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Když jsem já sloužil to třetí léto…
Ten, kdo chce tnout, musí se nejdřív rozmáchnout… První dva roky
působení současného zastupitelstva byly naplněny především přípravou projektů a dokumentace k připravovaným stavbám a rekonstrukcím. Realizované práce v tomto období se týkaly hlavně zefektivnění
služeb poskytovaných občanům, úprav veřejných prostranství v obci a
obnovy či budování drobné infrastruktury. Plody společného úsilí a
pečlivé přípravy sklízíme až letos, třetí rok působení zastupitelstva.
V měsíci srpnu bylo dokončeno odkanalizování obce a napojení na
čistírnu odpadních vod v Miloticích. Začátkem prosince jsme zahájili
roční zkušební provoz tohoto vodního díla. Závěrečnou zprávu
k projektu kanalizace včetně jejího financování si můžete přečíst
v úvodu tohoto čísla obecního magazínu.
Dotační žádosti a financování investičních projektů z prostředků obce
v roce 2013 bilancuje text, z jehož obsahu je zřejmé, že jen trpělivost a
důslednost v podávání žádostí o dotace přináší výsledek. A to jen někdy. V případě rekonstrukce muzea a vybudování nové expozice byla
podpořena až třetí žádost o dotaci, o finanční podporu na vybudování
knihovny, kluboven a sociálního zařízení v 1. patře bývalé školy jsme
žádali třikrát neúspěšně. Když nebyla podpořena ani letošní žádost
v rámci dotačního titulu „Podpora regionů“ Nadace ČEZ, rozhodlo zastupitelstvo obce o realizaci přestavby z prostředků obce. Financování
tohoto projektu, komunikace na Dědině a dalších investičních akcí
umožnilo rozumné hospodaření obce a změna zákona o rozpočtovém
určení daní, která přinesla více prostředků do obecního rozpočtu.
Z nerealizovaných záměrů letošního roku považuji pro příští období za
prioritu celkovou rekonstrukci bývalé školy – výměnu oken, zateplení
a opravu fasády budovy, nově hřiště pro děti a bezbariérové zpřístupnění 1. patra. Práce, na jejichž financování budou stačit prostředky obce, zahájíme již o jarních prázdninách výměnou oken a vstupních dveří. O dalším rozhodnou dotační příležitosti.
Zásadně odlišná je situace u neinvestičních projektů týkajících se
tradic a kultury. Věhlas jízdy králů i pověst Skoronic jako obce prožívaných tradic nám otevírá přístup k dotačním prostředkům Ministerstva kultury ČR i Jihomoravského kraje. Především tato podpora
nám umožnila uskutečnění VI. sjezdu rodáků, jehož vrcholem byla
jízda králů. Ohlasům této nejvýznamnější kulturní a společenské události letošního roku je věnována tématická příloha. Přeji si, aby slova
obdivu a uznání byla nejen milou vzpomínkou na obecní svátek, ale
i závazkem pro dny všední. V těch nadcházejících svátečních vám
přeji pokoj a Boží požehnání, v roce 2014 pak pevné zdraví a všecko
dobré.
Jan Grombíř

Kanalizace v obci a kanalizační sběrač – závěrečná zpráva
Realizace projektu „Skoronice – kanalizace v obci a kanalizační sběrač“ byla dokončena 10.8.2013, obec Skoronice stavbu převzala od
zhotovitele (Strabag a.s.) dne 14.8.2013. Ke dni 31.10.2013 byla předána veškerá dokumentace ke stavbě a zahájeny úkony pro řízení
o ročním zkušebním provozu a následné kolaudaci. Místní šetření za
účasti všech dotčených orgánů proběhlo dne 20.11.2013 a ke stejnému
datu podala obec žádost o zahájení zkušebního provozu.
Financování stavby
Cena stavby dle rozpočtu k projektové dokumentaci ...... 46 000 000 Kč
Výběrového řízení na dodávku stavby se v měsíci srpnu 2011 zúčastnilo
23 firem, vítězná nabídka společnosti Strabag a.s. Brno činila 23 210 327
Kč.
Dotace a jejich vyúčtování
Dotace Ministerstva zemědělství ČR .............................. 10 427 000 Kč
Podle podmínek dotace musí být do 31.12.2013 zahájený zkušební
provoz s nabytím právní moci rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu. Po ročním zkušebním provozu bude stavba zkolaudována. Termín pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je
31.12.2014.
Dotace Jihomoravského kraje............................................ 2 317 200 Kč
Podmínky dotace jsou stejné jako u MZe, termín pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je 31.3.2015
Finanční bilance
Náklady na projektovou a inženýrskou činnost (Aqua Procon) 2 344 800 Kč
Skutečné náklady stavby (Strabag a.s.) ........................... 23 405 474 Kč
Rozpočet dle smlouvy ..................................................... 23 210 327 Kč
Rozdíl (vícepráce celkem) .................................................... 195 147 Kč
Fakturace domovních přípojek – Dědina ............................. 105 000 Kč
Vícenáklady skutečné ............................................................. 90 147 Kč
Výše uvedené částky jsou vícenáklady v rámci projektu. Tvoří je zvýšení DPH v roce 2013, změny v délce stok a řešení vyvolaná nepřesnostmi projektu. Mimo tyto náklady vznikly při budování kanalizace
další náklady na práce, které nebyly součástí projektu – likvidace porostu podél Hruškovice, přidaná šachta a její připojení na Zelničkách
apod.
Všechny faktury za práce na projektu jsou dodavatelům prací – Strabag a.s. Brno a projektových a inženýrských služeb – AP Investing
Brno uhrazeny. Závazky obcí, které se podílely na spolufinancování
projektu, jsou rovněž uhrazeny. Podíl obce Vlkoš činil 5 757 303 Kč,
podíl obce Milotice 2 132 663 Kč.
Náklady obce Skoronice ve výši 4 900 000 Kč jsou hrazeny z úvěru.
Splatnost úvěru je do 30.9.2021. Roční splátky úvěru činí 600 000 Kč.
Úroky z úvěru nám dle smlouvy o dotaci hradí Ministerstvo zemědělství ČR. Celková výše úroků činí cca 620 000 Kč.
Jan Grombíř
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Informace o realizovaných projektech
Dotační žádosti podané v roce 2013, spolufinancování podpořených projektů, realizace z finančních prostředků obce
INVESTIČNÍ:
Ministerstvo pro místní rozvoj – dotační titul „Program rozvoje venkova“
Projekt „Vybudování centra volnočasových aktivit a knihovny“ ........ 400 000 Kč
NEPODPOŘENO
Nadace ČEZ – dotační titul „Podpora regionů“
Projekt „Vybudování centra volnočasových aktivit a knihovny“ ........ 850 000 Kč
NEPODPOŘENO
ROP Jihovýchod – dotační titul „Obnova venkovské infrastruktury“
Projekt „Technické zhodnocení MŠ Skoronice“ (komplet. rekonstrukce budovy)
NEPODPOŘENO.............................................................................. 3 950 000 Kč
Nadace ČEZ – dotační titul „Oranžové hříště“
Projekt „Víceúčelové hřiště na Zelničkách“ ..................................... 2 200 000 Kč
NEPODPOŘENO
SZIF – MAS „Kyjovské Slovácko v pohybu“
Projekt „ Dědictví otců zachováváme…“ ............................................ 542 000 Kč
Podpořena rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení, rekonstrukce hromosvodu,
výměna 2 ks oken, vybudování spolkové místnosti nad sakristií. Realizátorem
projektu je Římskokatolická farnost Vlkoš. Projekt není dokončený, vyúčtování
bude do konce ledna 2014.
NEINVESTIČNÍ:
Jihomoravský kraj – D2 podpora projektů v oblasti nemateriálních statků
UNESCO
Plánované náklady projektu „Jízdou králů jedem k vám…“ ............... 130 000 Kč
Dotace Jihomoravského kraje 90 % ..................................................... 117 000 Kč
Spoluúčast obce 10 % ............................................................................ 13 000 Kč
Skutečné náklady projektu ................................................................... 144 500 Kč
Ministerstvo kultury ČR – podpora tradiční lidové kultury
Plánované náklady projektu „Jízda králů jako prožívaný odkaz předků“....134 000 Kč
Dotace Ministerstva kultury ČR 70 % ................................................... 95 000 Kč
Spoluúčast obce 30 % ............................................................................ 39 000 Kč
Skutečné náklady projektu ................................................................... 142 000 Kč
Obě dotace byly využity na zajištění jízdy králů, část prostředků byla použita na
pořízení informačního systému o expozici jízdy králů v obecním muzeu.
Rekonstrukce, opravy, kácení a ořez stromů financované z prostředků obce 2013
Vybudování nové místní komunikace v části Dědina ....................... 2 480 000 Kč
Rekonstrukce 2. NP bývalé školy ........................................................ 873 000 Kč
Sanace vlhkých zdí kostela + navazující práce .................................... 110 000 Kč
Příspěvek na spolufinancování rekonstrukce muzea ............................ 220 000 Kč
Opravy komunikací, zpevnění cesty na Pastvisku ................................. 50 000 Kč
Chodník Pastvisko .................................................................................. 75 000 Kč
Kácení a ořez stromů, likvidace porostu na březích Hruškovice ........... 25 000 Kč
Projektové služby a stavební dozor kanalizace .................................... 170 000 Kč
Šachta a přípojka na Zelničkách............................................................. 66 000 Kč
Celkem .............................................................................................. 4 081 000 Kč
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Činnost Mikroregionu Nový Dvůr v období 2012 – 2013
Dovolte mi krátké shrnutí toho
podstatného, co se u nás
v Mikroregionu Nový Dvůr událo
za uplynulé dva roky.
V roce 2012 jsme si připomínali
10. výročí založení Mikroregionu
Nový Dvůr. V duchu oslav se nesl
již tradiční silvestrovský pochodem za prasátkem na sklonku roku
2011 v Ratíškovicích. Silvestrovské téma „olympijské hry“ předznamenalo sportovní zaměření jubilea. Loňský rok byl ve znamení
sportování a her. Během roku
uspořádala každá z obcí mikroregionu sportovní klání s jinou tematikou, ovšem společnou myšlenkou
a tou je účast kohokoli z našeho
malebného Nového Dvora. Jaký
byl tedy program sportovních akcí
pod společným názvem Regionhry
2012?

