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Neptej se, co může udělat obec pro tebe…
Komunální volby ve dnech 10. a 11. října letošního roku ukončí volební
mandát členů současného zastupitelstva obce. Po celé období našeho
působení jsem vás na tomto místě informoval o záměrech zastupitelstva
obce, apeloval na soudržnost obecního společenství a vzájemný respekt,
dělil se s vámi o úspěchy i nezdary v práci i žádostech o dotace.
Dovolte mně, abych byl tentokrát více osobní a ohlédl se za svým téměř
čtyřletým působením ve funkci starosty obce. Rád bych tak učinil pohledem v duchu výroku Johna Fitzgeralda Kennedyho: „Neptej se, co
může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji
zem“.
Na podzim roku 2007 stěhovali do Skoronic s vědomím, že nechceme
parazitovat na klidu a spořádanosti dědiny, ale být platnými členy zdejšího společenství. Že své předsevzetí budu již za tři roky plnit ve funkci
starosty, mě věru nenapadlo.
Když jsme s kolegy ze sdružení Aktivní Skoronice před volbami v roce
2010 připravovali letáček s hlavními body našeho programu, prosazoval
jsem na odstranění závazku, který sliboval zapojení všech členů sdružení do práce pro obec bez ohledu na volební výsledek.
Netroufal jsem si nést odpovědnost za postoje lidí, které jsem znal sotva
několik týdnů. Respektoval jsem ale názor většiny, slib ve volebním
programu zůstal. Kdo se alespoň trochu zajímá o dění v obci může dosvědčit jeho plnění vrchovatou měrou. Kandidáti sdružení byli iniciátory
či podporovateli většiny nových aktivit, které přinesly oživení a obohacení života obecní komunity, na životě a práci v obci se všichni členové
této volební formace podíleli způsobem, který vyjadřuje název sdružení.
Radostí a příjemným překvapením byla pro mě skutečnost, že nezůstali
sami.
Po opadnutí volebních emocí a překonání počáteční nedůvěry se ke spolupráci s novým vedením obce postupně připojily všechna občanská
sdružení a spolky, na zvelebování obce ve svém volném čase pracovali
a pracují desítky spoluobčanů. Je pro mě ctí a potěšením spolupracovat
s lidmi, kterým záleží na prostředí, v němž žijí a kteří byli ochotni přiložit ruce ke společnému dílu. Především díky jim se břímě, které se mně
zdálo na začátku volebního období téměř k neunesení, změnilo
v radostnou a tvůrčí práci. Proto děkuji osudu a voličům za příležitost,
kterou jsem zvolením do funkce starosty dostal. Možnost přispět ke
zlepšení vzhledu obce i atmosféry v dědině bylo pro mě výzvou. Jak se
mně ji podařilo naplnit, posoudíte na podzim letošního roku vy, skoronští voliči.
Proto se neptej, co může udělat obec pro tebe. Všechno dobré, co uděláš
pro ostatní, se ti jednou vrátí.
Jan Grombíř

Čtyři roky zastupitelstva obce ve fotografii
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Přehled předvolebních prohlášení jednotlivých uskupení z r. 2010
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Slibem nezarmoutíš…
V komunálních volbách roku 2010 se o vaše hlasy ucházely čtyři volební formace. Tři z nich – KDU-ČSL, Nezávislí pro Skoronice a Aktivní Skoronice – představily svůj program pro volební období 2010 – 2014 formou
letáčku doručeného do schránek všech domácností. Na následujících stránkách si můžete přečíst původní letáček s programem jednotlivých sdružení i hodnocení jeho plnění z pera zástupců kandidujících stran. Mohu dosvědčit – navzdory názvu této poznámky – že zastupitelé, kteří nakonec zasedli v nejvyšším orgánu obce, tvořili
dělný, aktivní a komunikativní tým, který zájem o harmonický rozvoj dědiny nadřadil nad program či zájmy
jednotlivých sdružení. Za tento přístup všem zastupitelům děkuji.
Jan Grombíř
Aktivní Skoronice – Čtyři roky poté

Nezávislí pro Skoronice

Tento článek vznikl na základě výzvy lídrům kandidátek v komunálních volbách roku 2010 o zhodnocení jejich působení v končícím volebním období. Dovolte mně tedy,
abych krátce shrnul působení našeho
uskupení v obci. V předvolebním
letáku, kterým jsme se vám před
volbami představovali a prezentovali naše cíle, jsme slíbili, že
v případě úspěchu byť jediného
člena našeho uskupení bude pro
„blaho“ obce pracovat celý tým našich členů. S hrdostí mohu po
čtyřech letech prohlásit, že jsme tuto proklamaci beze zbytku naplnili.
Podívám-li se na naši tehdejší kandidátku mohu říci, že všichni naši
kandidáti byli a jsou v obci vidět a
velmi aktivně se zapojují do společenského dění.

Vážení spoluobčané, v komunálních
volbách v roce 2010 jsme se vám
představili jako Nezávislí pro Skoronice a v sedmičlenném zastupitelstvu jsme získali jeden mandát.
I s tímto jediným mandátem se podařilo realizovat některé body našeho programu. Co všechno se vybudovalo a jaké projekty byly podpořeny jistě všichni víte z pravidelně
vycházejících obecních zpravodajů.
Jak se zapojovali do dění v obci jednotliví zastupitelé, ale i neúspěšní
kandidáti nejen z našeho sdružení
jste mohli sami po dobu 3,5 roku
sledovat. Takto vytvořený názor na
jejich práci vám jistě bude dobrým
rádcem při nadcházejících volbách.

Cením si toho především proto, že u ostatních stran
– dříve i nyní – bylo běžné, že většina neúspěšných
kandidátů tiše zmizela v propadlišti dějin. Jejich
snaha i přes neúspěch udělat něco pro obec a kvalitnější veřejný život byla nulová. S odstupem mohu
říci, že jsme voliče nelákali na nereálné sliby typu
zastavíme kamionovou dopravu přes Skoronice
apod. A tak s plněním našich cílů můžeme být relativně spokojeni.
Především díky neocenitelným zkušenostem nového
pana starosty se výrazným způsobem zvedl počet
podaných projektů na různé granty a dotace, i úspěšnost při jejich získávání. Velmi důležitá je především snaha zkoušet to neustále znovu a hledat nové
příležitosti. Investice ve veřejném sektoru jsou a pro
obec naší velikosti vždycky budou záležitostí získání
podpor od různých subjektů. Z mého pohledu se podařilo výrazně zkvalitnit informovanost místních občanů. Příkladem je profesionálně zpracovaný a informacemi nabitý bulletin, který držíte v ruce, ale i
vysoká návštěvnost webových stránek, které nabízí
aktuální informační servis o dění v obci.

