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Letmé ohlédnutí

Uplynul půlrok a opět se setkáváme nad magazínem Skorovšecko. Za tu dobu se leccos událo. Zvládli jsme například uspořádat mikroregionové silvestrovské setkání u nás ve Skoronicích.
Bylo o něm psáno na webu i v novinách, proběhl aldamáš pořadatelů. Bylo tématem výstavy v expozici mikroregionu Nový
Dvůr v zámecké konírně v Miloticích. Silvestr ve Skoronicích se
podařil – díky všem, kteří nelitovali volného času a energie pro
společnou věc.
Jak pracovalo zastupitelstvo obce? Během tohoto období proběhla tři jednání, jedna pracovní schůzka zastupitelů venku
v katastru obce a jedna schůzka, týkající se kostela, jehož je obec
vlastníkem. Na většině z nich byla účast zastupitelů 100%. Jednotliví zastupitelé mají určeny svoje tématické oblasti, ze kterých přinášejí na jednání zastupitelstva obce podněty a návrhy
k řešení. Chci na tomto místě poděkovat Petrovi Holcmanovi,
který má na starost katastr obce. Přináší pravidelně na zasedání
zastupitelstva připomínky občanů, všímá si věcí k řešení. Díky
jeho aktivnímu přístupu vyčistili a opravili obecní pracovníci
zanesené a nezabezpečené studny, které byly dlouhodobě zanedbané. Zaječák je již částečně vyčištěný a nesmí se na něm
ukládat žádný odpad. Prostor u viaduktu je vyčištěný a osetý
travou. Naši pracovníci o vzhled a údržbu obce pečlivě dbají.
V kuchyňce obecního domu jsme vyměnili průtokový ohřívač,
jeho fungování bylo při pořádání akcí na obecním domě nevyhovující. Vyměnili jsme ho za padesátilitrový bojler, stejně tak
i elektrický sporák je nový. Můžete se těšit – vaření i umývání
nádobí v kuchyňce je teď pohoda!
Bohužel se však v obci objevily i projevy vandalismu a menší
krádeže - krádež benzinu ze zaparkovaného auta, uřezaný stromek, ukradená kolečka od kontejnerů. Dokonce si dal někdo
práci vyrýpnout skoro dvacítku muškátů na obecních záhoncích.
Předpokládáme, že se spíše jedná o cizí, než o místní. Prosíme
vás, abyste si všímali svého okolí. Činu pravděpodobně nezabráníte, zvláště senioři, ale můžete si zapamatovat popis pachatele
nebo poznávací značku cizího dopravního prostředku. Nebuďme zbytečně podezíraví, ale buďme všímaví.
Abych však nekončila chmurně – udály se mnohé velmi zajímavé akce a v tomto čísle se o nich dočtete. Nezbývá mi, než
popřát vám všem krásné, slunečné prázdniny a dovolenou. Odpočiňte si, načerpejte sil a hlavně se vraťte z cest živí a zdraví!
Marie Půčková, starostka obce
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Skorovšecko ze Skoronic ve fotografii
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70. výroční ukončení II. světové války
Letos jsme vzpomínali 70. výročí ukončení druhé světové války. K tomuto výročí uspořádalo Kulturní
a vlastivědné sdružení v neděli 26. dubna zajímavou besedu o historii obce, věnovanou právě druhé
světové válce - o frontových událostech v obci, zapojení skoronských občanů v ilegální organizaci VELA,
o skutečných příbězích ze Skoronic.
Několik úryvků z I. dílu kroniky obce Skoronice nám nyní pomůže přiblížit si atmosféru té doby. Barvitě
ji popisuje tehdejší kronikář Vojtěch Holcman.
Od počátku dubna projíždějí přes Skoronice
kolony německého vojska, většinou od Vracova
a pak polní cestou ke Svatobořicím.
6. dubna tu nocovala kolona německých vojáků,
mezi nimiž bylo hodně Arménů – ruských zajatců.
Asi 20 jich nocovalo v hospodě v sále na slámě.
Dva z nich, z jedné dědiny, dostali se do sporu –
proč nevím – a jeden z nich tomu druhém přitom
rozpáral břicho. Sám pak ze strachu před trestem
si přeřezal žíly. Ten prvý do rána zemřel, je
pochován na našem hřbitově a druhý prý zemřel
v Mistříně.
Vojska je tu stále mnoho a fronta je slyšet čím
dále zřetelněji.
Mnoho ruských letadel přeletuje přes nás a střílí
občas z kulometů. V Dubňanech bylo tak 12 lidí
zabito. Lidé jsou však tak neopatrní, že stojí
v hloučkách. Rozhání je neúnavný „strýc Novotný“
– Bohumil č. 104, který obětavě jako velitel CPO
po celou válku bděl nad zatemňováním, aby se
tak lidé vyvarovali pokut a nepříjemností.
10. dubna: Proskakují poplašné zprávy, že Rusi
už jsou v Hodoníně. Není to pravda. Elektrika
už nejde, svítí se svíčkama a petrolejem, radia
nejdou.

