hudce“ (od r. 1994 až do r. 2005).
V této době byla činnost sboru asi nejaktivnější
(v těchto letech se podařilo postavit i 2 soutěžní
družstva mužů a 1 žen a k tomu ještě družstvo mladých do soutěže Plamen. Jejich odchodem do škol a
do různých zaměstnání, ale i absencí nových vedoucích a mládeže (velmi slabé ročníky), se tato sportovní činnost zcela zastavila.
Technické předpoklady bychom měli – od roku 1999
je nová hasičská zbrojnice a v roce 2002 zakoupil
obecní úřad starší automobil AVIA 31, který jsme
vlastními silami a vlastními náklady zrekonstruovali.
I nadále se ji snažíme vlastními silami a prostředky
každoročně připravit na technickou prohlídku.

Dne 12. června 1904 pak konečně dorazila z Brna od
firmy Smejkal na vlkošské nádraží čtyřkolová ruční
dvoucylindrová stříkačka a ještě týž den večer byl
v hospodě ustaven sedmnáctičlenný „Sbor dobrovolných hasičů ve Skoronicích“. Z první poloviny 20.
století jsou známy jeho zásahy při ohních v okolních
obcích (Vlkoš, Kelčany, Milotice), ale i v naší obci při
požárech stohů i domů. V roce 1952 zakoupil MNV
novou, první motorovou stříkačku TATRA 52
s výkonem 800 l/min. (stará byla bohužel později rozebrána do šrotu). Z její éry jsou známy úspěšné zásahy při požáru pily ve Vlkoši (1959) a cukrovaru
v Kelčanech (1963).
Z novější doby je to např. zásah při požáru mlatevny
za domem č. 14, zásah při požáru hospodářské části
domu Bystřických ve Vlkoši, či technická pomoc
s odčerpáváním vody při záplavě ve Vlkoši nebo
zpevňování hráze při záplavách v Hodoníně.

V současné době se tedy sbor zaměřuje na metodickou a školící činnost svých členů a členů zásahové
jednotky obce, pořádáme dětská sportovní odpoledne
(ve spolupráci s místním skautským oddílem), na požádání vypomáháme obci se zajištěním některých
kulturních akcí a provedli jsme také odstranění stožárů starého rozhlasu. Každoročně provádíme sběr
železného odpadu. Velmi rádi bychom našli alespoň
dva ochotné a zodpovědné vedoucí mládeže, se kterými bychom se pokusili obnovit hasičskou sportovní činnost, případně i memoriál. Vzhledem
k pracovnímu vytížení v zaměstnání, různým pracovním režimům (směnnost, nepravidelnost, sezónnost) a dojížděním do vzdáleného zaměstnání u většiny našich aktivních členů se nám nedaří v našich
řadách najít ochotné lidi, kteří by se této činnosti
mohli věnovat. Proto se obracíme s výzvou na naše
spoluobčany, zda by se nenašel někdo, kdo by byl
v práci s mládeží ochotný pomoci. Za každou iniciativu, radu či návrh předem děkujeme.
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Mateřská škola Skoronice
Tak už zase budou prázdniny!
Těší se na ně děti i zaměstnanci škol. Potřebují si od
sebe odpočinout, načerpat nové síly a učitelé inspiraci
pro další práci.
Letos došlo ke změně v pedagogickém obsazení naší
školky. Paní učitelka Gabriela Šťastná odešla na mateřskou dovolenou a už se raduje z krásného chlapečka. Na její místo nastoupila paní učitelka Andrea
Horňáková ze Skoronic.
V současném kolektivu dětí máme patnáct chlapců a
deset děvčat, což je i slyšet:-). Od toho se odvíjí i výběr her a aktivit.

Vánoce jsou už sice dávno za námi, ale chci jen lehce
připomenout besídku, která je nejen vystoupením dětí
s koledami, ale také setkáváním jejich rodičů a příbuzných a společným vnímáním oblíbených svátků.
Trochu jiné je to s oslavou Dne matek. Do programu
vkládají děti své nápady, trénují bez reptání a s nadšením. I když to pro některé bylo poprvé, rozlehlého jeviště a obsazeného hlediště se nezalekly.
Zlatou medaili si zasloužily všechny děti, že 12. května před plným sálem obstály.