KDU – ČSL

Ač se to ani nezdá, už zase máme
volební rok a je tak čas ohlédnout
se, podívat co se povedlo, ...a co
ne, to víte nejlépe vy sami. Jsem
však přesvědčen, že toho prvního
je mnohem více, ale hodnotit budete jen a jen vy v nadcházejících
volbách. V minulých komunálních
volbách v roce 2010 kandidovalo
za KDU-ČSL do obecního zastupitelstva
sedm
nestraníkůsympatizantů této strany. Vaše hlasy vyslaly dva z nich, abychom se
starali o obec a zastupovali vaše
zájmy. Ačkoliv je obecní zastupitelstvo složeno se zástupců čtyř volebních subjektů, po celou dobu v
něm, podle mého názoru, vládl
duch společného úsilí o dobrou
Miroslav Chytil správu a rozvoj Skoronic.
Nemalou zásluhu na tom má pan starosta Jan
Grombíř, který svým aktivním a otevřeným přístupem dokázal stmelit a motivovat celé zastupitelstvo.
Myslím, že nasadil pomyslnou laťku hodně vysoko
a byl bych rád, kdyby ve své práci i nadále pokračoval. Stěžejním úkolem tohoto volebního období
bylo vybudování kanalizace a přivaděče na ČOV.
Byl to nelehký úkol. Příprava projektu proběhla již
za minulého zastupitelstva, ale vyřešení financování
a nespočet realizačních problémů bylo třeba řešit až
během výstavby. Stavba byla hrazena částečně z
úvěru a volné prostředky použity na financování
dalších projektů, především vybudování nové komunikace na Dědině a rekonstrukci školy.
Díky novému rozpočtovému určení daní se zvýšily
příjmy obce asi o milion korun ročně. Zhruba polovina této částky pokryje splácení úvěru, zbytek přijde vhod na financování dalších projektů. A připraveno jich není málo, namátkou rekonstrukce obecní
mlatevny, hasičské zbrojnice nebo školy, vybudování víceúčelového hřiště atd. Obecně však platí, že
získat dotace je stále těžší a tento trend bude asi po-
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Zásadní změny se také udály ve vztazích obce
k místním spolkům, občanským sdružením či jiným
zde fungujících uskupením. Byla nastavena především jasná pravidla financování těchto subjektů a ze
strany obce v případě potřeby poskytnuta plná podpora při realizaci některé z akcí.

kračovat, nezbývá tedy než realizovat projekty postupně z vlastních prostředků a být trpělivý v podávání žádostí odotace. O něco složitější je to z výstavbou ČOV Milotice, na které se podílíme v rámci svazku obcí, zde je potřeba dořešit provozování,
dofinancování a vyúčtování projektu.

Samostatnou kapitolou by mohlo být téma obřího
projektu odkanalizování obce, který byl samozřejmě
započat již dávno před tímto volebním obdobím, ale
samotná realizace proběhla, jak všichni víme,
v loňském roce. Osobně jsem velmi rád, že u realizace tohoto projektu bylo současné vedení obce.
Jsem přesvědčený, že tento úkol, přinášející velkou
spoustu povinností zvládlo s bravurou. Rozhodně
však nechci tuto zásluhu připisovat pouze panu starostovi z našeho uskupení, jelikož velký kus práce
odvedl bezesporu i místostarosta Marek Vašíček a
jistě i někteří členové zastupitelstva. Ve výčtu záležitostí, které si myslím, že se podařili a na kterých
měli svou zásluhu i členové našeho uskupení (sjezd
rodáků, muzeum, knihovna) bych mohl pokračovat,
ale to není smyslem tohoto článku.

Jednou z našich priorit byla oprava budovy školy.
Je připraven projekt na její celkovou rekonstrukci a
i když se nepodařilo získat dotaci, rozjela se postupná rekonstrukce celého druhého patra včetně
sociálního zázemí, výměna oken, nátěr fasády a stále se pokračuje. Nové prostory tak získala obecní
knihovna a vznikly dvě klubovny pro zájmové
spolky. Postupně je třeba ještě vybudovat boční
vstup do knihovny včetně výtahu, nové hřiště pro
děti, odkanalizování a vnitřní úpravy dispozice
školky.

Cílem bylo zhodnocení působení volebního uskupení Aktivní Skoronice v končícím volebním období.
Osobně jsem přesvědčený, že bylo úspěšné. Posunulo obec zase o kousek dopředu a podařilo se nám
zkvalitnit společenský život v obci. Rozhodně naše
působení nepovažuji za světoborné či převratné, spíše navazující na doby, kdy to se ve Skoronicích o
trochu více žilo, smysluplně budovalo a lidé měli zájem se zapojit. To v době „porevoluční“ – i přes
mnohem větší možnosti – trochu upadlo.

Jsem také rád, že se podařilo zahájit a z velké části
realizovat rozsáhlou opravu kostela. Společným úsilím obce, pana faráře, manželů Hradilových a celého farního společenství se podařil velký kus práce.
Nezbývá než věřit, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále, vždyť stále není hotovo a práce je
„jako na kostele“.
V letošním roce bude dokončen nový územní plán
obce a zahájeny práce na pozemkových úpravách,
jejichž realizace připadne na konec příštího volebního období.

Věřím, že jsme naše voliče nezklamali, ať už plněním předvolebních slibů či přístupem k práci a úkolům. Dokonce si myslím, že jsme přesvědčili i některé, kteří nám svůj hlas v roce 2010 nesvěřili. Samozřejmě vím, že je dost těch, které nepřesvědčíme
nikdy.

Rád bych, aby obecní prostředky směřovaly především do rozvoje obce, výstavby a rekonstrukce
chodníků, nových komunikací a inženýrských sítí,
dětských hřišť, veřejné zeleně a komunální techniky, přesto i v příštích letech bude nutné investovat
další nemalé prostředky do obecních budov. Do budovy školy, kostela, mlatevny a zejména hasičské
zbrojnice, která je v havarijním stavu a je připraven
projekt jejího statického zajištění.

Důkazem, že svou aktivitu ve Skoronicích myslíme
vážně je i to, že se ve volbách znovu budeme ucházet o vaši přízeň. Není nám totiž jedno v jakém prostředí a jaký společenský život budeme žít a chceme
tyto věci ovlivňovat.

Doufám, že se velká část těchto úkolů podaří v příštích letech realizovat. Přeji vám při výběru nových
zastupitelů šťastnou ruku a věřím, že si vyberete i
mezi kandidáty KDU-ČSL a vězte, že tím správným
kandidátem můžete být právě vy.