V úterý večer přijela kolona asi 80 vozů. Mají
hodně vína, jsou opití, ale chovají se nadmíru
slušně. Ve středu 11. dubna ráno Němci odjeli
a sebrali s sebou vůz Ant. Krista č. 91. Je slyšet,
že kradou jízdní kola. Od 11 hod. dopoledne byl
„odvod koní“– všechny koně musily na náves,
pěkné si vybrali a odjeli s nima, bez zaplacení,
jen dali „Kharte“. Co s ní? Lidé už si říkají: Něco
obětujem, jen když budou pryč.
V sobotu 14. dubna začala ráno o 9. hod. silná
kanonáda. Tanky a obrněná auta jezdí po silnici
hned sem, hned zas nazpět. Odpoledne byl
dvakrát nálet na Milotice. Hoří tam. Lidé chodí
na „Macháček“ a dívají se – ve dne jak dopadají
k milockým „Šidlenám“ ruské granáty - a v noci
jak je obloha křižována různobarevnými světly,
raketami, světlomety a fosforovými střelami. Je
slyšet i kulomety. Němci podminovali železniční
most přes hrubý potok.
Úterý 17. dubna. Německý štáb je ještě zde.
Všichni se Němců vyptávají, kdy už pojedou
pryč, kdy přijdou Rusi. Němci nám ty bratry Ruse
malují hodně černě, každý se však směje a ani ve
snu žádnému nenapadne, že by ten Němec mohl
i mluvit pravdu…
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Němci dnes vyhodili do vzduchu ten železniční
most. Jsme úplně odříznutí od světa.
Ve středu už se nesloužila ani v kostele mše sv. Je
nebezpečno vyjít ven. Od rána je silná kanonáda.
Na Skoronice však padají jen malé miny. Odpoledne
němečtí pěšáci ustoupili z dědiny. Byli v helmách
a stříleli sem a tam. Po dvě hodiny se nedala na
náves vystrčit hlava. Zkrátka – fronta je tu!
Čtvrtek 19. dubna, den osvobození. Od půl noci
přišli první Rusové k Jos. Šindlerovi do sklepa
a do okolních domů. Chtěli starostu. Pojedli,
popili, chovali se slušně. Jeden z nich se pak
s Frant. Kozákem vypravili hledat starostu. Byl

však nějakou zabloudilou kulkou zastřelen.
Ostatní Rusové pak pojali proti nám podezření.
Starosta byl s rodinou ve sklepě Jos. Lungy pod
Macháčkem. Když přišli Rusové až k tomuto
sklepu, počali Němci pálit, když uslyšeli radostné
volání civilů. Němci byli ještě v Kovárni, hospodě
a u Jana Lungy 12. Rusové museli ještě z vesnice
ustoupit. Ráno přišly od kostela zprávy, že tam
mají pozice Rumuni. Odpoledne 19. dubna
obsadili Rumuni celou vesnici, jen ve spodních
chalupách v dědině se usadili dva či tři Němci a
stříleli po dvorech. Navečer střelba utichla. Lidé
začínají opouštět sklepy a stěhovat se domů.

Bohužel se zde fronta udržela nekonečných devět dní, než byl 28. dubna osvobozen i Vlkoš.
Obyvatelé Skoronic v té době vytrpěli mnoho těžkostí.
Vzpomeňme proto na všechny, kteří se konce války nedožili a za naši svobodu položili své životy.

Tož tak...

Mandát zastupitelstva zvoleného v loňských
říjnových volbách nezačíná právě v ideálních
podmínkách. Propad ve výběru daně z přidané
hodnoty se negativně projevuje v obecním
rozpočtu, příjem obce z daňových výnosů státu se v
1. pololetí letošního roku se proti stejnému období
roku 2014 snížil o 391 tis. Kč. Zhoršily se rovněž
možnosti čerpání prostředků z Evropské unie na

podpořeny. Částka 700 000,- spolu s prostředky
obce určenými na stavební práce umožní
vybudování bočního vchodu a úpravu atria bývalé
školy a realizaci 1. etapy rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Práce na úpravě prostranství u bývalé
školy a dvorního atria budou zahájeny 1. července,
začátek prací na hasičské zbrojnici je závislý na
výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby.

opravy a rekonstrukce obecního majetku. Dotace
v rozpočtovém období EU na léta 2014-2020 jsou
prostřednictvím operačních programů směřovány
především do dopravy, podnikání a inovací pro
konkurenceschopnost, výzkumu a vzdělávání.
Podobné je i zaměření programů, které byly v
minulém období hlavním zdrojem finančních
prostředků pro budování obecní infrastruktury,
opravy a rekonstrukce - Program rozvoje venkova
a Integrovaný regionální operační program.
Proto se snažíme využívat především prostředky z
národních zdrojů. V letoším roce jsme zpracovali a
podali pět projektů se žádostí o finanční podporu
ve výši cca 3 miliony korun. Tři naše projekty byly

Z dotačního příspěvku Jihomoravského kraje
doplníme vybavení muzea a pořídíme mobiliář,
který bude sloužit nejen obci, ale i zájmovým
spolkům a sdružením - stánky, kroj pro jezdce
jízdy králů, nábytek. Věříme, že v průběhu 2.
pololetí budou podpořeny další dva projekty,
které připravujeme. Až 85% finanční dotace z
rozpočtované částky 650 000,- Kč by tak pomohla
vybudování dvou nových chodníků podél hlavní
silnice - od hřbitova směrem na Hovolány a
chybějícího úseku od odbočky Na Kusách směrem
k faře. Dokončení oprav a drobné úpravy okolí by
se dočkala i kaple u kostela.
Z nedotovaných projektů je kompletně stavebně
4