končili cyklokritériem obce Skoronice a cyklistickým výletem mezi vinohrady. Akce byly hojněji
i méně hojně navštívené, ale každý
kdo přišel, si poté odnášel krásný
zážitek nebo alespoň malého dráčka.

Reprezentační ples Mikroregionu
Nový Dvůr pořádaly Skoronice.
Únorová taneční párty byla plesovou derniérou, neboť vzhledem
k přetíženosti plesové sezony jsme
se rozhodli přesunout tuto akci na
léto do již zmíněné letní či myslivecké noci.

němž se podíleli žáci jednotlivých
základních škol mikroregionu
svými výtvory a náměty. Tato žádost nám schválena nebyla. Dále
jsme do programu Leader podali
žádost na vypracování studie na
využití oblasti vrchu Náklo. Tento
byl schválen a v současnosti se na
něm pilně pracuje. V rámci tohoto
projektu proběhla i architektonická
soutěž na vzhled rozhledny. Dále
probíhají měření, chystají se přednášky, tisk brožury o historickém
vývoji MND. Tak nás sledujte a
vše se včas dozvíte.
Aktualizovali jsme webové stránky, rozšířili naše působení na Facebooku, Googlu, Twitteru a to
nám pomohlo k letošnímu zvýšení
návštěvnosti konírny i kulturních
akcí. Rok jsme zakončili pochodem za prasátkem do SvatobořicMistřína. Dva tisíce účastníků
snědlo a vypilo úplně všechno.

A co bylo vloni v konírně?
V sobotu 28.4.2012 v 15:00 h jsme
zahájili další rok Tradic na zámku
v Miloticích. Mohli jste vidět vystoupení Děcek ze Skoronic
s pásmem věnovaným jízdě králů a
ukázku vyvolávání. Slavnostní
otevření expozice v konírně doplnilo vystoupení královniček jako
ukázka další letniční slavnosti.
Samotná expozice nabízela celé léto výstavu lidových krojů a produkty místních řemesel.
Projekty

V březnu to byly vodní hrátky
v bazénu v Ratíškovicích, dubnové
soutěže v neolympijských disciplínách přivítaly Milotice. Vlkoš hostil červnové hry bez hranic. Ve
Svatobořicích-Mistříně si dali dostaveníčko všechny základní školy
mikroregionu. Naopak senioři se
v různých tanečních hrách a soutěžích utkali v srpnu ve Vacenovicích při myslivecké noci a Seniordance. V září jsme výroční rok za-

V roce 2012 podpořila MAS „Kyjovské Slováckovské v pohybu“
v rámci programu Leader mikroregionální projekt „Ubývá míst, kam
chodívala pro vodu…“, jehož cílem byla obnova některých obecních studní a vytvoření místa pro
setkávání obyvatel obce. Projekt
byl realizovaný v letošním roce a
díky finanční podpoře vzniklo
v každé obci mikroregionu příjemné místo k odpočinku.
Podávali jsme žádost na projekt na
obnovu obecních knihoven, na