Aleš Rajsigl

Marek Vašíček
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Rozhovor se starostou obce
Otázky kladla v únoru letošního roku paní Marie
Holcmanová:
1. V úvodníku prosincového čísla obecního zpravodaje s titulkem „Když jsem já sloužil to třetí léto…“ jste byl plný optimismu a elánu. Která investiční akce v loňském roce pro vás byla prioritou a co vás nejvíce potěšilo?
Zásadním investičním počinem roku 2013 bylo dokončení kanalizace na Dědině, vybudování kanalizačního sběrače a odvod odpadních vod na čistírnu do
Milotic. Vzhledu obce však podle mě nejvíce prospělo
vybudování nové komunikace na Dědině a celková
rekonstrukce návsi. Opravená budova muzea a nová
expozice se staly ozdobou obce, prostranství pod lípou oblíbeným místem odpočinku místních i turistů.
Za událost roku byl považuji obecní svátek v podobě
6. sjezdu rodáků, jehož vrcholem byla Jízda králů.
2. Jaké žádosti o dotace jste v roce 2013 podal a kolik jich bylo podpořeno?
Polovinu projektů v minulém roce jsme realizovali
z vlastních prostředků, žádosti obce o dotaci na rekonstrukci 2.NP bývalé školy, vybudování víceúčelového hřiště na Zelničkách a opravu obecní mlatevny
nebyly podpořeny. Naopak díky dotacím Státního
zemědělského intervenčního fondu a Jihomoravského
kraje jsme mohli uskutečnit rekonstrukci budovy muzea a úpravu prostranství pod lípou Na Kanále. Uspěli
jsme rovněž s projekty v oblasti kultury a udržování
tradic. Téměř 300 000,- Kč z Ministerstva kultury a
Jihomoravského kraje podpořilo konání Jízdy králů po
dvanácti letech ve Skoronicích i vybavení muzea audiovizuální technikou.
3. Náročnou a rozsáhlou investicí minulého období
bylo vybudování kanalizace v části dědina a kanalizačního sběrače, odvod splaškových vod na čistírnu odpadních vod do Milotic. Jak hodnotíte přístup obcí, které se na vybudování díla finančně
spolupodílely?

zdlouhavá jednání byla ukončena smlouvou uzavřenou na podzim roku 2011. Obce Vlkoš a Milotice přistoupily na návrh investora stavby, obec Kelčany se
ke spolufinancování z důvodu nedostatku finančních
prostředků nepřipojila.
4. Rok 2013 končil tradičním silvestrovským pochodem – tentokrát do Milotic. Je podle vás tato akce,
která se letos bude konat ve Skoronicích, přínosem
pro obecní společenství?
O oblíbenosti silvestrovského pochodu „za prasátkem“ svědčí jeho desetiletá tradice. Původní setkání
zastupitelů šesti obcí mikroregionu Nový Dvůr na závěr roku se proměnilo v akci, které se pravidelně zúčastňuje tisícovka lidí, převážně občanů mikroregionu. Zabíjačkové speciality, punč a svařené vino postupně doplnil hudebně-taneční program a tématické
zaměření silvestrovské zábavy. Letos proběhne mikroregionální loučení s uplynulým rokem ve Skoronicích. Věřím, že svou pohostinností, vtipem a kreativitou dokážeme, že Skoroňáci se umí nejen dobře bavit,
ale taky připravit oslavu Silvestra na kterou se bude
vzpomínat.
5. Jste člověk pracovitý, někdy se mně zdá, že až nad
míru. Jaká je vaše pracovní doba? Tolik úspěšných aktivit a investic člověka jistě potěší a přináší vám spokojenost. Necítíte se občas unavený?
Angažovat se ve prospěch obecního společenství by
mělo být potřebou každého odpovědného občana, u
starosty a zastupitelů obce to považuji za samozřejmost. Pokud se mně ve funkci starosty daří být inspirátorem a dobrým manažerem investičních aktivit a
osobním příkladem motivovat občany k zapojení do
práce pro obec, pak počet hodin strávených v práci ani
občasná únava nejsou důležité.

Odkanalizování obcí a vybudování čistírny odpadních
vod je společným projektem dobrovolného svazku
obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice a Vlkoš. Kanalizační sběrač, čerpací stanice a výtlak, jejichž investorem byly Skoronice, budou v budoucnu
sloužit i obcím Vlkoš a Kelčany. Podíl Milotic vycházel z nákladů na novou kanalizaci před zámkem, domovní přípojky a opravu komunikace po položení kanalizace. Přestože jednání o společné investici byla
zahájena už v roce 2007, do zahájení práce zastupitelstva zvoleného v roce 2010 nebyl stanoven klíč pro
výpočet výše podílů jednotlivých obcí. Náročná a
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Jak třídíme odpad? Nejhůř na Kyjovsku!

Letos v březnu uplynul rok od zahájení hlubšího třídění odpadu zavedením a sběrem popelnic na biologický odpad. Tráva, větve, odpad
z kuchyně a jiné biologicky rozložitelné látky dříve končily
v popelnicích na směsný komunální odpad. Tento nepoměrně více
zatěžuje životní prostředí a zvyšuje
náklady na likvidaci odpadu. Ekonomický přínos samostatného třídění biologického odpadu vyplývá
z tabulek zveřejněných pod tímto
textem. Tabulka „Odpadové hospodářství v roce 2013“ bilancuje
příjmy a náklady obce v roce 2013
a uvádí srovnání doplatku na likvidaci odpadů v letech 2011 – 2013.

Snížení tohoto doplatku na polovinu ovlivnilo především zvýšení
poplatku občanů za sběr a likvidaci
odpadů o 50 Kč v roce 2013. Mírné snížení celkových nákladů obce
proti roku 2012 je zásluhou zavedení třídění biologického odpadu.
Méně radostný je podhled na tabulku “Pokles SKO (směsný komunální odpad) po zavedení odděleného svozu BRKO (biologicky
rozložitelný odpad)“. Šestnáctiprocentní pokles směsného komunálního odpadu po zavedení třídění
biologického odpadu řadí Skoronice na poslední místo ze všech sledovaných obcí. Vzhledem k tomu,
že popelnice na biologický odpad