připraveno prodloužení kanalizace Na Kusách.
Stavbu s rozpočtem 375 000,- Kč chceme uskutečnit
letos na podzim. Věřím, že se to podaří navzdory
dosavadnímu nepříznivému vývoji příjmů
obecního rozpočtu. Případné další investice či
ušetření prostředků na spolufinancování projektů
v příštím roce budou možné pouze v případě, že
ministerstvo financí ve 2. pololetí zásadně zlepší
výběr daní a příjem obecního rozpočtu dosáhne
alespoň úrovně roku 2014.
Členové zastupitelstva si plně uvědomují svoji
odpovědnost za rozvoj obce. Svědčí o tom
výstupy z dosavadních jednání zastupitelstva
i poznatky z obchůzky katastrem obce, která
se uskutečnila koncem května. Výsledkem je
pojmenování problematických oblastí v obci, na
které bude navazovat zpracování harmonogramu
jejich postupného řešení. Prioritou bude vyřešení
prostoru před bývalou školou podle zpracované
studie a pokračování oprav na kostele. Naším
cílem je koncepční a důsledná práce nejen v
oblasti rekonstrukcí a investic, ale i údržbě
obecního majetku. Zásadním pomocníkem

vedení obce v oblasti udržování pořádku, údržbě
zeleně a provádění drobných řemeslných prací
jsou zaměstnanci obce. Jejich pracovitost,
nápady a zájem na vzhledu veřejných prostranství
ocení každým komu záleží na prostředí ve kterém
žijeme.
Poděkování náleží také všem, které obohacují
společenský a kulturní život ve Skoronicích.
V 1. pololetí letošního roku nás pobavily, poučily
a gurmánskými zážitky obohatily snad všechny
spolky, které v obci působí. Hasiči, skauti a
neorganizované čarodějnice o filipojakubské
noci či dětském dnu, Kulturní a vlastivědné
sdružení sérií besed u příležitosti 70. výročí
konce 2. světové války a kabaretem, který diváci
odměnili potleskem vestoje, rybáři výborně
zorganizovanými závody a rybími specialitami,
Vinařský spolek výletem do valtického Salonu
vín, vinařská sekce Svazu zahrádkářů tradičním
koštem vín. Pravidelní návštěvníci potvrdí, že
do výčtu patří i přátelská čtenářská kavárna
v knihovně. Tož tak...
Jan Grombíř
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Zázraky se dějí nejen v Lurdech
Většina z vás si určitě v polovině května všimla,
že kolem kostela vyrostlo lešení a začaly práce na
opravě fasády. Zároveň nastoupili i méně viditelní
tesaři, kteří se pustili do nelehkého úkolu – do
opravy krovu ve věži. Už po prvním dnu práce
nevycházeli z údivu a lámali si hlavu nad tím, co
vlastně drželo střechu na věži. Pozednice, přes
které byl krov přikotven k věži, byly kompletně
ztrouchnivělé a celou střechu držel na věži v
jediném “zdravém“ místě pouze jeden šroub. I
ostatní trámy, které postupně měnili, byly zcela
shnilé a rozpadaly se jim pod rukama. Říkali, že
je zázrak, že střecha nespadla. O zázraku mluvil
před dvěma lety i revizní technik po prohlídce staré

elektroinstalace a velmi se divil, že ještě nikoho
nezabila. Také hromosvodaři žasli, když zjistili,
že všechny svody hromosvodu jsou v zemi uhnilé
a hromosvod tedy není uzemněn. Mít nefunkční
hromosvod je totiž daleko nebezbečnější než
nemít žádný. Kdyby do kostela udeřil blesk, zcela
jistě by vyhořel. Byl zázrak, že neudeřil.
Má osobní ambice spojená s působením ve farní
radě byla zpočátku zaměřena na zprůhlednění
hospodaření a na to, udělat náš kostel hezkým především uvnitř. Hospodaření se podařilo dát do
pořádku, ale místo úprav vnitřního interiéru od r.
2012 neděláme nic jiného, než že řešíme havarijní
stav budovy kostela. Vše, co jsme za poslední
tři roky vyřešili (elektroinstalace, hromosvod,
střecha nad zákristií, okapy, oplechování kostela)
se mělo začít dělat postupně už před 15 lety. Naši
předkové dokázaly za jeden rok vybrat peníze
a postavit kostel a my v dnešní době nejsme ani
schopni ho udržet v dobrém technickém stavu.
Kdyby se do oprav kostela investovalo průběžně,

nestáli bychom teď před tolika problémy najednou.
Naivně jsem si myslela, že letos opravíme a
natřeme fasádu, zvenčí bude tím pádem hotovo a
konečně začneme s vnitřními úpravami. Omyl. Po
zkušenostech z věže šli tesaři zkontrolovat celou
střechu a uviděli nevídané. Dřevěné podbití pod
plechem na několika místech v podstatě neexistuje,
protože si na něm pochutnal zub času. Již nedržící
spoje plechové střechy propouštějí vodu, ta stéká
po vnitřní straně střechy na pozednice, které jsou
zcela ztrouchnivělé, stejně jako většina krovu.
Za takové situace nemá smysl pouštět se do
jakýchkoliv úprav interiéru, i když vím, že dárcům
záleží především na něm. Můžeme i nadále
spoléhat na zázraky a doufat v Boží milosrdenství
a nebo se můžeme chovat zodpovědně a s touto
zodpovědností přistupovat k dalším nezbytným
opravám. Od r. 2012 se do oprav kostela (včetně
fasády) investovalo 540 000kč z dotace SZIF,
975 000kč z obecního rozpočtu a farníci přispěli
na opravy kostela částkou 1 345 000kč. Je
vidět, že lidem z naší obce na kostele záleží a
jeho budoucnost jim není lhostejná. Nejlepším
důkazem toho je, že dali v průběhu tří let ze svých
rodinných rozpočtů na opravu obecní budovy 1
345 000kč. Žádná jiná oprava obecního majetku
se doposud nesetkala s takovou zásadní finanční
podporou ze strany občanů Skoronic. Chtěla bych
také připomenout, že se podařilo udělat kus práce
díky bývalému panu starostovi Janu Grombířovi,
který si mimořádnou štědrost místních lidí
uvědomoval, velmi si jí vážil a podle toho také
jednal. Opravy kostela vždy aktivně podporoval a
snažil se o co nejlepší spolupráci mezi obcí a farní
radou. Byl to právě on, kdo prosadil z letošního
obecního rozpočtu částku 450 000kč na opravu
fasády kostela. Náklady na opravy dlouhodobě
zanedbaného obecního kostela mnohonásobně
převyšují finanční možnosti farnosti. Ráda
bych věřila, že i současné zastupitelstvo, kde
má KDU-ČSL většinu a které si je jistě také
vědomo velkorysosti občanů ve financování oprav
obecního majetku, bude nadále v nezbytných
opravách pokračovat.
Olga Hradilová, členka farní rady
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Kam s odpadem