Mezi chlapci je oblíbené konstruování z lega, stavění
vláčkodráhy, řešení hlavolamů, studování atlasů a encyklopedií. Děvčata dávají přednost kreslení, modelování, zpěvu a tanci, stolním společenským hrám.
Že jsou rozené hospodyňky a oragnizátorky dokazují
při hře na domácnost, do které hravě zapojí chlapce.

Výlet s výšlapem nám sice pokazil déšť, ale máme
ještě v záloze indiánské odpoledne s táborákem, rozloučení se školáky a výlet do zookoutku.
Určitě to vyjde, máme objednané pěkné počasí!
Končí školní rok 2012/2013 a my už myslíme na ten
příští. Čím bude zase jiný, co nám přinese? Už teď
víme, že nám přibude ,,jen“ sedm nových dětí. Několik posledních let se nám měnila téměř polovina.
Velkou oblibu získalo mezi dětmi divadélko Rolničky, které nás několikrát navštívilo. Představení jsou
poutavá a poučná, mají vždy nějaké podtéma týkající
se ekologie, zdraví apod.
Divadlo Sluníčko manželů Janáčkových z Brna nás
zase příjemně překvapilo netradičním pojetím známých pohádek.

Do základní školy odchází šest dětí, z toho tři do ZŠ
Vlkoš, dvě do ZŠ Milotice a jedno do ZŠ Kyjov. Jeden chlapec přechází do mateřské školy do Milotic.
Nový kolektiv budou opět tvořit ze dvou třetin budoucí muži.
Tak ať vydržíme! :-)
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Dědictví otců zachováváme…
Na jaře letošního roku opět začaly
práce na našem kostele.
Na začátku dubna byla odstraněna
venkovní okna v presbytáři a do
stávajících vnitřních rámů byla nainstalována nová vitrážová okna.
Prostor presbytáře je nyní naplněn
denním světlem a díky ventilačním
dílům ve dvou oknech se dá
v kostele částečně větrat. Peníze na
okna v presbytáři v celkové výši
197 400 Kč darovali lidé z farnosti.
Dalším významným počinem byla
realizace nové střechy nad zákristií
a výměna děravých okapů. Musela
se udělat i nová vazba, ta původní
byla kompletně ztrouchnivělá. Zároveň došlo i ke stržení dřevěného
stropu pod touto střechou, protože
jeho životnost už dávno vypršela.
Celkové náklady dosáhly částky
156 590 Kč a byly hrazeny
z farních peněz. Prostředky na novou střechu a okapy se podařilo
získat díky pravidelným sbírkám
v kostele a výtěžku z akce „Víno
pro kostel“, do níž se zapojilo 19
vinařů a Vinařský spolek Skoronice. Prodej vína vynesl celkem
53 950 Kč.

V současné době probíhá druhá
etapa sanačních prací. Nad rámec
původního projektu bylo provedeno podřezání zákristie, které stálo
26 530 Kč a bude hrazeno
z obecního rozpočtu. Firma RES

Kyjov začala s aplikací nových
prodyšných omítek na venkovní
straně jižní části kostela. Místní
občané osekali svépomocí omítku
na soklové části kostela ze severní
strany a zrušili betonový okapový
chodník, který přispíval k vlhnutí
zdiva. Po nanesení nových omítek
na sokl bude i na této straně podél
obvodové zdi proveden výkop a
vloží se zde nopovaná fólie, která
zábrání působení zemní vlhkosti.
Rozsah vnitřních úprav se oproti
předpokladům značně rozšíří díky
dotaci o celkové výši 602 000 Kč,
kterou farnost získala na opravy.
10 % z této částky musíme uhradit
z farních peněz, zbývající dostaneme ze Státního zemědělského
intervenčního fondu. Tyto peníze
jsou určeny na nový hromosvod (o
jeho nefunkčnosti jsem psala
v minulém čísle), elektroinstalaci
(její současný stav je naprosto nevyhovující nejen z hlediska bezpečnosti), osvětlení (v současném
stavu je v kostele nedostatečné a
neekonomické) a dvě vitrážová
okna přístupná z kůru. Na čtyři
okna v lodi kostela se našli dárci
z řad farníků. Jakmile bude zpracována projektová dokumentace,
začne se s výběrem firem. Poté se
určí harmonogram prací tak, aby
jednotlivé etapy na sebe pokud
možno navazovaly a minimalizovaly omezení provozu kostela.