si převzalo 95 % domácností
v obci, je to smutný výsledek. Rád
bych věřil, že část domácností biologický odpad kompostuje. Tuto
domněnku však nepotvrzuje sláma,
piliny a větve na Zaječáku, ani
shnilá zelenina u kontejnerů na papír a plasty. Uvědomuji si, že zvyk
je železná košile. Místo bývalé
drůbežárny však není ani skládkou
biologického odpadu, natož jakéhokoliv odpadu z domácností – jde
převážně o soukromé pozemky. Na
odvoz nábytku, desek, nepoužitelného stav. materiálu, betonu apod.
přistavuje obec 3x ročně vlečky a
na vlastní náklady tento odpad vyváží. Apel na větší ohleduplnost
k životnímu prostředí a udržování
pořádku v katastru obce se netýká
jen situace na Zaječáku, ale i kontejnerů u obecní mlatevny. Pravidelně se opakují nešvary jako je
ukládání odpadu mimo kontejnery
včetně věcí, které do nich nepatří,
papírové krabice naházené vedle
prázdného kontejneru na papír a
další. Věřím, že většina občanů
pravidla třídění odpadů a udržování pořádku na místech k tomu určených dodržuje. Zkusme to
všichni, bude to k užitku obecnímu
rozpočtu i vzhledu obce.
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Informace z farní rady
Dne 4. května na svátek sv. Floriáa proběhla v prostorách našeho
kostela výstava fotografií z historie hasičského sboru, farnosti a průběhu dosavadních oprav kostela. Ke zpříjemnění májového nedělního odpoledne přispěly zpěvy místního chrámového sboru a skladby
interpretované Robinem Červinkem a Alžbětou Bočkovou. Celé setkání bylo završením projektu na opravu kostela „Dědictví otců zachováváme“. Náklady projektu byly celkem 595.060 Kč, dotace
Státního zemědělského intervenčního fondu činila 535.554 Kč, spoluúčast farnosti 10 %, tj. 59.506 Kč. V rámci projektu se v kostele
pořídila nová elektroinstalace, osvětlení, hromosvod, dvě ventilační
vitrážová okna, vybudovala se komunitní místnost nad zákristií a
peníze pokryly i náklady na zednické práce s tím spojené.
Na jaře se vyměnilo vadné oplechování pilířů a štítů, aby nadále nedocházelo k zatékání dešťové vody do zdiva, zbývá dodělat oplechování věže. Vodou poškozené a opadané římsy je potřeba nechat
opravit. Po dokončení těchto prací by bylo dobré dát kostelu nový
nátěr, abychom tak důstojně završili venkovní práce na našem kostele. V současné době probíhají konzultace s různými firmami, které
se zabývají jak opravami, tak nátěry fasád historických budov a také
s výrobci nátěrových hmot. Práce se zahájí až po důkladném zvážení
všech možností a výběru té nejlepší cenově dostupné varianty, pravděpodobně na jaře příštího roku.

V letošním roce však dochází v naší obci k zásadním změnám. V
říjnu budeme volit nové vedení obce a o prázdninách odchází náš
kněz P. Pavel Šupol. Jestli a v jaké míře budou opravy kostela pokračovat, bude záležet nejen na novém duchovním správci, ale především na novém vedení obce a jeho ochotě opravy spolufinancovat.
P. Šupol k nám přišel před třemi roky a je pravda, že byl po dlouhé
době prvním farářem, který se ke Skoronicím netočil zády a měl o
nás zájem. Sloužil zde pravidelně mše svaté, organizoval poutě, zájezdy, věnoval se dětem a mládeži, pořádal kulturní a duchovně zaměřené akce. Byl to právě on, kdo inicioval výměnu oken v kostele
a svými aktivitami získal značné finanční prostředky na opravy. Jeho neustálá snaha dát věci do pořádku i ve finanční oblasti vyvrcholila tím, že se mu podařilo prosadit samostatný bankovní účet pro
Skoronice. Patří mu poděkování i za to, že se vždy s respektem a
úctou choval k P. Radimu Hložánkovi.
Děkuji panu starostovi i panu faráři za to, že vzájemná spolupráce
mezi námi vždy výborně fungovala a že se nám společnými silami
podařilo udělat na našem kostele obrovský kus dobře odvedené práce.
Olga Hradilová, členka farní rady

Mateřská škola
Začátkem června přichází pocit, který
neumíme nazvat jinak než: máme to „za pár“.
Hezké počasí to jen umocňuje. Co tento
předprázdninový mix dělá s dětmi, jistě tušíte.
Z praxe už známe, že se tak děje každý rok a
že po dvou měsících volna si děti od sebe i od
nás odpočinou a společně naskočíme do
rozjetého školního roku 2014/2015.
Školní rok 2013/2014 končí a s dětmi jsme se
shodli, že byl fajn.Výrazná převaha chlapců
dává tušit, že nebylo vždy klidno a jasno.
Hlavní je, že nebylo smutno! Na to ve školce
ani nemáme čas. Hry střídají společné i
individuální vzdělávací aktivity, kulturní akce.
Divadelní
představení
v
Kyjově
nenavštěvujeme, protože nám na začátek a
hlavně konec představení nenavazuje
autobusový spoj. Do kina si ale zajedeme a
divadlo jezdí za námi. Zhlédli jsme
představení divadla Rolničky, Šikulka,
Barborka. Zasmáli jsme se při netradičním
představení pana Hrušky z Brna – O
Jasánkovi. Balzámem pro duši bylo pěvecké
vystoupení M. Novákové, která do svého
programu zapojila všechny děti.Začátkem
roku nás navštívil i kouzelník a některé
pozorné zasvětil do tajů magie. Toho jsme v
MŠ využili při čarodějném reji a vaření
lektvaru, který ochutnal i pan starosta.

Druhá květnová neděle patřila „našim“
maminkám. Tentokrát se ve veřejném
vystoupení dětí předvedl Béda Trávníček se
svou zahrádkou a děvčata ovládla jeviště i
hlediště svým tancem.
Letošní zápis dětí do mateřské školy byl
takový „mini“. Ze šesti zapsaných dětí jsme
mohli přijmout pouze čtyři. Do 1. třídy
odchází tři děti a do Milotic se „vrací“ jedno
dítě. V červnu nás ještě čeká zábavná akce s
rodiči na školní zahradě. Vyvrcholením je
zapálení táboráku s následným opékáním
špekáčků. Na této akci také předáme
školákům vysvědčení.
V době prázdnin se budou prostory MŠ
malovat a ve třídě se bude měnit podlaha. Asi
tu „naši“ školku ani nepoznáme, protože po
výměně oken dostává i „nový“ kabát. Tak ať
dlouho nevyjde z módy!
Anna Kůřilová
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Skoronský hudební potěr
Umělecké úspěchy mladých skoronských muzikantů
V letošním školní roce jsme se zúčastnili Národní soutěže ZUŠ ve
hře na klavír, kytaru a smyčcové
nástroje, která byla vyhlášená Ministerstvem školství České republiky.
Žáci ZUŠ Vracov ze Skoronic měli
velké úspěchy. Karel Půček, žák
paní učitelky Mizue Bimkové, získal ve hře na housle 1. místo
v okresním kole v Hodoníně.Vojtěch Menšík, žák pana učitele Tomáše Marčeka, zvítězil
v okresním kole v Hodoníně ve hře
na klavír a získal čestné uznání
v krajském kole v Brně. Byl to první postup do krajského kola Cesta k tomuto úspěchu nebyla
z klavírního oddělení z naší školy.
jednoduchá. Postupně se pod vedením své učitelky probojovávala od
vítězství ve školním a okresním kole do krajského kola v Brně.Zde už
bylo třeba vyvinout značné úsilí
v podobě delšího každodenního
cvičení a častějšího dojíždění – 3x
týdně na hodiny hry do ZUŠ Vracov. Ale vyplatilo se. Anička získala absolutní vítězství v krajském
kole soutěže s postupem do ústředního kola. Kvůli omezenému počtu
postupujících byla jedinou violistkou, která postoupila do ústředního
kola z Jihomoravského kraje. VíNejvětší úspěch sklidila Anna Sed- tězství však stálo za vynaloženou
lářová, žákyně paní učitelky Mizue námahu a Aničku povzbudilo
Bimkové. Reprezentovala naši ško- k ještě většímu úsilí – k hodinám
lu v ústředním kole Národní soutě- hry v týdnu se přidaly ještě hodiny
že základních uměleckých škol o sobotách. Denně musela dávat
České republiky ve hře na violu. pozor na svou fyzickou i psychicDo ústředního kola postoupilo 180 kou kondici.
žáků ze všech 14 krajů celé republiky. Sedmičlennou porotu ve hře Přejme Aničce, ať ve svém úsilí
na housle a violu tvořili profesoři z nepoleví, ale se nadále hudebně
Janáčkovy akademie múzických vzdělává a je dobrým příkladem
umění, konzervatoří Ostrava, Plzeň, pro ostatní žáky. Doufáme, že výTeplice a Pardubice, člen Sukova borné umístění Aničky a její vzorná
komorního orchestru a emeritní reprezentace bude motivovat i
člen České filharmonie. Anička si ostatní děti ke snaze naučit se co
svým výborným výkonem vybojo- nejvíc a přitáhne další mladé závala 1. místo a získala zvláštní cenu jemce o hru na smyčcové nástroje,
poroty za interpretaci skladby Jana kteří by se chtěli věnovat tomuto
Václava Kalivody „Nocturno opus ušlechtilému umění.
Mizue Bimková
186 č. 1“.