Rok 2013
Letošní rok jsme zahájili prací na
projektu, do něhož jsme investovali spoustu energie a sil. Spočíval ve
výstavbě rozhledny na vrchu Náklo, rekonstrukci Habánského sklepa ve Vacenovicích u radnice a
zbudování stezky pro pěší a cyklisty, která by zmapovala nejvýznamnější místa MND (sklepní
uličky, Habánské sklepy, těžbu
lignitu, archeologická naleziště,
apod.) Rozpočet projektu byl cca
11 mil. Kč s tím, že 80 % mělo být
uhrazeno z fondů EU. Bohužel byl
tento projekt v posledním schvalovacím kole odmítnut, a to vzhledem k probíhajícím pozemkovým
úpravám v katastru Milotic.
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Konírna
Letos jsme se rozhodli zcela změnit tradiční pojetí výstavy a oproti
statické výstavě krojů jsme zvolili
„interaktivní“ přístup. Návštěvníci
expozice si mohou spoustu věcí
vyzkoušet, naučit se a dozvědět. A
navíc jsme se zaměřili i na děti,
které si zde mohly vytvořit koníka
z jízdy králů, vytepat šperk či namalovat krásný ornament.
Expozice byla velmi hojně navštívená a celkový počet 5 327 návštěvníků (z toho 1 587 do 15 let a
3 740 nad 15 let) opět zvýšil povědomí o MND u nás i v zahraničí.
Celkové příjmy byly ve výši
277 700 Kč, výdaje 312 000 Kč.
Rozdíl ve výši 34 300 Kč byl
uhrazen z rozpočtu mikroregionu.
Od letošního jara doplňují expozici
v konírně výstavy a kulturní programy. Uspořádali jsme dvě výstavy místních umělců – uměleckého
kováře Martina Tomšeje a keramičky Radky Heringové. Vernisáže obou výstav ozdobily zajímavá
vystoupení – scénické čtení studentů divadelní školy ve Zlíně,
jazzová hudba a autorské čtení
prof. Jarmily Bednaříkové. Obě
akce se uskutečnily v podmanivém
prostředí barokního brodu. Při
druhé akci nás velmi mile potěšila
nejenom velmi solidní návštěva,
ale také čokoládová fontána od
Radky Heringové.
Akce
Pro děti letos uspořádal MND
s velkou podporou ratíškovských
skautů první Neckyádu MND. Tato akce je tradiční ratíškovskou,
nicméně se dostavily posádky ze
všech obcí a stejně jako diváci přispěly ke krásnému odpoledni na
rybníčku U Jezérka.
Vacenovice se letos opět chopily
pořádání Seniordance – myslivecké noci, která opět vyšla jak počasím, tak návštěvností. Věříme, že
se z této příjemné letní slavnosti
stane tradice.

„Mikroregion Nový Dvůr pro
každého“

na „trh do Milotic“ našlo 1 700 lidí.
Nabídka
místních
specialit
a tradičních výrobků opět potěšila
všechny věkové skupiny. Celkové
příjmy z trhu činily 115 800 Kč,
výdaje 68 200 Kč, takže jsme dosáhli zisku ve výši 47 600 Kč. Na
příští rok plánujeme rozšířit „trh“
na celý víkend. Tradiční program
obohatí sobotní burčákový pochod
napříč mikroregionem a večerní
koncert písní nejen z vinohradů na
nádvoří zámku v Miloticích.
Hospodaření do 31. 10. 2013

Slevový balíček poskytuje svým
majitelům možnost využít pohostinnosti poskytovatelů služeb a pořadatelů akcí ve všech obcích mikroregionu. 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
přenosná a nabízí slevy například
na šlapací drezíně v Ratíškovicích,
horolezecké stěně v Miloticích či
vinařských slavnostech ve Skoronicích a Vlkoši.
Našim cílem je spojit soukromý a
veřejný sektor a ze získaných peněz
podporovat drobné projekty a neziskové organizace v mikroregionu.
Zároveň přilákat turisty a ukázat
místním obyvatelům, že turistika
může přinést nové příležitosti do
našeho malebného kraje. Na tradičních trzích v Miloticích jste na tuto
knihu mohli vyhrát zájezd do termálních lázní v hodnotě 8.000 Kč.
Podobná tombola vás čeká i na Silvestra. Vzhledem k tomu, že
z knihy zůstávají v platnosti jen některé kupony, bude prodejní cena
pouhých 50 Kč.

Celkové příjmy – 1 229 700 Kč
(členské příspěvky, dotace ÚP –
konírna, pronájem stanu, ostatní
příjmy – konírna, trh)
Celkové výdaje – 1 320 600 Kč
(mzdy – správa, konírna, nájem
kanceláře, režijní náklady, telefony, projekt SZIF – Náklo)
Rozdíl – 90 900 Kč je hrazen
z běžného účtu.
Závěrem
Kancelář manažera MND se přestěhovala z Ratíškovic na kulturní
dům
do
Svatobořic-Mistřína.
Přijďte, podebatujeme, naplánujeme, uskutečníme.
Silvestrovské prasátko pro vás
chystají letos Milotice na téma:
„Z pohádky do pohádky“, které
bude probíhat přímo na zámku.
V příštím roce bychom rádi rozvinuli
spolupráci s živnostníky a neziskovými organizacemi v obcích Nového
Dvora. Zájemci o spolupráci se mohou hlásit na mailové adrese: mikroregion@novy-dvur.cz nebo na telefonu 606 768 258 – Tomáš Salava.

Trh tradičních produktů a řemesel
I přes několik významných akcí
v okolí (hody, motorky, vinobraní)
a proměnlivé počasí si letos cestu

Tomáš Salava
manažer Mikroregionu Nový Dvůr
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Informace o průběhu oprav kostela
Konec kalendářního roku je časem bilancování, a proto bych ráda shrnula vše, co se v letošním roce podařilo na kostele udělat.
Na první pohled je na kostele vidět velká změna díky
novým vitrážovým oknům. Nejen, že jsou okna opravdu
hodnotným estetickým prvkem, ale kostel je také plný
denního světla a po 40 letech se zde dá konečně větrat.
To, že se podařilo vyměnit všechna okna během necelého roku, považuji za malý zázrak. Dvě vitráže byly pořízeny díky dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu, ostatní zaplatili dárci z řad našich farníků.
Celkem na okna věnovali částku 477 100 Kč.
Podařilo se dokončit sanační práce, které začaly v září
roku 2012. Nad rámec původního projektu se opravila
i severní strana kostela. Byl zde proveden výkop, aby
se mohla kolem základů položit nopová folie a uzemnění hromosvodu, odstranil se starý cementový sokl a
nahradil se novým z prodyšných omítek. Sokl se
oproti původnímu řešení udělal ve stejné výšce jako
na straně od hřbitova. Dříve byl sokl na jižní straně
nižší než na straně severní. Stejná výška soklu vyžadovala na severní straně zvednutí terénu asi o 20 cm.
Velký dík patří panu Jiřímu Vašíčkovi, který mnohokrát nezištně a vždy ochotně pomohl s výkopovými a
bouracími pracemi, dovozem zeminy nebo zapůjčením techniky.
Sanace venkovní i vnitřní a úprava terénu byly hrazeny jak z obecního rozpočtu, tak i z farních peněz a peněz dárců. Obec zaplatila 385 237,60 Kč, farnost
226 363,80 Kč.
Díky dotaci ze Státního zemědělského fondu se na
kostele instaloval nový hromosvod a realizovala se
kompletně nová elektroinstalace včetně osvětlení.
Z tohoto fondu se také zaplatila i dvě vitrážová okna
s ventilačními rámy, rekonstrukce místnosti nad zákristií, nová okna v zákristii a zednické práce po elektroinstalaci. Z dotace dostaneme 542 209 Kč a 60 000
Kč musíme uhradit z farních peněz jako spoluúčast.