Chtěla bych poděkovat panu starostovi Grombířovi za kvalitní
zpracování projektu pro získání
dotace, za podporu všech aktivit
spojených s opravami kostela a za
výbornou spolupráci s farní radou.
P. Pavlu Šupolovi patří dík za excelentní obhajobu projektu před
hodnotící komisí. Díky jejich přičinění jsme pro kostel získali
značné finanční prostředky.

Ráda bych poděkovala všem donátorům, díky jejichž finančním darům bylo a bude možné vyměnit
okna v kostele. Další díky patří
všem, kteří přispívají na opravy
prostřednictvím sbírek, darů nebo
podporují farní aktivity. Velký dík
patří všem brigádníkům, kteří svou
ochotou a prací pomáhají farnosti a
obci šetřit peníze a všem, kteří
udržují kostel čistý a připravený ke
každodennímu používání. Ne nadarmo se říká: „Práce jako na kostele“. A o tom našem to platí dvojnásobně.
Olga Hradilová, členka farní rady
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Rybáři Skoronice, o. s.
PETRŮV ZDAR
Jelikož jsem byl osloven jako zástupce rybářského sdružení v obci
o malý příspěvek k naší činnosti do
obecního bulletinu, tak alespoň
touto krátkou formou naplňuji daný slib.

pomoci nebo se zapojili do našich
řad, tak raději vymýšlí, co hodit
rybníka nebo co rozmlátit či počmárat…
Bohužel i na tuto realitu dnešního
světa musíme myslet při plánování
dalších investic a oprav.

Naše rybářské sdružení v tomto
roce plánuje pravidelné závody, na
které budete včas upozorněni
z rozhlasu a také z plakátů, pracovní termín je první prázdninová
sobota, samozřejmě dle vývoje letošního nevyzpytatelného počasí.

Hodně lidí se ptá na možnost lovu
ve
skoronském
rybníku
–
v současné době neprodáváme
žádné povolenky ani jiné místenky
pro lov ryb.
Každým rokem máme běžně v tuto
dobu již za sebou výroční schůzi,
na které se přijímají noví členové,
a bilancujeme předchozí sezónu.
Taktéž máme po velké brigádě, na
které každoročně opravujeme břehy a občas čistíme dno rybníka,
v průběhu roku silně zatíženého
nejen přírodou, ale také, nezodpovědnými návštěvníky. Místo toho,
aby přišli a zeptali se, jak mohou

Pokud byste měli zájem, můžete
bez ostychu oslovit naše členy a
i mimo závody si u nás zachytat.
Po domluvě s některým z členů
sdružení si můžete v jeho doprovodu zajít chytit nějakého kapříka
či úhoře. Jde samozřejmě o formu
lovu chyť a pusť, nejsme komerční
rybník jako v Kelčanech a ani nechceme jít touto cestou.
Jistě by vás také zajímalo, kde bereme ryby a které druhy ryb se
v rybníku nachází. Ryby většinou

zajišťuje a vozí pan Radomil Ingr
od svého kamaráda a majitele rybářství v Tovačově pana Zahradníčka. Od něj máme u nás již odrostlé trofejní tolstolobiky, kapry a
amury, od minulého roku jsme
doplnili vodu o atraktivní jesetery
a candáty, cejnů plotic a karasů je
zde mnoho. Proto i nějaká ta štika
brázdí skoronské vody spolu
s nočními úhoři, kteří občas večer
tajemně vykukují z vody.
Bohužel nás trápí volavky a kormoráni, kteří umí v krátké chvíli
zdecimovat rybí osádku, proto vítáme pohyb pejskařů kolem vody.
Není však příjemné, když zde občas něco pejsci zapomenou. Je třeba si uvědomit, že sem chodí nejenom rybáři, ale i rodiče na procházkách s dětmi a jistě víte, jak je
„příjemné“ šlápnout do takového
psího výkalu.