Hudební budoucnost Skoronic –
cimbálka nebo rovnou symfonický orchestr?
Hluboké kořeny muzicírování
v obci i nadějnou současnost znovu
potvrdili skoronští žáci při slavnostním koncertu ve Vracově. Již
několik let sleduji se zájmem výkony mladých skoronských muzikantů, žáků uměleckých škol ve
Vracově a Kyjově. Skoronský hudební potěr zdobí talent i píle,
úspěchy a ovace sklízí nejen
v soutěžích, ale i na koncertech.
Pozoruhodná je i všestrannost nejlepších z nich, zajímavostí je pestrost nástrojů, na které mladí muzikanti ze Skoronic hrají. Zdá se, že
hudební budoucnost Skoronic nebude určovat tradiční dechovka, ale
spíše cimbálová muzika nebo jazz.
Cimbalistů (či spíše cimbalistek) a
hráčů na smyčcové nástroje je ve
Skoronicích tolik, že už dnes by
složili cimbálky hned dvě.

Primáškou jedné z nich by mohla
být Anička Sedlářová, prim na violu hraje už dnes. Nadání pro jazzové synkopy prokázal na slavnostním koncertu ZUŠ Vracov Vojta
Menšík. Debussyho ragtime Černoušek zahrál s lehkostí a citem pro
rytmus, v jeho věku nevídaným.
Když se k vracovským žákům přidají ti, kteří navštěvují uměleckou
školu v Kyjově, tak možná novým
hudebním tělesem ve Skoronicích
nebude cimbálka ani jazzový dixieland, ale rovnou symfonický orchestr.
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Sbor dobrovolných hasičů
Tímto článkem navazujeme na informace z minulého
čísla tohoto buletinu. Tentokrát to budou některé informace o naší činnosti od jeho minulého vydání.
Dne 27.6.2013 (ca. v 16:30 hod.) byla naše zásahová
jednotka obce (JSDHO) vyslána k požáru v domě
č.123 na Hovolánech, kde v průjezdu pod domem hořelo osobní auto, z kterého se požár rozšířil i na další
zaparkované auto a hrozilo i jeho rozšíření na celý
rodinný dům, příp. i domy sousedů. K požáru bylo
vysláno 5 požárních jednotek (HZS Kyjov, HZS Hodonín, HSDHO Skoronice, JSDHO Kyjov, JSDHO
Vracov). Zásah vedl HZS Kyjov, naše jednotka mu
asistovala s použitím jejich techniky. Asi půl hodiny
po vyhlášení byl požár lokalizován a předán k 8hodinovému dohledu naší zásahové jednotce, která
při tom pomáhala domácím s nutným odklízením.
V neděli 4.8.2013 (ca. ve 22 hod.)byl naší zásahové
jednotce vyhlášen další poplach (technická pomoc) –
spadlý strom do silnice u domu č. 3 směrem na Milotice. Poněvadž byla bouřka se silným větrem, došlo
k podobným haváriím na mnoha místech našeho
okresu a tak i informace byly zmatečné (došlo ke spojení dvou hlášení se spadlými stromy (na louce za
domem č. 3, který spadl na dráty el. vedení a vyřadil
přívod elektřiny do celé obce a strom spadlý na silnici
při výjezdu z obce směrem na Milotice). Kvůli výpadku el. proudu ani nehoukala siréna a tak jsme byli
informováni pouze prostřednictvím SMS. Přesto se
strom podařilo nalézt a odstranit z cesty. Druhý strom
odstranili, až za světla, pracovníci RGV.
Především požár v domě č. 123 byl impulzem
k diskuzi kolem JSDHO-zásahové jednotky obce
(zřizovatelem je obec) a o jejím nedostatečném vybavení a vůbec o její další existenci. Po různých debatách a zjišťování (se starostou p. Janem Grombířem a
zastupitelstvem) bylo rozhodnuto o jejím postupném
vybavení (což také již započalo), ale i o zabezpečení
a opravě hasičské zbrojnice. Velmi si proto ceníme
současného přístupu pana starosty i zastupitelů obce
k požární ochraně, která byla po dlouhá léta na pokraji zájmu vedení obce.

Na výroční valné hromadě SDH dne 28.12.2013 jsme
do svých řad přijali nových 5 mladých členů. Poněvadž tento počet nestačí k vytvoření sportovního
družstva, které by se mohlo zúčastňovat soutěží, tak
jsme přivítali návrh SDH Milotice, aby tito mladí zatím trénovali v Miloticích a rovněž se za Milotice zúčastňovali hasičských soutěží, protože i tam mají
problémy s jejich obsazením. Tato spolupráce trvá a
naši mladí členové si zde vedou velmi dobře.