Ne vše, co je v současnosti potřeba dodělat, se podaří
zaplatit z dotace. Musíme nashromáždit asi 100 000
Kč, abychom mohli vrátit peníze arcibiskupství, které
nám díky půjčce umožnilo projekt předfinancovat.
Proto se obracím na všechny, kteří by chtěli přispět na
opravy kostela. Své dary můžete zaslat na účet
č. 1441949339/0800 (do kolonky „zpráva pro příjemce“ je nutné uvést „Skoronice“) nebo je můžete odevzdat osobně na farním úřadě. Za všechny vaše dary
předem děkuji.
Jak už to u rekonstrukcí starých a dlouhodobě neudržovaných budov bývá, vždycky se objeví další problémy, které je potřeba řešit. U našeho kostela je toho
ještě opravdu hodně, proto se musí postupovat od toho, co je nejvíc akutní. Vážným problémem je oplechování pilířů zvenčí kostela. Plechy jsou shnilé, začíná pod ně zatékat voda a jestli chceme zabránit opadávání fasády pod nimi, musíme je co nejdříve vyměnit. Ani vnitřek kostela nestačí pouze vymalovat. Při
vyklízení se ukázalo, že i podlaha je ve velmi špatném
stavu. Na řadě míst je propadlá, ale mnohem horší je
skutečnost, že jsou dlaždice vlhké, místy až mokré.
Takže práce na kostele zdaleka nekončí.
Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že se od loňského září podařil obrovský kus práce. Na kostele se
proinvestovala neuvěřitelná částka 1 898 145 Kč a lidé z farnosti i z obce zde odpracovali stovky hodin, za
které jsme nemuseli platit firmám. Díky patří všem,
kteří jakýmkoliv způsobem pomohli při pracích na
opravách a díky nimž se toho tolik udělalo. Je vidět,
že řadě lidí na kostele záleží, jsou ochotni dát peníze
ze svého a obětovat svůj čas i pohodlí, aby pomohli
s opravami. Velké poděkování patří obecním pracovníkům, kteří pomohli vždy a ochotně, kdykoliv bylo
potřeba. Řada věcí by se neuskutečnila bez podpory
pana starosty Grombíře, který dělá vše pro to, aby byl
náš kostel důstojnou vizitkou obce Skoronice. Ještě
jednou díky všem.
Olga Hradilová, členka farní rady
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Slovo pana faráře P. Šupola
Milí farníci, milí občané.
Chystáme se prožít, pro mnohé z nás nejkrásnější
svátky v roce, Vánoce. Předcházející čas adventu
nám může pomoci, abychom v době příprav nezapomněli na to, co je v životě důležité. Jedno adventní povídání ke mně takto promlouvá:
Hořely čtyři svíčky na adventním věnci, tak tiše, že
bylo slyšet, jak svíčky začaly hovořit.
PRVNÍ
SVÍČKA
VZDYCHLA
A
ŘEKLA:
”JMENUJI SE MÍR. MOJE SVĚTLO SICE SVÍTÍ,
ALE LIDÉ ŽÁDNÝ MÍR NEDODRŽUJÍ.“ Její světélko bylo čím dále tím menší, až docela zhaslo…
SVĚTLO DRUHÉ SVÍČKY ZAKMITALO A
SVÍČKA ŘEKLA: ”JMENUJI SE VÍRA, JSEM ALE
ZBYTEČNÁ, LIDSTVO NECHCE NIC O BOHU
VĚDĚT, NEMÁ TEDY CENU, ABYCH SVÍTILA.”
Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla…
TIŠE A SMUTNĚ SE KE SLOVU PŘIHLÁSILA
TŘETÍ SVÍČKA: ”JMENUJI SE LÁSKA. UŽ
NEMÁM SÍLU, ABYCH HOŘELA. LIDÉ MĚ
ODSTAVILI NA STRANU. VIDÍ JEN SAMI SEBE
A ŽÁDNÉ JINÉ, KTERÉ BY MĚLI MÍT RÁDI.”
A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo…
V TOM VEŠLO DO MÍSTNOSTI DÍTĚ,
PODÍVALO SE NA SVÍČKY A ŘEKLO: „VY
MUSÍTE PŘECI SVÍTIT A NE BÝT ZHASLÉ!“
A skoro začalo plakat…
V TOM SE PŘIHLÁSILA KE SLOVU I ČTRVTÁ
SVÍČKA A PRAVILA: ”NEBOJ SE! DOKUD JÁ
SVÍTÍM, MŮŽEME I OSTATNÍ SVÍČKY ZNOVU
ZAPÁLIT. JMENUJI SE NADĚJE!” Zapálilo dítě
od této svíčky zápalku a rozsvítilo znovu ostatní
svíčky.
Plamen naděje by nikdy neměl ve Tvém životě
zhasnout…. A každý z nás by měl plameny: Míru,
Víry, Lásky a Naděje, neustále udržovat.

Možná i my kolem sebe vidíme, nebo jsme i dokonce
sami byli nástrojem toho, že mír, víra, láska někde
pohasly. V době, kdy se odehrály první Vánoce, tomu
tak taky bylo. Pak se ale narodilo v Betlémě Dítě, které bylo naplněním všech nadějí generací před ním narozených. Mohlo by se zdát, že to vlastně nic nepřineslo. Vždyť ihned po narození s ním musí rodiče
uprchnout do Egypta, dlouhou dobu o něm nikdo nic
neví, ani když žije se svými rodiči obyčejný život
v Nazaretě. Uběhne dlouhých 30 let, dost dlouhá doba
na to, abychom řekli, že naše naděje byla zbytečná,
vždyť se vůbec nic nezměnilo. Slyšíme sice o posledních třech letech jeho života, kdy nadchl mnoho lidí,
pomáhal zmírňovat bídu, se kterou za ním přicházeli,
ale politickou situaci vůbec nezměnil. Chtěli z něj mít
revolucionáře, který se násilím chopí moci a místo toho tato lidská moc násilím ukončí jeho život. Všechna
jeho slova o míru, víře, lásce jakoby s ním měla odejít
do stínu hrobu. Ale stalo se skutečně tak? Vždyť jeho
jméno je od té doby vzpomínáno na celém světě, dokonce jsou Vánoce oslavou Jeho narozenin. Zde vidím plamínek poslední svíce – naději. Ukázal nám, že
pokud nebudou sami lidé chtít, tak bude nadále zhasínat u mnohých plamen míru, víry a lásky. Ale mnozí,
pro které se stal příkladem, se denně rozhodují být
opakem a chtějí o tyto plamínky míru, víry a lásky
pečovat navzdory tomu, co si myslí okolí. Ať tedy
tento advent vyvrcholí přijetím pozvání na oslavu narozenin Ježíše – na oslavu Vánoc. Nadějí je, že nemusím být tím, kdo v druhých zháší vše dobré, ale naopak pomáhá tomu dobrému v nás růst. Odměnou pak
můžou být rozzářené oči dětí, které z toho jednou budou žít.
Pan farář Pavel Šupol
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V zimě za vínem s Vinařským spolkem
Už tradičně je zima aktivnějším obdobím našeho
spolku a ani ta letošní nebude výjimkou. Léto je pro
nás ve znamení velkých akcí – otevřených sklepů či
burčákové zábavy a v pochmurných a mrazivých večerech se zaměřujeme především na ochutnávání mladých vín, zdokonalování našich degustátorských
schopností a poznávání okolních vinařství a jejich
technologií. „Sezónu“ jsme již zahájili oblíbenou
ochutnávkou Svatomartinských vín a v seriálu říze-