Z dotačních prostředků obce jsme
v minulosti zhotovili zastřešenou
pergolu, v tomto roce nás bohužel
čekají její opravy po vandalech a
rozsáhlejší opravy břehů po ničivých nájezdech ondater a bobrů.
Rádi bychom také v tomto roce
postavily zázemí pro ukládání materiálu k maringotce, na maringotce samotné musíme bohužel nechat
zasklít rozbitá okna. Snad se nám
podaří vybudovat v areálu i zamýšlený suchý záchod.
S přáním Petrova zdaru Vám přeji
krásné procházky kolem rybníka,
velké úlovky při závodech i mimo
ně.
Za Rybáře Skoronice, o. s.
Pavel Veverka
místopředseda organizace
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Krátké ohlédnutí za uplynulým skautským rokem
Tak jako každý rok, na začátku školního roku, tedy
v září 2012 se skauti probouzejí z takzvaného letního
odpočinku a začíná jim „sezóna“, která je plná zábavných družinovek, dobrodružných výprav, ale také
kulturního dění.
Hned na začátku září jsme podpořili svou účastí pietní
akt ukládání ostatků vlkošského rodáka generála Sergěje Jana Ingra ve Vlkoši. V následujících měsících
naši členové pořádali výpravy, výlety, plnili úkoly
skautské stezky (což je taková hravá forma skautského vzdělávání), ale také pomáhali – přispěli jsme
hmotnými dary pro pejsky do útulku ve Skalici.

No a než jsme se nadáli, byly tu Vánoce. Jako tradičně, již po několik let jsme se na Štědrý den vydali do
chladných ulic Skoronic, abychom i ostatní obdařili
Betlémským světlem. Pro některé z nás to bylo velmi
obtížné, protože jsme nejedli za vidinou zlatého prasátka. O to těžší bylo odmítnout vánoční cukroví, které tak lákavě vonělo. Odměnou nám byly spokojené
úsměvy lidí a plamínek Betlémského světla na jejich
štědrovečerní tabuli.

V půlce srpna pojedou naši starší skauti na tábor do
Vřesovic. Děti se ponoří do hry Jumanji, která je stěžejním tématem celého tábora. Od tohoto tématu se
prakticky odvíjí veškeré dění v táboře – hry, soutěže,
kostýmy a další tvůrčí činnosti dětí.

Náš vedoucí oddílu Zdeňa s oblibou říká: „Skaut je
nepromokavý!“ Já ale doufám, že tuhle větu už nebude muset použít, a to hlavně o prázdninách, už jen
proto, že naši skauti jedou na tábor. Ale také proto, že
si chceme užít prázdniny plné sluníčka a nabrat síly a
nové nápady na další rok.

Jaro probíhalo v duchu práce na našem tábořišti ve
Vřesovicích. Začátkem května si starší skauti připravili program na Pálení čarodějnic, kde jako každým
rokem měla především lanová houpačka velký
úspěch. Tento rok jsme bohužel nepořádali spolu
s hasiči dětský den, a to v důsledku budování silnice a
kanalizace na Dědině, ale také kvůli nevhodnému terénu na Zelničkách, proto jsme se zaměřili na závěrečnou velkou výpravu.
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TJ Sokol Vlkoš, o. s.
V ročníku 2012 – 2013 pokračoval v práci oddíl
florbalu vedený Jarmilou Slavíčkovou, děcka si
vyzkoušela několik turnajů a nadšení z honění
florbalového míčku přetrvává, což je potěšitelné.

Mimo soutěž uspořádal tento oddíl dva turnaje a
třetí turnaj chce uspořádat 10.8. v rámci přípravy
na nový ročník.

Stolní tenis – muži letos skončili na 10. místě z 12
účastníků okresního přeboru, takže se udrželi
v druhé nejvyšší soutěži okresu. Velmi potěšitelné
je zahájení pravidelné činnosti mládežnického oddílu pod vedením Ing. St. Šmída. Děcek chodí kolem deseti a na podzim si již vyzkouší nějaký turnaj.

V zimním období začal vyvíjet činnost oddíl sportovní lukostřelby pod vedením M. Křížky. Kluci
se pravidelně scházejí a mají mezi sebou již i nové
mladé adepty tohoto technického sportu.
Fotbalový oddíl pod vedením Ing. P. Vrány vyvíjel činnost ve spolupráci s Vracovem a Kostelcem,
což přineslo starosti, ale také pozitiva – poprvé
v historii TJ se naši nejmenší zapojili do soutěží
po dvou ročnících, což je pro rozvoj děcek velmi
důležitý aspekt. Mladší přípravka A i B uhrála
spoustu solidních zápasů, bohužel ke konci soutěže se počty mladých fotbalistů začaly zmenšovat.
U mladší přípravky se nestanovuje tabulka, ale to
není podstatné, děcka hrají a rozvíjejí své schopnosti. Starší přípravka bojovala ve dvou soutěžích
– v okresním přeboru skončil A tým na 8. místě a
v okresní soutěži skončil B tým na 10. místě.
Mladší žáci skončili 3. v okresním přeboru, starší
žáci v okresním přeboru skončili na 5. místě.
Dorost A hrál okresní přebor a skončil na 12. místě, dorost B ve III. třídě skončil na 9. místě. Stále
hledáme další trenéry a to hlavně k dorostu, kde se
projevoval největší problém.
Muži skončili na 3. místě, takže bohužel vytčený
cíl – postup z třetí třídy – se nepovedl.
Dívčí fotbalový oddíl skončil v MSDŽ sk. B na 3.
místě jako nejlepší tým okresu Hodonín - na 5.
místě skončily Mutěnice, Hovorany byly deváté.