V minulém čísle jste si také přečetli, že Sbor dobrovolných hasičů Skoronice byl založen 12.6.1904, takže na letošní rok připadá 110. výročí jeho založení.
V rámci oslav jsme proto připravili několik akcí:
22.2.2014

Hasičský bál

3.5.2014

Slavnostní schůze ke 110. výročí
s předáním ocenění aktivním členům

4.5.2014

Mše sv. za živé a zemřelé hasiče
s položením věnce k soše sv. Floriána –
patrona hasičů
Výstava fotografií z historie sboru
(v kostele a pak v obecní knihovně)

24.5.2014

Dětský den s ukázkou hasičského sportu a se soutěžemi s využitím překážek a
nářadí pro hasičské soutěže (s drobnými
oceněním pro děti), střelba ze vzduchovek, lukostřelba, táborák a další.

Domníváme se (podle ohlasů zúčastněných), že
všechny tyto akce se nám vcelku vydařily a tak bychom tímto chtěli poděkovat všem, kteří se na jejich
zdárném průběhu jakkoliv podíleli, tak i všem zúčastněným za jejich přízeň.
I přes problémy, které nás potkaly, bychom v naší
činnosti chtěli i nadále pokračovat v duchu hasičského hesla „Ni zisk – ni slávu“.
Výbor SDH Skoronice
OBEC SKORONICE Bulletin o dění v obci v prvním pololetí roku 2014
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Fotbal
Fotbalová sezóna 2013/14 ve Vlkoši
Do jarní část sezony III. B třídy
okresu Hodonín vstoupil Vlkoš na
2. místě tabulky se 4 bodovou ztrátou na první příčku Bzence B. Výborné výkony v úvodních jarních
kolech slibovaly dramatický závěr
celé soutěže. Zaváhání v několika
utkáních Vlkoše však vyplynulo v
nárůstu bodové ztráty až na 8 bodů, což se jevilo jako nedostižitelný náskok. Jenže zaváhání vedoucího
týmu
znamenalo,
že
v předposledním kole, kdy Vlkoš
zajížděl k utkání se Bzencem do

Těmic, zmenšil se bodový rozdíl
pouze na 2 body a takže se hrálo o
vítězství v naší skupině. Vlkošští
nastoupili k utkání s obrovským
nasazením a odhodláním zvítězit.
V oboustranně výborném utkání si
Vlkoš vytvořil několik gólových
šancí, které však zůstaly neproměněny,
což
v celkovém
se
v celkovém účtování ukázalo. Těsná vzhledem k vývoji utkání „nespravedlivá“ prohra znamenala
konec postupovým nadějím a určila tak Vlkoši pro další fotbalový
ročník příslušnost ve III. třídě.

Nutno však podotknout, že se kádr
během uplynulé sezóny hráčsky
stabilizoval, což je určitě velkým
příslibem v dalším ročníku soutěže, kdy bude Vlkoš určitě bojovat
o postup do Okresního přeboru.
Velké poděkování patří všem hráčům ať už z Vlkoše nebo ze Skoronic za reprezentaci v okresních
fotbalových soutěžích, trenérům a
samozřejmě i všem fanouškům a
příznivcům za podporu při utkáních.
Pavel Vrána

Tabulka soutěžního ročníku 2013/14 III.B třídy mužů okresu Hodonín
1. Bzenec B
26
19
0
7
2. Vlkoš
26
17
4
5
3. Domanín
26
14
5
7
4. Radějov
26
12
7
7
5. Lipov
26
13
2
11
6. Žeravice
26
11
6
9
7. Kozojídky
26
11
5
10
8. Petrov
26
9
9
8
9. Hr. Lhota B
26
10
5
11
10. Mor. Písek
26
10
4
12
11. Javorník
26
8
6
12
12. Ježov
26
8
3
15
13. Vacenovice B
26
5
3
18
14. Tv. Lhota
26
5
1
20

86 : 36
73 : 31
54 : 47
64 : 48
75 : 44
62 : 57
42 : 34
38 : 30
36 : 42
45 : 52
47 : 62
28 : 51
27 : 74
35 : 104

57
55
47
43
41
39
38
36
35
34
30
27
18
16

FKM – Morava ročník 2013/2014, kategorie mladší žáci
Mladší žáci se v letošní sezóně ve své soutěži, což byl
okresní přebor, umístili na 1. místě. Podařilo se nám
dát dohromady dva silné ročníky 2001, 2002 a ještě
nám pomáhali hráči ze starší přípravky ročníku 2003.

Chtěl bych poděkovat funkcionářům obou oddílů Sokol Vlkoš a Vracov a hlavně všem rodičům, kteří své
děti poctivě vozili na zápasy a taky trenérům za to, že
jsme mohli dosáhnout pro nás tak velkého úspěchu.

Byl to kolektiv, který proplul soutěží impozantně až do
posledního zápasu s Kyjovem, který skončil 2:2.
V ostatních 17 zápasech zvítězili. Tým trénovali a vedli Vojtěch Klajba, Pavel Veverka, Ladislav Menšík a
Roman Lunga.

Roman Lunga, vedoucí týmu

Za tým v průběhu soutěže nastoupilo 23 hráčů: ze Skoronic 7, z Vlkoše 5 a z Vracova 11. Někteří hráli stabilně, jiní nastoupili, když bylo potřeba posílit tým.
Ze Skoronic hráli: ročník 2001 – Jiří Vašíček, ročník
2002 – Ladislav Menšík, Karel Půček, Jakub Lunga,
Erik Veverka a Radan Botek, ročník 2003 – Dagmar
Lungová. Po posledním zápase jsme vítězství v soutěži
oslavili dětskými šampusy a každý hráč obdržel tričko
s popisem „Vítěz okresního přeboru“.
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FKM – Morava ročník 2013/2014, Dívčí fotbalový oddíl
V ročníku 2013/14 se dívky umístily na páté příčce
v Moravskoslezké divizi sk B, což je solidní výsledek. Více než výsledek však těší herní projev. Tým se
prezentuje kombinačním technickým fotbalem, kde
jsou zapojeny všechny hráčky. Otevřený útočný způsob hry praktikuje i proti silnějším soupeřům, kteří
mají ligové zkušenosti a herně nepropadá ani proti
silné trojce Holešovu, Val. Meziříčí a Brumovu,
všechny tyto týmy doma holky byly schopny potrápit.
Zápasy se nesnažíme „sešněrovat“ taktikou, padá
spousta gólů, takže pro diváka pěkná podívaná. Zve-

me tímto k domácím zápasům, které se doma hrají již
tradičně převážně v neděli dopoledne. Nový soutěžní
ročník začne až v září, ale dívky pořádají 9.8. již tradiční turnaj v domácím prostředí.
Soupiska hráček:
Aujeská, Mezihoráková – Hlaváčová, Unzeitigová,
Večeřová, Lukešová, Menšíková, Prágrová – Madajová, Šiblová, Nováčková, Strmisková, Maleňáková,
Troubilová, Řepová, Vlčková, - Novosadová, Struhárová, Lokajová.

TABULKA MSDŽ sk.B
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Holešovské holky

18

18

0

0

112: 9

54

( 27)

2.