byl název letáčku, který dostala v minulých měsících do schránky každá domácnost ve Skoronicích.
Předpokládám, že některé exempláře již skončily – podle rad v nich napsaných – v kontejneru s modrým
pruhem… Ale vraťme se k obsahu. V letáčku byly uvedeny kompletní informace, kam které druhy odpadů
z domácnosti můžete vyvézt. Nově přibyl kontejner na textil, hračky a boty, umístěný vedle
kontejnerů s plasty a papírem, a také kontejner na kovový odpad. Do něho můžete házet
konzervy od potravin, kovové zátky od nápojů, alobaly a tuby, drobný odpad, tj. hřebíky,
skoby, ostatní kovy z domácností jako třeba vysloužilé nádobí, struhadla atd. Tento
kontejner je umístěn spolu s velkoobjemným kontejnerem na bioodpad u přečerpávací
stanice pod zahradnictvím Lattenbergových. Za to, že vyvážíme bioodpad, dostane obec
nazpět kompost. Pokud ho obec sama nevyužije, může ho nabídnout svým občanům.
Kompost se vyrábí v kompostárně v Těmicích, je certifikovaný a vhodný ke hnojení
zahrádek, sadů, vinic, chmelnic i skleníků. Není to substrát. Ti, kdo budou mít o kompost
zájem, zapište se na obecním úřadě. Znovu připomínáme možnost vozit
směsný velkoobjemový odpad (matrace, gauč, prkna), nebezpečný odpad
(barvy, laky, chemikálie) i elektroopad větších rozměrů do sběrného
dvora do Milotic (otvírací doba úterý, čtvrtek 13.00-17.00 hodin, sobota
8.00-12.00 hodin). Podrobnější informace poskytneme na obecním úřadě.
Množství SKO za měsíc květen ve srovnání s březnem letošního roku
pokleslo o 1.100 kg. Děkujeme všem, kteří využívají nové kontejnery
a odpad třídí.

Mateřská škola
Krásné červnové dny s letními teplotami nám dávají tušit, že se kvapem blíží prázdniny a končí školní
rok 2014/2015. Stihli jsme toho v mateřské škole dost. Všechno, co jsme si naplánovali a ještě něco navíc.
Vždycky s dětmi prožíváme těšení na maňásková
představení a následnou radost a spokojenost.
Letos byl opravdu pestrý výběr. Tradičně k nám
zajíždí divadélko Rolničky a vždy s aktuálním
výchovným a vzdělávacím námětem, který děti
zaujme. Podobnou tématiku, ale zpracování jiné
mají představení divadélka Květinka a Barborka.
Do tajů dalších triků kouzelníka Waldiniho se
snažili nahlédout hlavně chlapci, ale chtělo to větší
postřeh a šikovné ruce. Tak snad příště.
Navštívili jsme i velikonoční tvoření v příjemném
prostředí muzea v Kyjově. Děti pozorovaly různé
techniky zdobení vajíček a některé si vyzkoušely.
Velkou událost je pro nás každoročně svátek
maminek. Je k neuvěření, že naše jinak „pohodlné“ děti zkouší a pilují své role s nadšením. Velkou mírou
k tomu přispívá fakt, že pokud to s nadšením a radostí dělají paní učitelky, odrazí se to i na dětech.
Přípravě věnujeme opravdu hodně času – od vymýšlení námětu, veršovaných monologů, dialogů až po
kostýmy a rekvizity. Nic nekopírujeme, všechno
samy vymýšlíme a vyrábíme. Prostě originál, jak
řekla paní starostka v úvodu. Tak děkujeme.
Výlet do zámku do Milotic byl velkým zážitkem.
Při prohlídce komnat v dobových kostýmech a
za doprovodu paní hraběnky jsme se cítili jako ze
šlechtického rodu. Důkazem jsou krásné fotografie
od profesionálního fotografa z této události.
Na oslavu Dne dětí jsme uspořádali na zahradě
sportovní odpoledne s táborákem. Horký den, kdy
by se špekáčky opekly snad jen na slunci, neodradil
děti ani některé rodiče od sportovních výkonů.
Následné poklidné posezení u táboráku a volně po
							