Tuto činnost jsme mohli vyvíjet i díky podpoře
obcí Vlkoš a Skoronice. V minulém roce jsme využili 30.000 Kč z grantu obce Skoronice na podporu cestovného mládeže. Pro letošní rok bylo TJ
z grantového řízení uvolněno 50.000 Kč, za což
patří zastupitelům obce velký dík. Právě přes obce
se po novém schématu ministerstva financí má dostávat zásadní podíl prostředků pro sportovní organizace.

Jsme asi jednou z největších organizací a naše
činnost je primárně zaměřena na děti a podporu
pohybové gramotnosti mládeže. Podpora kultury a
sportu je jedním z mnoha úkolů obecních zastupitelstev a já jsem rád, že nám vzájemná spolupráce
funguje ku prospěchu hlavně našich dětí. Jsem
přesvědčen, že přes všechny „důležitosti“ je investice do mládeže a do rozvíjení sportů tou správnou
investicí. Je důležité, abychom nemuseli
z finančních důvodů rušit žádné sportovní aktivity,
ale spíše tyto činnosti dále rozvíjet.
Josef Novosad
předseda TJ Sokol
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Vinařský spolek Skoronice, o. s.
Vinařský spolek se představuje
Vinařský spolek Skoronice je neziskovým občanským sdružením, které oficiálně vzniklo teprve před
dvěma lety, ale přesto se v obci už velmi solidně
etablovalo a je organizátorem a pořadatelem několika
menších, ale i významnějších akcí v kulturním kalendáři obce.

Jeho činnost je z povahy věci zaměřena na rozvoj vinařství a vinohradnictví v obci a udržení místních
tradic spojených s vinařstvím, ale snažíme se zdejší
vinaře také seznamovat s novými trendy, moderními
technologiemi a v neposlední řadě vzdělávat všechny
zájmuchtivé v oblasti degustace a hodnocení vín. Pro
širší veřejnost je asi nejviditelnější činností spolku
pořádání kulturně-společenských akcí, které jsou
s oblibou navštěvovány nejen místními, ale i návštěvníky ze všech koutů naší země.

srovnávací degustace vlastních mladých vín, tak abychom byli schopni co nejdříve odhalit a následně řešit
případné nedostatky či vady vín, které by
v budoucnosti měly neblahý vliv na výsledný produkt.
Dle možností, především časových, se snažíme každý
rok zorganizovat několik exkurzí do okolních i vzdálenějších vinařských firem, kde se seznamujeme
nejen se špičkovými technologiemi, které většinou tyto vinařství používají, ale získáváme i neocenitelné
zkušenosti od majitelů či sklepmistrů těchto podniků.
Ti většinou velmi ochotně a fundovaně zodpovídají
naše dotazy týkající se celého výrobního, ale i skladovacího procesu vína. Součástí exkurzí je samozřejmě i degustace vyráběných vín, která bývá většinou velmi obšírná a komplexní.

Vinařství, vinohradnictví, ale především degustace a
hodnocení vín jsou obory, které jednoznačně a prokazatelně vyžadují celoživotní průběžné vzdělávání a
zdokonalování našich znalostí a schopností. Většina
výše uvedených akcí je pořádána v duchu tohoto faktu, ale připravujeme také odborné školení a semináře,
vedené odborníky či dokonce kapacitami v jednotlivých oborech. Jelikož se většinou nenajde dostatek
zájemců z naší obce, velmi úzce nejen v tomto směru
spolupracujeme se spřáteleným občanským sdružení
Přátelé Achtele Vlkoš a v budoucnosti plánujeme tato
školení pořádat ve spolupráci s mikroregionem Nový
Dvůr, tak aby byla navštěvována všemi členskými
obcemi a dopad cenných informací byl co největší.