ných degustací budeme pokračovat i nadále. Opět připravujeme degustaci, při které se zaměříme na některou z nejrozšířenějších odrůd a budeme sledovat u
jednotlivých vzorků charakter odrůdy a její odlišnosti
v závislosti na původu, stylu vinaře či ostatních
aspektech. Po veltlínském zeleném a ryzlinku rýnském, které již máme za sebou, bude na řadě pravděpodobně rulandské bílé či saugvinon.

Zajímavou příležitost ochutnat na jednom místě cca
30 mladých skoronských vín nabídne ochutnávka,
kterou připravíme jako již tradičně při vánočním zpívání.

či březen. Po roční pauze pravděpodobně opět navštívíme vinařství pana Dufka ze Svatobořic, kam rádi
jezdíme za dobrým vínem, a doufám, že alespoň 1 či 2
další vinařství.

Po novém roce se pustíme i do srovnávání vlastních
mladých vín, tak abychom včas zjistili jejich případné
vady či nedostatky. Toto posuzování probíhá vždy po
jednotlivých odrůdách (většinou 2 odrůdy za večer)
formou kolektivního otevřeného slovního hodnocení
vzorků, které jsou vždy v typizované lahvi a nejsou
označeny majitelem ani jinou značnou. Tuto informaci se dozví všichni až na konci hodnocení. Tento systém je velmi zajímavý a dá majiteli většinou reálný
obrázek o vyrobeném víně a nejednou je i sám majitel
překvapen vlastním hodnocením svého vína
v konkurenci ostatních.

Od konce února až do dubna se naši členové účastní
četných hodnocení vín pro konání výstav nejen
v okolních obcích. Každoročně se zúčastníme až 15
takovýchto hodnocení. Tyto akce jsou ideální příležitostí k otestování vlastních degustačních schopností,
ale i k získání neocenitelných zkušeností v podstatě
pro všechny vinaře a degustátory.

Velmi oblíbené se v posledních letech staly exkurze
do okolních vinařství a ani tuto sezónu je nevypustíme
z našeho programu. Předběžně je plánujeme na únor

Všechny výše uvedené akce jsou přístupné široké
místní veřejnosti a vždy je včas anoncujeme na webových stránkách obce a na naší nástěnce na autobusové
zastávce.
A tak máte-li chuť přidat se k některým z našich aktivit, velmi rádi vás uvítáme na našich akcích.
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Obecní knihovna

Matrika

Rok 2013 byl pro knihovnu plný změn, zvládli jsme dvě stěhování i pár
kulturních akcí. Dne 27. února navštívily knihovnu děti z mateřské školy a půjčily si knížky na hezké usínání. Hned další den se konala beseda
s autorem a ilustrátorem dětských knížek Adolfem Dudkem. Na vystoupení přišly děti z 1. – 5. třídy základní školy Vlkoš. Podle reakcí dětí soudím, že si besedu velmi užily. Svědčí o tom i to, že si na p. Dudka
pamatují ještě teď, zatímco vzpomenout si, co měly dnes na oběd je pro
ně skoro nemožné.

Evidence obyvatel k 31.10.2013

Na konci března se konala beseda s autory Josefem Holcmanem a Janem a Jakubem Grombířovými. Beseda probíhala v příjemné až domácké atmosféře v zasedačce obecního domu. Poslechli jsme si úryvky
z knih, příběhy ze života, doporučení na zajímavé čtení a ochutnali vína
z okolních vesnic.

Stav k 31.10.2013 ................... 528

Začátkem května jsme se stěhovali do provizorních prostor na škole.
Obecní zaměstnanci prověřili svoji fyzickou kondici a zjistili, že
v knihovně není „lehká“ četba. Dostat cca 3.000 svazků včetně nábytku
z muzea až do druhého patra školy opravdu nebylo jednoduché. Zabralo
nám to dva dny, ale podařilo se a knihovna mohla fungovat dál.
Ve středu 15. května probíhal v celé republice „Český den proti rakovině“, do kterého jsem přihlásila i naši knihovnu. Pokud jste si koupili
kvítek měsíčku lékařského, přispěli jste na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologicky nemocných a podporu výzkumu.

Stav k 1.7.2013 ....................... 529
Narodilo se .............................. 1
Přihlásilo se ............................. 0
Odhlásilo se ............................. 1
Zemřelo ................................... 1
Podrobný rozpis
Narodili se:
Přihlásili se:
Odhlásili se:
Zemřeli:

Šimon Ingr
0
Tereza Plchová
Jaroslav Lunga

Životní jubilea
70 let
Martin Lunga
Jan Lunga
Helena Jahodová
75 let
Josef Ingr
Marie Ingrová
80 let
František Nenička
85 let
Marie Novosádová

Přes letní prázdniny bylo zavřeno, protože rekonstrukce druhého patra
školy byla tak rozsáhlá, že provoz nedovolovala. O to příjemnější bylo
slavnostní otevření poslední srpnový pátek. Všichni čtenáři si prohlédli
větší, světlejší i teplejší prostory knihovny, koutek pro děti a sociální
zázemí. Krásný večer nám zpěvem přišla zpestřit Dana Němcová. Následující víkend v naší obci probíhal sjezd rodáků a jeho součástí byla
i výstava na škole a otevřená knihovna. Návštěvníci byli mile překvapeni a nešetřili chválou. Je to příjemný důkaz toho, že vynaložené finance a úsilí nebylo zbytečné. Děkuji všem, kteří se na rekonstrukci
knihovny podíleli, a zvu spoluobčany: „Přijďte do knihovny, knihy nekoušou.“
Přeji vám veselé vánoce, hodně zdraví a štěstí nejen v novém roce 2014.
Renata Ticháčková
P.S.: Rok 2014 zahájíme 3. ledna.