školní zahradě bylo moc příjemné.
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A další výlet nenechal na sebe dlouho čekat. V červnu jsme se vypravili do bylinkového ráje Sonnentor
do Čejkovic. Měli jsme objednaný menší autobus a už cesta byla fajn.
V areálu V Sonnentoru nás přivítala omamná vůně bylin a milí zaměstnanci. Děti si prohlédly zpracování
a výrobu čajových směsí, jejich balení. Taky ochutnaly výborný jahodový čaj, poslechly si pohádku o
bylinkových skřítcích, zasoutěžily si a na závěr si samy namíchaly bylinkový čaj. Jako dárek dostaly ještě
fotografii z areálu bylinkového ráje. Takže výlet na jedničku!
A ještě nás čeká loučení s dětmi, které odchází do ZŠ. Tentokrát jsme přizvali členky divadýlka Květinka,
které tuto akci ozvláštní. To už bude tečka. V úterý 30. června 2015 končíme a sejdeme se 1. září 2015.
Anna Kůřilová, řed. MŠ

SDH Skoronice
Poslední den loňského roku proběhl v naší obci tradiční „Pochod za prasátkem“ mikroregionu Nový Dvůr,
kde jsme se podíleli na přípravě a organizaci této akce v hojném počtu. Naším úkolem bylo především
postavení a složení velkého stanu, pořadatelská pomoc u vstupních bran, pomoc s výdejem ve stáncích,
pomoc s odklizením lavic, stolů, apod.
Náš sbor již v prvním pololetí tohoto roku pořádal spolu se skauty dvě akce pro děti. Poslední dubnový den
to byl Slet čarodějnic Na Lúkách, a hlavně (již poněkolikáté) Dětský den dne 17. 5. 2015. Na úvod Dětského
dne se představili modeláři leteckými ukázkami různých modelů. Následovala řada soutěží o sladké
odměny, do kterých se zapojilo na 60 dětí. Hlavním hitem však byli zcela jistě vozítka Segway, které si
vyzkoušely všechny děti, ale i řada dospělých. Obě tyto akce jsme pořádali za podpory obce Skoronice,
za což patří dík.
Jako loni, tak i letos se naši nejmladší členové SDH účastní soutěží v požárním sportu jako posila družstva
starších žáků SDH Milotice. Pravidelně se účastní všech soutěží pro mládež pořádaných Okresním
sdružením hasičům Hodonín. Největším úspěchem bylo první místo starších žáků v požárním sportu
v neděli 14. června v Ratíškovicích. Soutěže se účastnilo 27 družstev mladších a starších žáků. V součtu
bodů dvou štafet a požárního útoku měli nejlepší skóre. Startovali jako poslední a nejrychlejším požárním
útokem celého dne překonali do té doby vedoucí družstvo domácích Ratíškovic a také favorizovaný
Mistřín – čerstvého vítěze krajského kola, kterého tím pádem posunuli až na třetí místo.

JSDHO Skoronice – zásahová jednotka obce
Zásahová jednotka obce absolvovala v zimních
měsících řadu školení, ať už ve zbrojnici
ve Skoronicích nebo na útvaru HZS v Hodoníně.
Náš zástupce se také zúčastnil rozsáhlého cvičení
IZS JMK (Integrovaného záchranného systému
Jihomoravského kraje), organizovaného policií ČR
dne 6. 5. 2015 v katastru obce Kelčany, zaměřeném
na pátrání po pohřešované osobě. Na cvičení se
podílelo více jak 120 hasičů a policistů, převážně
z okresu Hodonín.
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Dne 17. 4. 2015 v 16:09 jednotka vyjela k ohlášenému požáru komína v rodinném domě Skoronice 163.
Příjezd na místo požáru byl do devíti minut od vyhlášení poplachu. Požár komínových cest bez přístupu
kyslíku uhasnul ještě před příjezdem jednotky. Provedli jsme proto kontrolu komínového tělesa - vně
i uvnitř, bez zjevného poškození.
Výbor SDH Skoronice

Mladí stolní tenisté v TJ Sokol Vlkoš
Mladí stolní tenisté Sokola Vlkoš dobře reprezentují naše obce - Skoronice a Vlkoš
V ukončené sezoně 20104-2015 vozili naši žáci nejen dobrá umístění z okresních turnajů, ale také medaile.
Neztratili se ani v krajském měřítku. Jako oddíl se umístili na 15. místě v Jihomoravském kraji v celoročním
hodnocení. Na úspěších se podílelo 9 žáků, nejlépe si vedli zejména: Jakub Lunga, který přivezl stříbrnou
medaili z okresního žebříčkového turnaje a cenu pro vítěze 4. divize z krajského turnaje v Mikulčicích,
zvítězil ve 22 zápasech, dále Kamila Šmídová, která přivezla stříbrnou medaili a 4 bronzové z okresních
turnajů a zvítězila v 17 zápasech, Ladik Menšík doplňuje nejúspěšnější trojici našich reprezentantů s 15
vyhranými zápasy na turnajích.
O ostatní výhry do celkového počtu 94 se postarali Vojtík Menšík, Viktor Jahoda, Martin Křižka, bratři
Ticháčkové a Adam Andrešič.
První 3 jmenovaní si také rozdělili zlatý, stříbrný a bronzový pohár v pořadí Jakub Lunga, Laďa Menšík,
Kamila Šmídová z celoroční soutěže „O pohár ředitele školy“ kterou vyhlásil na začátku sezony ředitel
naší školy pan Mgr. Junášek.
Sezona byla slavnostně ukončena 8.5.2015 závěrečným turnajem, zhodnocením roku a předáním cen a
odměn hráčům. Dále poděkováním rodičům za pomoc zejména při zajišťování dopravy na turnaje. Nikdo
ze závodníků neodešel s prázdnou. Akce se zúčastnil pan ředitel školy, předsedkyně Sokola Vlkoš paní
Slavíčková, náš dloholetý hráč pan Ondrůšek, rodinní příslušníci hráčů a několik dalších diváků.  
Společně se těšíme na další sezonu, do níž bychom rádi přivítali další zájemce o toto sportování. Z hlediska
organizace okresních a krajských soutěží se zdá začít nejlépe po skončení 1.třídy povinné školní docházky.
Zahájení nové sezony se uskuteční na konci prázdnin, pravděpodobně 28.8.2015.
Ing. Stanislav Šmíd