Naše aktivity jsou v podstatě celoroční a překvapivě
nejvíce akcí organizujeme v době „vegetačního klidu“ vinařů – v zimě. Jsou to řízené odrůdové degustace vín profesionálních vinařů, kde se zaměřují
na poznávání a srovnávání jednotlivých vín
z hlediska různých faktorů – odrůdy, původu, technologie, atd. Jakmile je to jen trochu možné a vína jsou
alespoň částečně vyškolena, pořádáme ochutnávky a
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Všechny výše uvedené aktivity jsou veřejné pro
všechny zájemce a o jejich konání s předstihem informujeme na obecním webu či na naší vývěsce na
autobusové zastávce.
Naší hlavní akcí, jejíž organizace nás zaměstnává po
většinu roku, jsou Otevřené sklepy, které se konají
vždy poslední květnovou sobotu a snažíme se do ní
zapojit většinu místních vinařů. Letos se konal již 3.
ročník této akce, z nichž dva bohužel byly deštivé.
Přesto se nám daří, především díky nevšední pohostinnosti místních vinařů, přilákat návštěvníky
z různých koutů republiky. Statisticky víme, že 70 %
účastníků přijede z větší vzdálenosti jak 70 km od naší obce.
Podařilo se nám také obnovit velmi úspěšnou akci
našich otců a dědů – burčákovou zábavu, kterou po-

řádáme většinou na skoronskou pouť, tj. začátkem září. Bublavý mok láká návštěvníky stejně jak před 40
lety a tak se akce i dnes těší velké oblibě.
Před vánočními svátky organizujeme velmi rádi pod
záštitou obce při vánočním zpívání ochutnávku mladých vín místních vinařů, která je prvním okénkem
do nadcházejícího ročníku.
Náš relativně náročný celoroční program se nám daří
realizovat nejen díky 7 nadšeným a práceschopným
členům spolku a několika spřízněným „duším“, které
nám vždy a ochotně pomohou, za což jsme jim vděčni, ale i díky finanční i materiální podpoře obce, vinařského fondu a našich sponzorů.
Děkujeme všem podporovatelům a příznivcům naší
činnosti a věříme, že se nám ji podaří udržet a rozvíjet i v budoucnosti.

Otevřené sklepy 2013 aneb prší, prší, jen se leje 
Vinařský spolek Skoronice, o. s.
uspořádal opět poslední květnovou
sobotu akci, která si už našla stabilní místo ve společenskokulturním kalendáři obce – Otevřené sklepy Skoronice 2013 aneb
vítejte v obci Jízdy králů. Oficiální
název jsme nedoplnili vtipným, ač
výstižným přídomkem jako je
v nadpisu, ale dodatkem, který má
upozorňovat na tradici, jíž se
v poslední době naše obec zviditelnila a proslavila. Velmi rádi bychom i v budoucnosti jízdu králů
propagovali a seznamovali účastníky naší akce různými způsoby
s tímto místním starobylým zvykem.

Každým rokem se snažíme zapojit co nejvíce místních vinařů do
této „přehlídky“ zdejších vín a
sklepů a proto vždy veřejně či
osobně oslovujeme s dostatečným
předstihem všechny potencionální zájemce – vinaře či majitele
sklepů s nabídkou aktivní účasti.

Ne vždy se samozřejmě setkáme
s pozitivním přístupem ať už
z jakýchkoliv, většinou subjektivních důvodů. Přesto je potěšující, že i letos nabídlo návštěvníkům svá vína celkem 19 vinařů,
kteří se prezentovali v 16 otevřených sklepech. Vzhledem k tomu,
že naše obec dnes už nepatří
k vesnicím, kde by vinařství bylo
v každé rodině samozřejmostí a
reálně se zde hospodaří tak možná cca ve 30 sklepech, jsou tato
čísla výborná a nutno dodat, že
neúčast některých vinařů nebyla
dána negativním postojem k naší