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
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Územní plán obce

Pořizování nového územního plánu obce je ve fázi
zpracování návrhu ÚP před
jeho projednáním dotčenými orgány a následným
veřejným projednáním.
Původní předpoklad, že
bude hotovo do konce letošního roku, tak jak nám
ukládala smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje, se
sice naplnil, ale dodatkem
této smlouvy se podařilo
čerpání dotace posunout do
konce srpna 2014, kdy by
měl pořizovatel ÚP úřad
územního plánování Kyjov
předložit zastupitelstvu návrh na vydání ÚP formou
veřejné vyhlášky.
V současné době probíhají
intenzivní jednání se zpracovatelem ÚP paní Ing.
arch. Janou Kaštánkovou.
Do návrhu ÚP jsou zapracovávány požadavky obce
a je dohodnuto, že ještě
v letošním roce bude návrh
předložen k projednání dotčenými orgány, aby nebyl
ohrožen termín dokončení
projektu.
Na této dvoustraně vám
přinášíme výřez z výkresu
regulačního členění ploch
rozpracovaného
návrhu
územního plánu obce, který
je také k nahlédnutí na
obecním úřadu. Rádi vám
zodpovíme vaše případné
dotazy a připomínky.
Marek Vašíček
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Téma: Sjezd rodáků a jeho ohlasy
Vážený pane starosto,
děkuji za VIP přípitek, pozvání ke stolu a celkově milé
přijetí. Zároveň blahopřeju k úspěšnému víkendu.
Nejen, že to slyším v médiích, ale mohu potvrdit
i osobně: akce se podařila a "věhlas" Skoronic zažil
reinkarnaci v podobě Jízdy králů 2013.

„Milé a citlivě uspořádané, jsme nadšeni. Dýchlo na
nás kouzlo starých časů“
J. a M. Bábíkovi

Bavila jsem se ohromně na vzpomínkovém večeru a
přestože nepatřím ještě tak úplně k "pamětníkům", tak
vím, ze ten srdečný potlesk, který mi ještě zní v uších,
byl pro ty skutečné skoronské figurky, strýce a tetičky,
kteří vtiskli dědině charakter.
Povedená je i expozice v muzeu a nad výstavou ve
škole jsem strávila taky notnou chvíli. Našla jsem tam
půl rodiny včetně sebe, jak svačím v mateřské školce a
zahlédla i svůj starý rukopis v textu k jízdě králů.
Zkrátka nestačily kapesníky…
Už se těším na výstavu fotografií z akce. Bylo nám ctí
a svátkem podílet se v A-studiu na přípravách.
Hana Šišperová-Vašíčková

„Velice milá, autentická a pečlivě zpracovaná expozice. Ať se muzeu daří!“
Holušová
„Vaše obec je krásné a milé pohlazení na duši. Děkuji, že jste…“
„Byli jsme tu na jízdě králů. Nádherný zážitek!!!“
Žaneta a Tereza Ježková
„Děkuji za výstavu v tomto muzeu – je to pěkné připomenutí minulosti. Z tohoto domova dýchá skromnost, pokora, klid a láska. Děkuji všem, kdo se na této
expozici podíleli“.

„Dovolte mi, abych Vám poděkovala za naprosto důkladně připravenou společensko-kulturní akci jízda
králů ve vaší obci. Oceňuji nejen samotnou jízdu, která na mě zapůsobila opravdu silným dojmem, ale
i doprovodný program jako byla mimo jiné výstava fotografií z historie i současnosti obce. Věřím, že budete
v této jedinečné tradici i nadále pokračovat“.

„Nádherný zážitek, díky. Jen tak dále…!
Rodák Ryba Josef, Vacenovice

Bohumila Beranová
radní Jihomoravského kraje pro kulturu
Zápisy v pamětní knize v muzeu:
„Krásné, neuvěřitelné, co se vám podařilo uspořádat;
tetička Svobodová se na vás shora usmívá a děkuje.“
Klajbovi D. a V.
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Poděkování z Kutné Hory
Vážení obyvatelé Skoronic,
chtěla bych vám touto cestou poděkovat za úžasný zážitek z vaší
obce. Každý rok jezdíme s „cyklopartou“ šedesátníků na Moravu.
Pro letošek jsme vybrali Hodonínsko a jeho okolí. Vždy, po toulkách Moravou, se potkáváme
s báječnými lidmi s jejich vstřícností, ochotou, důvěrou, pohostinností a hlavně komunikativností.
Skoronice nám byly doporučeny
pro svůj lidový obyčej „Jízda králů“. Atmosféra, která panovala ve
Skoronicích, nás dostala úplně
všechny. Já osobně jsem nic tak
srdečného ještě nikdy nezažila.
U vás je vidět, jak lidé drží pospolu, jak mládí uctívá stáří, jak se
obyčeje předávají z otců na syny,

z matek na dcery. Kolik času,
zručností a úsilí se musí vynaložit
na ušití nádherných krojů,
ve kterých se potom pyšní lidé
všech věkových kategorií, na vyšňoření koňů a na všechny přípravy kolem Jízdy králů. Na internetu
jsem zhlédla přípravu na budoucího krále – úžasné!!! Získat si tuto
výsadu asi není tak jednouché.
Moc šikovný klučina.
Samotná Jízda králů – úžasný obyčej!!! Moc se vám to povedlo, byla
to krása!!! Jsem moc šťastná, že
jsem toto mohla vidět, poprvé a
s určitostí mohu žíci, že ne naposledy.

i pro jiné, což vám nechybí. Cítila
jsem se u vás opravdu moc dobře,
plná energie, radosti a emocí. Vůbec se mi nechtělo vaši obec opustit, vrátit se zase do té „naší reality“ studených srdcí, závisti, honby
za penězi.
Přeji všem občanům Skoronic
mnoho zdraví, lásky a sil poprat se
s dnešní dobou, která není nám,
obyčejným lidem, vůbec příznivá.
Zachovejte si vaše společně prožívané tradice. Je to opravdové
BOHATSTVÍ,
které
tady
v Čechách zcela vymizelo.
Zdraví Vás Hana Procházková,
Kutná Hora

Máme se my Češi, od vás Moravanů, opravdu ještě co učit! Nějak
jsme zapomněli otevírat svá srdce
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Skoronická jízda králů mě uchvátila…
Poprvé v životě jsem byla svědkem té nevšední události. Byla jsem nadšena, už když jsme přišli na seřadiště, kde se koně strojili. Na ušlechtilých tělech jezdeckých koní se pěkně vyjímalo velmi jemné a citlivé
zdobení. Všude kolem panovala přátelská, poklidná
nálada. Žádný stres, žádná nervozita. Alespoň z mého
pohledu. Pokračovali jsme dál k radnici ztichlou vesnicí, ze které vyzařoval pokoj, klid a pohoda. Navštívili jsme i nový památkový domek s expozicí tradice
jízdy králů. Najednou jsme se ocitli v chalupě
z minulého století. Pak se ozvalo: „ Už jedó!“ Vyšli
jsme rychle před domek a najednou, tak rychle a
s takovou razancí, přicválali jezdci na koních, aby pana starostu požádali o povolení, až mě mrazilo. Než

jsme se vzpamatovali, zase rychle urostlí mladíci na
ušlechtilých koních odcválali. A za chvíli už důstojně
do centra vesnice vjížděla celá jízda králů. Nejvíce mě
fascinovalo, jak u každičkého domu vyvolával vyvolávač, co se v chalupě odehrálo, co je nového
v rodině, která tu bydlí. Celá příprava musela být
velmi náročná. Všem organizátorům i jezdcům patří
můj obdiv. Ale určitě to stálo za to. Byla to krásná
podívaná. Jízda králů ve Skoronicích je jiná než ve
Vlčnově, v Kunovicích nebo v Hluku. Má svoji osobitost a svoje kouzlo a to je dobře.
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Kde máš ten burčák?
Horní dolní, domácí aj rodáci, psal jsem v srpnu
k letošní jízdě králů a obracel se tím textem hlavně
k hostům našeho už šestého sjezdu rodáků (1958,
1966, 1977, 1991, 2001 a 2013). Nyní bych se
chtěl obrátit k vám, domácím, kteří hlavně jste nesli tíhu pořadatelství. Chci vyslovit obdiv přípravnému výboru, s jakou noblesou a bez třecích ploch
zorganizoval akci desetiletí.