Zprávy z knihovny
Čtenářská kavárna
V prosinci 2014 proběhla první čtenářská kavárna v knihovně. Vařili jsme čerstvě mletou kávu Arabicu z
Nikaraguy a bylinkové čaje Sonnentor. Paní Lattenbergová ukázala, jak vyrobit dárkové tašky a vánoční
ozdoby z korálků. Setkání nad kávou a knihou pokračovala i v roce letošním, většinou poslední pátek
v měsíci. I když se občas nedodrželo téma uvedené na plakátě, atmosféra byla vždy velmi příjemná a
přátelská. Během letních měsíců si dáme pauzu. Do kavárny vás opět pozveme v říjnu, abychom vám
nabídli možnost setkávat se a společně posedět i v měsících, kdy je k tomu méně příležitostí.
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Výtvarná soutěž Jak si představuji svého předka
Obec Skoronice a obecní knihovna vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma - Jak si
představuji svého předka. Soutěže se zúčastnily děti z Mateřské školy Skoronice a Základní školy Vlkoš.
Jejich výtvory si můžete prohlédnout a ohodnotit na výstavě v knihovně během měsíců července a
srpna, vždy v otvírací době knihovny. Díla budou odměněna na besedě s autorem Jiřím Jilíkem, která
se uskuteční 13. října 2015. Jiří Jilík je český novinář, publicista, spisovatel a folklorista zabývající se
Slováckem. Z jeho díla máme v knihovně k dispozici knihy Jdu Slováckem krásným I.a II., Záhadná jízda
králů, Žítkovské čarování, Olšava ví svoje a dětské leporelo O jízdě králů. Beseda bude na téma Hledání
hrobu sv. Metoděje – putování po regionu, ale vzhledem k autorovu zájmu a rozsáhlých informacích
o jízdě králů, žítkovských bohyních či Chřibech se může debata týkat i těchto oblastí.
Všechny srdečně zvu nejen na besedu s autorem Jiřím Jilíkem, ale i na další akce, které budou v knihovně
probíhat do konce roku, tj. výstava dětských výtvorů a pravidelné čtenářské kavárny.
Nebojte se do knihovny, knihy nekoušou.
Renata Ticháčková
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Klepot kopyt pod historickými velikány aneb pocity jezdce jízdy králů v Praze
Když mně před časem kamarád poprvé oslovil
s dotazem, zda bych byl ochotný spolu s hrstkou
ostatních jezdců ze Skoronic podpořit svou účastí
myšlenku ukázky jízdy králů v Praze, měl jsem
nejdřív pocit, že se zbláznil. Nicméně po pár vysvětlujících větách, že se jedná v podstatě o přátelskou výpomoc partě nadšenců s Hluku a Kunovic, a že to celé poslouží dobré věci v podobě
autentické prezentace tohoto starobylého obyčeje,
jsem na to kývl a souhlasil.

Po pár týdnech se neuvěřitelné stalo skutkem
a ocitli jsme se v jednom z autobusů vezoucích
jezdce, poutníky, zpěváky a hudebníky mířící
na svatojánské oslavy Navalis, jejichž součástí
měl být i krojovaný doprovod poutníků a jezdců
jízdy králů. Plni očekávání a nervozity pramenící
z oprávněných obav, jak to celé bude v hektickém
provozu velkoměsta fungovat, jsme dorazili na
nádvoří Klementina, kde nás očekávali naši
ušlechtilí čtyřnozí kamarádi, na které čas od
času usedáme a společně vytváříme to, co naši
předkové, aniž by věděli proč, dělali od pradávna.
Znovu jsme splynuli v jedno a rozjeli barevnou
kometu, nejdřív trochu rozpačitě, pro povolení
od představitelů města na prostranství před
Novou radnicí na Mariánském náměstí. Když
jsme od radního Wolfa uslyšeli trochu sarkastické
zakončení verše s povolením „…tak si Prahu
užijte, i ty Vaše saze…“, netušili jsme, jak
hluboký význam budou pro nás jezdce jeho slova
představovat…
Aniž bych podrobněji popisoval průběh
samotného průjezdu královské družiny Prahou,
chtěl bych spíše vykreslit některé pocity, které
se mně hluboce vryly do paměti. Jedním z nich
bylo například přátelské přivítání starosty
Prahy 1 na Kampě na malém prostranství pod
majestátními klenbami Karlova mostu, kde jsme
poprvé měli možnost pocítit pohostinnost a
náklonnost zdejšího shromáždění. Návštěva Senátu
a Poslanecké sněmovny nám zase umožnila vidět