činnosti, ale způsobena nepříznivým vývojem ve vinicích
v loňském roce a takto vzniklému
nedostatku vína. Jednalo se již
o 3. ročník této akce a tak by se
mohlo zdát – a trochu jsme v to
i doufali – že organizace a zajištění
se stane pomalu rutinou a bude čím
dál jednodušší. Opak je pravdou.
Tento stav je z větší části ovlivněn
i naší snahou akci stále posunovat
dopředu a snažit se návštěvníkům
připravit perfektní servis a nabídku
komplexního celodenního vyžití,
zaměřeného především na folklór a
gastronomii.
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Velmi složitý je pro nás fakt, že
v areálu místní sklepní kolonie
v podstatě neexistuje žádné zázemí vhodné pro pořádání jakékoli akce, ale ani prostory či zařízení, kde by projíždějící cykloturisté, kterých je v poslední době stále více, mohli spočinout,
napít se vody či si odskočit. A
tak jsme nuceni si v podstatě
všechno vypůjčit, přivézt, postavit… Tady patří dík těm, kteří
nám různá zařízení zapůjčí za
mírný peníz či zdarma a hlavně
těm, kteří nám tento mobiliář
pomohou „stěhovat“ a dopravovat – díky Tondo.
Ještě nikdy jsme pro naši akci
neudělali tolik jako nyní. Vedeni
snahou přivést do Skoronic co
nejvíce návštěvníků a díky účelové dotaci od Vinařského fondu,
jsme se rozhodli provést rozsáhlejší reklamní kampaň v několika
rádiích. Reklama na internetu je
dnes už samozřejmostí a naštěstí
je na většině serverů zdarma.
Udělali jsme spoustu dalších
kroků k dokonalé propagaci a
pak zasáhne „vyšší moc“… od
rána prší a my si uvědomujeme,
jak je příroda mocná a neúprosná
a jak my jsme malí a bezbranní.
Vzniká nám spousta problémů,
které musíme akutně řešit a náhle připravovat „mokrou“ variantu
stejně jako v premiérovém ročníku v roce 2011. Je smutné a
někdy demotivující, že ze tří
„pokusů“ nám podruhé prší. Ale
i tak s trochou stresu, přesto
v klidu se nám vše podaří vyřešit
– občerstvení, pokladny, vystoupení pěveckého sboru, harmonikáře, televizní produkci… a nakonec pršet přestane.

Je něco po poledni, přípravy vrcholí, návštěvníci jsou „za dveřmi“ a my se rozhodneme vrátit
alespoň částečně zpět na suchou
variantu. Znovu postavit pokladny venku, vyřešit občerstvení, ale
hlavně znovu kontaktovat účinkující s žádostí o vystoupení. Vše se
zdárně podaří, jen někteří členové
cimbálky po dopoledním zrušení
vystoupení u nás, mají již operativně dohodnutý jiný program.
Je to sice zásah do anoncovaného
programu, ale jak se ukázalo,
z větší části se podařilo skvěle
zpívajícímu mužskému pěveckému sboru z Boršova tento výpadek nahradit. Velmi příjemným
doplňkem byl i po sklepech „putující“ harmonikář z Vracova,
který rozezpíval nejednu skupinku.
Ze zkušeností je nám jasné, že
dopolední déšť odradí velkou část
návštěvníků, kteří k nám plánovali přijet, ale přesto konečný
údaj o 204 platících je vzhledem
k vývoji dne uspokojivý.
Pršet sice přestalo, ale počasí navečer bylo už dosti chladné, a tak
po 8 hodině, kdy byla většina
sklepů právě zavřena, zůstala
v areálu jen hrstka lidí. Tak
v podstatě letošní ročník skončil
relativně brzy.

Přes všechny útrapy jsme se opět
setkali s nadšením většiny účastníků, kteří oceňovali nejen dobrou a
stále se zlepšující úroveň zdejších
vín. Nováčky si získala otevřenost a
pohostinnost místních vinařů, kteří
jsou přes všechno kolem jednoznačně základním kamenem této
akce.

Díky vám všem vinařům za účast a
přístup,
děkujeme
děvčatům
v pokladnách, díky všem pomocníkům a v neposlední řadě děkujeme
obci i obecním zaměstnancům za
veškerou podporu, kterou nám poskytují a bez které by bylo výrazně
složitější akci takového rozsahu realizovat.
Jelikož věříme, že tato akce má
smysl a přináší spoustu pozitivního
do dění v obci, doufáme, že se nám
podaří uskutečnit i další ročníky.
S nadějí v příznivější počasí se
s vámi těšíme na viděnou u nás ve
sklepech i v roce 2014.
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Jak se mění tvář Skoronic
fotosrovnání osmi míst v obci; červen 2011 a červen 2013
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