Chci poděkovat všem občanům rodné obce a
zejména těm, kteří uklidili veřejná prostranství,
kteří napekli koláčky a nachystali víno, kteří zpívali a hráli na sobotním večeru pro rodáky. Sdělit
díky děvčatům, která připravila ozdoby a kroje, nastrojila koně a umožnila tak jezdcům na ně vsednout a předvést zvyk, který už pravidelně konají
jenom Kunovjani, Vlčnovjani a Hlučani; přitom
každý jiným stylem a s jinými rituály, což je na
jízdě králů to nejcennější. Jejich starostové Ivana
Majíčková, Jan Pijáček a Jan Šimčík přijeli osobně
a navíc krojovaní Hlučané, kteří byli ozdobou
jízdy králů, protože ji doplnili zpěvem. Jeden
z nich, Miroslav Šuránek, mně napsal dopis:
Poděkování do Skoronic

patří do Skoronic a Kyjova, patří k vašéj jízdě, a ať
je temu tak navždy. Možeme závidět, možeme obdivovat, jináč nic. Kopírování nejsilnějších míst
svojských rituálů by nás dostalo na vlnu jednotvárnosti.

Další průběh jsme vnímali jako příjemné koledování. Délka vyvolávek, rozsah veršů a jejich určení
každému domu, to je nedostižný epos. Máchův Máj
je krátký. K čemu přirovnat? Rozsahem možná
k Erbenově Kytici nebo Nerudovým Zpěvom pátečním. Klobúk dúle až na zem. Nedostižné. Ale je potřeba stíhat? Naopak, každý sa bavme po svém.
Vaši šohajé zachovávali intimitu domácí půdy,
oslovovali rodáky a my sme ostali v pozici ohromených pozorovatelů. Jaký rozdíl od ostatních
jízd? Skoroňáci nezúčastněné neobtěžujú žebráním. No, trochu rýpnu, rád bych přispěl do koša,
ale nevěděl sem jak. Vhodit tam stovku enom tak.
Neřekli by si, co ten cizák sa nám do teho motá?
Nic sa neděje, tradice je u vás nastavená pro domácí, držte si pevně lajnu. Aspoň jsme ušetřili na
víno.

Ó, jak nám srdéčko poskočilo, dyž přiklusala část
družiny pro povolení k muzeu. Tančilo pod vyšívanú košulú, až sa barvy na ornamentoch měnily pod
jasným slunkem. Ten zvuk podkov v klusu, barvy
chlapců krojovaných, ó, jak jsme záviděli. Velkolepý nástup, chlapci sa seřadili a byli odhodlaní porazit aj tureckú armádu, dyby sa v téj chvíli objevila. Už sme podobné zahájení viděli v Kyjově, ale ve
Skoronicích to bylo nejak silnější a znělejší, ale
hlavně domácí a teplé, jak samo zářijové popolední. První můj nápad – to by hleděli u nás v Hluku,
dybysme jim takový nástup předvedli. Ale ve stejnéj chvíli jsem věděl, že to by bylo špatně. Opisování je nebezpečí, které na nás číhá od chvíle, co
sú jízdy zapsané v UNESCO. Rozklusané zahájení
OBEC SKORONICE Bulletin o dění v obci v druhém pololetí roku 2013

15

Druhú polovičku jízdy už sme neviděli. Zašli sme si
na pohárek ke stánku, potkali sme tetičku Kyliánku
z Ježova aj panimámu Jury Petrů s Tetkama, šikla
sa řeč a došla chuť na pěsničku. Potom dorazila
kyjovská cimbálovka a bylo vymalované, už sme sa
od pumpy (anebo od Kanála?) neodlepili.

Naštěstí závěr předvédli jezdci na místě, kde průvod začál, teda u muzea, a tam sme sa vyskytovali
aj my. Hleděli sme s hubama otevřenýma na furiantství chlapů, kteří si plnili svůj sen, a asi aj sen
jejich tatíků. Vyskakovali na sedla koní stojících
jak svíčky. Koně cítili, že včíl nesmijú pána podrazit. V téj chvíli sa ně podruhéj srdéčko roztančilo
pod košulú. Stáli jsme jak přimrazení a tleskali a
tleskali. Po téj búřce ve slováckéj krvi sme hleděli
němí za odjížďající družinú a ocasama koní. S kusem radosti v sobě z teho, co oni pro sebe a pro
nás tú fajnovú nedělu předvédli.

Potřetí za jedno odpoledne sa ně srdéčko pohlo na
samý závěr, kdy nás už naše rozumné baby zaměrkovaly rozveselených dom. Koňák Tonda Konečný
odjížďál se svojíma kobylkama zapřihnutýma do
voza směrem na rodný Milokošť a vzál nás eščě
kúsek sebú. Byl už skoro večer. Skoronská hospoda
je na konci dědiny a před ňú stál chlap v kroji,
z jeho šedin bylo vidět, kolik jízd už prožil. Aj dyž
ho svrbí nohy, ruky a aj huba, do sedla už neusedá.
Stál s úsměvem a leskem v očích. Lesk nebyl od
popijání vína, ale od radosti a dojetí z podařeného
díla. Stál a odjíždějícím koňom salutoval jak generál svojéj armádě. Mysleli sme si, že zdraví nás a
také jsme zamávali. Jsme samolibí, jeho duša patřila v tem okamžiku jízdě králů, se kterú je propletený celý jeho život, a hlavně patřila tým nádherným koňom, bez nichž to prostě nejde. Stál a otáčal
hlavu za ujíždějícím spřežením.