některé zákonodárce v situacích, jak je neznáme,
například když byli jedním z vyvolávačů vtipně
vyzváni, aby přiložili ruku k dílu při úklidu
koňských exkrementů na nádvoří.
Nejsilnějším zážitkem však bylo požehnání
kardinála Duky z balkónu Arcibiskupského paláce
a jeho čestný doprovod na slavnostní mši za zvuku
zvonů svatovítské katedrály, kdy celá královská
družina obkroužila vnitřní hradní nádvoří, aby
vzdala hold památce Sv. Jana Nepomuckého.
Závěrečná jízda po Královské cestě zpět na Staré
město byla vyvrcholením celé slavnosti, kdy stovky
Pražanů i návštěvníků ze všech koutů světa mohly
obdivovat pestrobarevnou krásu slováckých krojů
a na okamžik vnímat kolorit stověžaté Prahy
jinýma očima.
Za sebe můžu říct, že ukázka jízdy králů v Praze
mně utvrdila v přesvědčení, že naši předkové nám
odkázali fenomén, který nás navzdory odlišnosti
jednotlivých provedení Hlucké, Vlčnovské, Kunovické a Skoronské jízdy králů spojuje a vytváří
jednolitý celek, který umíme působivě prezentovat i navenek a opakovaně prožívat a zosobnit to,
co nás naučili naši otcové, dědové a pradědové a
že jejich úsilí pro udržení tradice nepřišlo nazmar.
Není však třeba zdůrazňovat fakt, že jízda králů
patří tam, kde vznikla a kde pravidelně ožívá – ve
čtyřech obcích na Slovácku... Ukázka jízdy králů
v Praze byla podle mého názoru výjimka, která
potvrzuje pravidlo – je tajemným mýtem a kulturním odkazem jeho protagonistů, který svou jedinečností přitahuje pozornost tisíců diváků a za-

nechává v jejich nitrech nesmazatelné vzpomínky
a zážitky.
Na závěr se také sluší poděkovat všem, kteří se
na této akci jakkoli podíleli, ať už to bylo zrodem
samotné myšlenky, organizace průvodu a jízdy
králů městem, přípravou krojů, ozdob a strojením
koní, za to jim všem patří velký dík.
Lukáš Plachý
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Vinaři obce Jízdy králů se představují
Členové Vinařského spolku Skoronice se dohodli po 4 letech neuspořádat v letošním roce již tradiční
akci Otevřených sklepů, které se účastnila většina místních vinařů, a to především z ekonomických a
organizačních důvodů.
Rozhodně však nechceme upustit od nové tradice a rezignovat na pořádání podobných akcí v areálu
našich sklepů. Proto jsme připravili pro milovníky vína a dobré zábavy podobnou akci, která však přináší
zásadní změny jak v organizaci, termínu, tak i vstupném.
První velkou změnou je volba nového termínu, kdy se snažíme (snad ne marně) vyhnout obvyklému
deštivému počasí, které nás provázelo v dřívějším termínu, v poslední květnovou sobotu. Novým termínem
konání se tedy stalo datum 11. července 2015 od 14 hod. Celá akce se bude odehrávat většinově v centrální
části naší sklepní kolonie, kde náš spolek buduje kulturně-turistické centrum, které má sloužit i k těmto
účelům. Výrazně se sníží počet vinařů nabízejících svá vína, v minulosti jsme vždy přesáhli dvacítku
účastníků, letos to bude asi polovina. Případní zájemci o spoluúčast na organizaci akce a prezentaci svých
vín se mohli přihlásit v průběhu května na základě naší veřejné písemné výzvy.
Revoluční změnou bude především úplné zrušení placení vstupného a vstup tak na celou akci a doprovodný
program bude zcela ZDARMA. Budete-li pak chtít ochutnat některý z nabízených vzorků, můžete si ho
u jednotlivých vinařů zakoupit za hotové peníze. K ochutnávce můžete využít buď vlastní přinesenou
skleničku nebo vám ji v každém sklepě oproti vratné záloze zapůjčíme. Připravujeme i bohatý a pestrý
kulturní program - své umění již tradičně prokáže mužský pěvecký sbor z Boršova, který vás bude provázet
při ochutnávce u jednotlivých sklepů, a od 17 hod je vystřídá cimbálová muzika z Čejče, která bude hrát
k tanci i poslechu do pozdních nočních hodin.
Jako obvykle připravujeme také fotografickou výstavu a výstavku drobných artefaktů k Jízdě králů.
Nabídneme shlédnutí videoprojekce uskutečněných jízd či umožníme prohlídku místního muzea.
V průběhu celého dne budou návštěvníkům, především těm ze vzdálenějších koutů naší země, představovat
krásu našich krojů a tradic místní krojovaná děvčata.
Vyrazit k nám do sklepů v tento den se vyplatí i z gurmánského hlediska, protože naše akce se rozhodně
neobejde bez pečeného selátka a uzených specialit. Také jednotlivé sklepy Vám mohou připravit zajímavé
pochutiny.
Máte-li chuť i čas, rozhodně si tuto akci nenechte ujít a přijďte se pobavit do našich sklepů.
Aleš Rajsigl
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Navštívili jsme Salon vín ČR 2015
Vinařský spolek, téměř v kompletním složení,
využil velkorysé možnosti svézt se s místními
zahrádkáři do Valtic, kde již tradičně v květnovém
termínu navštěvují Valtické vinné trhy.
Naplánovali jsme si prohlídku Salonu Vín ČR,
který je umístěn ve sklepení valtického zámku.
Salon vín je přehlídkou „nejlepších“ vín Čech
i Moravy v daném roce, v němž letos převládala
vína ročníku 2013. Aby víno mohlo být umístěno
do této kolekce, musí hned několikrát prokázat
své kvality a projít ústy desítek profesionálních
degustátorů. Daný vzorek musí být přihlášen na
některou z 5 nominačních výstav, kde musím být
náležitě ohodnocen, aby postoupil do zbývajících
2 finálových kol, v nichž nejlepší degustátoři naší
země vyberou tu stovku nejzajímavějších. Umístění
vína v Salonu vín ČR je pro většinu vinařů
z profesního hlediska velmi prestižní záležitostí,
ale v každém případě se jedná především o
zdařilý marketingový a obchodní projekt. Vína,
která proniknou do této elitní společnosti, jsou
velmi rychle vyprodána ze skladů jejich stvořitelů
a to většinou za patřičně zvýšenou cenu.
Salon vín jsme navštívili už několikrát, ale od
poslední návštěvy tomu bylo už téměř 10 let a
tak jsme byli velmi zvědaví, kam se tento projekt
vývojem času posunul. Osobně musím říci, že
jsem z dnešní podoby salonu nadšen a překvapen
veskrze pozitivními změnami. V počátečních
ročnících salonu se stávalo, ať už z jakéhokoliv
důvodu, že ne všechna vína kvalitativně odpovídala
titulu sta nejlepších vín ČR a objevovala se zde i
některá vína „méně“ jakostní, což dnes především
u bílých vín absolutně můžeme vyloučit (možná až
na 2 kontroverzní vzorky košer vín z mosteckého
vinařství, u nichž by jsme mohli vést delší diskuzi).
Jinak jsme zde měli možnost ochutnat rozhodně
vynikající vína, dosahující vysoké kvality a to
téměř v každé odrůdě. Osobně mě zaujala téměř
celá kolekce fantastických vlašáků a rulandské
bílé ze Zámeckého vinařství ze Bzence, právem