Valašské Meziříčí

18

14

1

3

54: 20

43

( 16)

3.

Brumov

18

11

3

4

59: 27

36

( 9)

4.

Velké Pavlovice

18

9

4

5

45: 33

31

( 4)

5.

Vlkoš

18

7

2

9

36: 48

23

( -4)

6.

Podivín

18

6

4

8

37: 45

22

( -5)

7.

Mutěnice

18

5

4

9

24: 42

19

( -8)

8.

Březnice

18

4

4

10

29: 48

16

(-11)

9.

Uh. Brod

18

2

3

13

6: 62

9

(-18)

10.

Hovorany

18

1

1

16

12: 80

4

(-23)
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Proběhlé akce
Krojové semináře

Obecní knihovna – Noc s Andersenem

Ve dnech 25. 3. 2014 a 1. 4. 2014
proběhly v prostorách obecního
úřadu minisemináře věnované vázání tureckého šátku, šatky a zadrúžení. Pokaždé se sešlo asi dvacet
žen a dívek. Ty zkušenější ochotně
ukazovaly jednotlivé úvazy a pak
pomáhaly těm, které si chtěly vázání vyzkoušet. Nadšení a pozitivní reakce zúčastněných dokazuje
zájem o předávání umění našich
babiček a stařenek.

Obecní knihovna v loňském roce získala krásné nové prostory, ve kterých je i sociální zázemí a tak jsem se rozhodla připojit se k celorepublikové akci „Noc s Andersenem“. Ta se konala v pátek 4. dubna. 2014.
Na nocování jsem pozvala děti z 1-4 třídy, které jsou čtenáři naší
knihovny. Zúčastnilo se jich jedenáct. Patronem letošního ročníku byl
komisař Vrťapka, takže celý večer byl plný pátrání a řešení detektivních
úkolů. Prvním úkolem bylo najít podle mapy místo, kam mají děti nasadit strom Pohádkovník. Orientaci v mapě děti zvládly líp, než jsem čekala a na místo výsadby vyrazily jako o závod…

Obě setkání proběhla ve velmi přátelské atmosféře a řada účastnic by
uvítala, kdyby se podobná setkání
uskutečňovala pravidelně a věnovala se i dalším oblastem péče o
kroje. Snad se jednou i tady ve
Skoronicích dočkáme hodového
veselí, kdy budou dívky v kroji
upravené tak, jak to má být –
v parádním kroji s tureckým šátkem a v kroji „polehku“ s šatkou.
Olga Hradilová

Po zasazení stromku jsme šli zpátky do knihovny a než jsme připravili
párky na večeři, tak kluci stihli přezpívat všechny hodové písničky, co
znají. Pak následovalo plnění detektivních úkolů, řešení hádanek a kvízů. K mému překvapení se úkoly dětem líbily tolik, že vyžadovaly pořád
další. Po splnění všeho, co jsem měla připravené, si ti kdo měli zájem
vyrobili záložku do knížky s motivy detektiva Vrťapky a ostatní se bavili sledováním Mr. Beana. Pak už začala příprava na spaní – převlékání
do pyžama, hygiena a chystání spacáků. Na klidné usínání jsem dětem
promítla film Kniha džunglí a kolem jedné hodiny opravdu všichni
usnuli. O půl šesté ráno plní energie vyskočili ze spacáků a ptali se po
dalších úkolech. To mě děti dostaly, protože na ráno už jsem žádné hry
připravené neměla. Ještěže na internetu se dá najít všechno možné. Pak
už jen snídaně, hygiena, úklid a rozešli jsme se všichni domů. Děti i já
jsme si akci užily, takže doufám, že první ročník u nás zároveň nebyl
posledním.
Renata Ticháčková
Otevřené sklepy 2014
Letos se jednalo už o 4. ročník této akce, která se uskutečnila
v tradičním termínu, tj. poslední květnovou sobotu. Jelikož tato sobota
vyšla na poslední květnový den, stalo se tak, že oproti předchozím letem
došlo k posunutí konání o týden později. Tento posun nám dával naději,
že se letos vyhneme pro nás již obvyklému dešti. Ten opravdu nepřišel
i přesto, že se mračna honila ze všech stran a tak nám nakonec tento den
nabídl velmi příjemné počasí.
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Bohužel (z pořadatelského hlediska) nám ani tyto příznivé povětrnostní podmínky davy lidí nepřivedly a tak se místní sklepní
kolonií prošlo a vína zdejších vinařů ochutnalo cca 250 platících
účastníků. Zajímavé, ale už ne překvapující jsou návštěvnické
statistiky, kdy téměř polovina (47 %) tvořily ženy a cca 70 % ze
všech účastníků přijelo z větší dálky jak 70 km od nás. Mohli
jsme tady tak uvítat návštěvníky z Temelína, Ostravy, Českých
Budějovic, Karlových Varů, Ústí nad Labem či jiným měst.
Drtivá většina účastníků byla nadšena především atmosférou,
přístupem místních či kulturním programem. Každý rok se snažíme něco přidat a jít stále dopředu a myslím, že na naše poměry
je kulturní program opravdu bohatý. Letos bylo nově po celý den
zpřístupněno zdarma zdejší muzeum, čehož využilo desítky návštěvníků. V areálu sklepů jsme zpracovali malou fotografickou
výstavu Jízdy králů a drobných artefaktů patřících k ní. Loni se
osvědčila i televizní produkce uskutečněných jízd a i letos byla
pro návštěvníky vítaným zpestřením. Již stálicí našeho kulturního
programu je mužský pěvecký sbor z Boršova, který nikdy nezklame a vždy vytvoří svým putováním kolem sklepů a hromových zpěvem vynikající atmosféru. Jako topmodelky (ač o něco
více zahaleny) si musela připadat naše děvčata, která v parádních
krojích procházela sklepní kolonií a prezentovala krásu naší kultury při nesčetném fotografování nadšených kolemjdoucích.
Zlatým hřebem odpoledne byla skvěle hrající cimbálová muzika
Kyjovsko s primášem Robinem Červinkem, která do večerních
hodin bavila svým uměním a lidovými písničkami široké obecenstvo. Trošku mě vždycky mrzí, že se podvečerního posezení u
cimbálky ke své smůle nezúčastní více místních, ač je pravidelně
zdarma, bez ohledu na účast na celé akci zveme, protože příležitostí kulturního vyžití přímo v našem sklepním areálu není mnoho.
Kolem půlnoci naše sklepy až na výjimky utichly a po zaslouženém spánku jsme se ráno s hrstkou pořadatelů mohli pustit do
úklidu a balení letos rozsáhlého inventáře.
Myslím, že letošní ročník patřil mezi ty nejvydařenější,
z pořadatelsko-ekonomického hlediska bychom určitě uvítali o
nějakou tu stovku platících návštěvníků více, ale atmosféra celé
akce byla výtečná.
Děkujeme vinařům, kteří se do akce zapojili, protože bez nich to
nikdy nepůjde.
Díky si zaslouží také zástupci obce za podporu a spolupráci, bez
které by to opravdu asi nešlo, naši sponzoři a všichni kteří nám
nezištně pomáhají.
Aleš Rajsigl