Prožili jsme pěkný deň a chceme vám všeckým, pořadatelom aj jezdcom, poděkovat za výdrž při přípravě, aj za samotné provedení jízdy králů. Kdyby
dnes Uprka a Frolka viděli obrazy, které vaša jízda stvořila, tož by moseli dezertovat do Skoronic.
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Byli sme rádi, že do Skoronic sa nechodijú dívat
cizokrajní turisté na jezdce jak na exoty do zoologickéj zahrady. Tady jízda kráčá ve starodávných
botách zpátky ke kořeňom, z nichž kdysi vyrostla, a
tak to má byt. Za všecky Hlučany děkujeme aj za to
vínko, co sme spolu popili.
Tak to byl dopis, který jsem psal v září. Při hovoru
jsi žádal, abych napsal i nějaké chyby na vašich
jízdách. Přemýšlím, jestli mám právo něco vytýkat,
a ani moc nechci, přesto se pokusím porovnat.
Vím, že bych byl sám rád, kdyby nás, Hlučany, někdo také poinformoval, co by šlo zlepšit. Na vaší
jízdě závady ani snad nejsou, je prostě jiná. V Kyjově jsem prožíval za kluky strach z těch mikrofonů
před hubama, bylo slyšet každé „ufúknutí“ a kdyby
pronesli nějakou volovinu, nesla by se po celém
náměstí jak mor, ale zvládli to. Ovšem sám bych si
takovou techniku u huby nepřál.
Mohl bych hledat, co mně vadí, například neomalené a hloupé trdelkování a motání fotografů a
kameramanů, lezoucích mezi koně s mikrofony
v králičí kožce. Sto foťáků najednou cvaká, i já
jsem měl jeden. Ruší zážitek z pocitu vzájemnosti
zúčastněných a čistoty spojení, kdy se divák na
chvilku stává hercem. Ale jak praví pan Pavlištík,
jsme v 21. století, techniku nelze odmazat, můžeme
ji ignorovat, ale ne zrušit.
S vědomím, že každá jízda má své vlastní zásady a
nemůžeme si vzájemně nic doporučovat, dodám už
jenom jedno. Trochu mě chyběly okamžité a bezprostřední reakce jezdců na danou situaci. Ale zaregistroval jsem i jakýsi vypálený veršík od pasu,
něco o brance a poštovní schránce, tento rozesmál
okolí okamžitě, takže v menším měřítku vlastně
proběhly.
Co mně ještě chybělo: Že Frolcova cimbálovka od
hospody odešla, když jsme byli akorát v ráži. Že
nám ve stánku nechtěli prodat celou sedmičku vína, ale jenom decák; nakonec prodali. I když se
snažím, nic zásadního nevidím, samé prkotiny, takže celek na jedničku.

Ta slova hřejí skoro tak, jak letošní zářijové slunko
po celý týden, předcházející šestému sjezdu rodáků
a přátel Skoronic. Já jsem ho prožil mezi Vinohrádky, kostelem svatého Floriana a Muzeem jízdy
králů (je to sen?) i ulicemi spojujícími tyto opěrné
body. Prý jsem se vyskytoval i na dvou místech
naráz, tvrdil mně rodák Jindřich Šmejdovec, emeritní kriminalista, kterému starší generace říkala
Vrchní rada Marada. Taky se mně to chvílemi zdálo, když jsem ve středu nechtěně absolvoval průlet
sklepů Ryby, Borýska, Bíly, Maršálka a Svobody,
načež jsem posbíral Muškát moravský, vypresoval
ho, a v pátek ráno slíbil dát okoštovat Šmejdovcovi. Ale v ten den jsme se už nepotkali. Hledal jsem
ho v Dědině a on mě ve Vinohrádkách. V pátek
dopoledne rodák Libor Borsos vymaloval na mém
sklepě modrou podrobnávku, čímž jsme zakončili
přípravy. Demižon burčáku jsem dal před sklep na
slunko, kde začal bouřlivě kvasit. Vynesli jsme jenom tak ledabyle pár legátek na zápraží a koštovali. Kynuli a zavdávali jsme pocestným a já jsem
občas skočil natáhnout burčáku z bečky, v níž
bouřlivě nekvasil a dolil ho do demižonu, v němž
se slunko lomilo jak paprsky na barokních obrazech starých holandských mistrů.
„S takovú to ale nevypijem,“ poznamenal Libor,
glosátor po strýci Janu Lungovi Náčelníkovi.
V sobotní vratké ráno jsme ten proces kvašení zopakovali a odpoledne jsme zašli na hřbitov. Vzpomínka na daleké předky, s nimiž jsme si byli v ty
chvíle tak blízko!
Rodák Staníček Klimeš, zakladatel Občanského fóra ve Znojmě, se mě ptá na kohosi, koho ani já nepoznávám. Dotazy typu „Kerý ty si?“ nebo „Kdo
to byl?“ jsou silným doprovodným programem takových srazů. Přitáčí se k nám kriminalista Vrchní
rada Marada alias Jindřich Šmejdovec a tajemně se
ptá:
„Kde máš ten burčák?“ Nemám, přece ho nebudu
nosit na hřbitov.
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Potom jsem se rodákem, kterého jsem mezitím poznal (představte si, já jsem napoprvé nepoznal Bohuša Krista, svého divadelního spoluherce z roku
1973), nechal zavézt do sklepa a natáhl tři flašky
burčáku. Jednu jsme po cestě na Kanál vypili, druhá Vlkovi, nikoliv rodákovi, ale příteli Skoronic
z Valašských Klobouk, spadla na zem a postříkala
nás i most na Hrubém potoku podobně, jak to bývá
na stupních vítězů „efjedniček“. S tou třetí jsem na
Kanále hledal Vrchního radu Maradu: „Neviděli
jste Jindřicha Šmejdovce?“

„Nee,“ odpovídali mně rodáci a každý se za odměnu napil. Co nevypili, jsem schoval (noste s sebou
burčák a podávejte si u toho ruku s desítkami rukou, co jsou při sjezdu po ruce) za Křížkovy, dnes
vlastně Lungovy otevřená vrata, a hledal. Uviděl
jsem radu Maradu v davu. Hned jsem ho vlekl pod
návratí, ale burčák už tam nebyl. Cha, řekl mně.

V neděli jsem burčák do pouťového průvodu Panny Marie brát nemohl. Vrchního radu jsem zahlédl
čtyřikrát. Po obědě jsem měl už jinou práci, než
nabízet burčák, a navíc jsem skutečně byl ne na
dvou, ale na několika místech naráz, když technika
z amplionů četla můj úvod k jízdě králů. Tu ke
mně přistoupil kriminalista Jindřich Šmejdovec,
dal mně napít vlastního burčáku a pátrání uzavřel:
„Cha, tys nikdy žádný burčák neměl.“ To je vděk.

Ale co je burčák ve srovnání s nájezdem pěti jezdců, kteří přicválali pro povolení? Souznění koní,
krojů, mladých mužů, jejich jezdeckého umění a
tajemného pokřiku hýlom, hálom je droga tak silná, že burčák je proti ní padělákem, a ještě k tomu
z otela. Protože vzápětí šestadevadesát podkov začalo vyklepávat notovou osnovu skoronické hymny, která se poslouchá nejen ušima, ale i očima.
Vlastně celým tělem, všemi jeho smysly.

Co následovalo, už víte, milí čtenáři, od bývalého
jezdce z Hluku Miry Šuránka. Oba vám přejeme
klidné vánoční čtení.
Josef Holcman
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Fotoohlédnutí za letošními hody
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