Rybářské závody
Letos jsme ve Skoronicích již tradiční rybářské klání naplánovali už na první
červnový víkend a ukázalo se, že to byla
skvělá volba. Nádherné letní počasí přilákalo nejen velmi slušný počet závodících rybářů, ale především spoustu místních, přespolních a dokonce i několik
cykloturistů. Všichni lačnili vidět ty největší úlovky ale také si pochutnat na specialitách z grilu. Ten, kdo přišel příliš
pozdě, mohl zplakat nad výdělkem a litovat neuskutečněného gurmánského zážitku. Vynikající naložený kapr či lahodní
pstroužci byli totiž do oběda pryč. Za
vděk jste pak museli vzít případně neméně chutným těmickým cigárem či klobásou.
Ti, co nepromarnili své záběry postáváním u grilu či chlazeného piva, vytáhli
z naší vody i zajímavé úlovky. Kapitálním kusem byl 97 centimetrový, 29 kg
vážící tolstolobik, ulovený Daliborem
Koplíkem z Vlkoše, který mu zaručil suverénní vítězství v kategorii dětí. Dospěláckou kategorii pak ovládl syn velkého
rybáře Martin Brablc ze Skoronic, uloveným kaprem o délce 69 cm a těsně tak na
poslední chvíli předčil doposud největšího uloveného kapra o délce 68 cm. Za
zmínku stojí také ulovený úhoř o délce 79
cm, kterého zdolala žena Jitka Skalková
z Vřesovic. Celkem se závodů zúčastnilo
45 rybářů, z toho 24 dospělých a 21 dětí.
Protože chceme přivézt k tomuto krásnému „sportu“ i ty nejmenší, tak snad
každé příchozí i nesoutěžící dítě dostalo
pěknou hračku, věnovanou našimi sponzory. Výherci jednotlivých vyhlášených
kategorií pak obdrželi hodnotné a zajímavé ceny.
Znovu upozorňujeme na možnost místních dětí zarybařit si na místním rybníku.
Chcete-li aby si vaše děti vyzkoušeli chytat ryby, oslovte některého z našich 15
členů Rybářské spolku Skoronice, o. s. a
určitě najdete někoho, kdo bude ochoten
s vašimi dětmi na ryby vyrazit. Důležité
je, aby vždy některý z našich členů byl po
celou dobu rybolovu přítomen a chytá se
samozřejmě formou „chyť a pust“.
Těšíme se na vás opět brzo nashledanou u
nás na rybníku.
Aleš Rajsigl
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Mikroregion Nový Dvůr

Matrika

Mikroregion Nový Dvůr představuje letošní expozici v konírně
milotického zámku a nejvýznamnější akce roku 2014:
Letos se expozice v konírně krásně rozrostla i přesto, že na zámku se
stavět nedá. Jak je to možné? Přibyla nám pohádková dračí sluj s
Dráčkem Mráčkem. Skrývá mnohá tajemství, poklad i pohádku.
Přijďte se podívat, a když najdete odvahu, vejděte a hledejte
poklad. Podívat se můžete i na zajímavý film o řemeslech a muzeích
našeho kraje nebo se prohlédnout fotky z historie obcí mikroregionu.
Třeba poznáte svého dědečka či babičku, případně se dozvíte, co nebo
kdo je laskavec či merlík?
A co vás ještě v konírně čeká?
Krásné výstavy a vernisáže. Pravidelné dílničky pro děti i dospělé –
pletení košíků z ratanové liány pedig, dlabání dřeva, drátkování
kamínků, výroba svíček z včelího vosku. Určitě vezměte své děti,
v konírně si mohou vyrobit pěkné i užitečné věcí nebo shlédnout
filmovou pohádku v našem kině. Dílny a promítání budou probíhat
v konírně každý sobotní podvečer.
Mimo stálé expozice v letošním roce připravujeme:
Tradiční neckyádu ve spolupráci s ratíškovskými skauty, sportovní
přebor škol mikroregionu Nový Dvůr, který se uskuteční 23.6. ve
Svatobořicích-Mistříně. V sobotu 16. srpna proběhne ve Vlkoši letní
taneční show Seniordance. V měsíci srpnu se uskuteční na milotickém
zámku umělecké sympozium sochařů a kameníků. Novinkou a
největší letošní akcí mikroregionu bude jedinečné představení vinařů
všech obcí v sobotu 20. září. Tématický program „Od bobule
k jiskrnému moku“ propojí všechny sklepní kolonie v obcích
mikroregionu ochutnávkou hroznů, burčáku a vín. Burčákové
putování doplní hudební a kulturní program ve všech sklepních
uličkách a završí večerní folkový festival na nádvoří zámku
v Miloticích. Dvoudenní mikroregionální svátek bude pokračovat
v neděli 21.9. Trhem tradičních produktů a řemesel na zámku
v Miloticích. Rozloučení s rokem 2014 bude tradičně ve znamení
silvestrovského pochodu za prasátkem. Letos žíznivé a hladové
poutníky přivítají Skoronice.

Evidence obyvatel k 15.6.2014
Stav k 1.1.2014 ......................... 527
Narodilo se .................................... 0
Přihlásilo se ................................... 6
Odhlásilo se ................................... 7
Počet úmrtí .................................... 6
Stav k 15.6.2014 ....................... 520
Podrobný rozpis
Přihlásili se: Vlastimil Dohnal
Martin Vach
Ivana Vachová
David Vach
Aneta Vachová
Jan Roubík
Odhlásili se: Marie Kristová
Jana Neumannová
Natálie Neumannová
Darina Dovrtilová
Markéta Jakešová
Ludvík Preisner
Božena Preisnerová
Úmrtí:
František Chytil
Martin Lunga
Mária Lungová
Vít Křížka
Vladimír Šmíd
Josef Plachý
Životní jubilea
70 let
Ing. Vojtěch Horehleď
75 let
Anežka Indrová
Božena Lungová
80 let
Marie Šmídová
František Ingr
Anna Šindlerová
90 let
Helena Lungová

Sledujte naše webové stránky a Facebook – právě tady se dozvíte
aktuální informace.
Mgr. Tomáš Salava, projektový manažer Mikroregionu Nový Dvůr

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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„Naši mladí“ – pracovití od jara do zimy
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„Jak se čerti ženili“ a diváci i herci bavili

Vydala obec Skoronice v nákladu 180 ks, ve Skoronicích 4.7.2014.
grafická úprava: Lukáš Plachý, foto: Václav Křížka, Miroslav Plachý, Jan Grombíř
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