se pyšnící titulem Šampion Salonu vín ČR 2015.
Pozornější čtenáři si možná všimnou, že se
návštěvu salonu snažím rozdělit na bílá a červená
vína, ale mám k tomu své důvody. Budu-li celou
expozici bílých vín chválit, tak u červených
vín jsme zažili rozhodně menší zklamání. O
kvalitě prezentovaných vín by se s hodnotícími
degustátory dalo beze sporu dlouze debatovat.
Hlavním rozčarováním však pro mě bylo, že
z necelé dvacítky zde umístěných červených vín
byla většina školena v různých typech barikových
sudů. Osobně rozhodně nejsem odpůrcem užívání
této technologie výroby vína, ale v každém případě,
u takto školených vín dochází k významnějšímu
potlačení odrůdového charakteru. Většina vín
tak získává sice zajímavou, ale odrůdově jen těžce
specifikovatelnou chuť i vůni, což je v takovéto
přehlídce, která je rozdělena podle odrůd a má
nám jednotlivé odrůdy představovat a prezentovat,
velká škoda. I přesto, že v rámci Evropy nejsme
nejvhodnější polohou pro pěstování červených
odrůd, jsem přesvědčen, že v rámci celého našeho
vinařství jsme schopni nabídnout zajímavá
odrůdová vína.
Náš celkový dojem z návštěvy Salonu vín ČR
byl však veskrze pozitivní. Rozhodně zde můžete
ochutnat až výjimečná vína a za pochvalu stojí
i prezentace jak celé expozice, tak jednotlivých
vín. Výborným průvodcem i společníkem jsou
informační tabule u jednotlivých vzorků, které
vám poskytnou kompletní informace o použitých
hroznech, analytický rozbor, ale i krátkou
charakteristiku vína. A tak i méně zkušení
degustátoři mohou hledat shodu či rozdíly s těmito
popisky. Neméně zajímavé a prostudování hodné
jsou i vždy přiložené grafy profilu struktury
a mohutnosti vína či aromatického profilu vína.
Máte-li příležitost a touhu ochutnat jedna
z nejlepších vín naší země, rozhodně se v Salonu
vín zastavte. Věřím, že nebude litovat.
Aleš Rajsigl
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Co je a bude letos v konírně na zámku (nejen) k vidění?
V dubnu jsme zahájili sezónu vzpomínkami
na společné silvestry a pohádkami z Milotic.
Společné zážitky stovek lidí mikroregionu stojí za
malé zastavení.

V červnu jste mohli vidět i koupit výrobky klientů
Domova Horizont v Kyjově. Jsou neuvěřitelně
šikovní v práci se dřevem, keramikou nebo
tkaním. Vernisáž byla v neděli 7.6.2015 ve 14,00
hod.
V červenci pak budou prostory konírny patřit
výstavě Čarovné barvy země, vytvořené ve
spolupráci s Masarykovým muzeem v Hodoníně.
Díla jsou prezentací školních kolektivů vytvořená
pomocí čistě přírodních materiálů. Ve druhé
polovině srpna ukážeme návštěvníkům celoroční
práci vinařů – s čím, co, jak a kdy, aby odměnou
bylo dobré víno.
Po celou dobu je v konírně dětský koutek pro
nejmenší, dračí sluj a pohádkové okénko pro děti.
Dílničky o víkendech nejsou úplným pravidlem,
ale jsou velmi časté a oblíbené. Každý si z konírny
může odnést příjemný zážitek nebo malý dárek z
mnoha ručních prací šikovných lidí z Mikroregionu
Nový Dvůr a okolí. Domácí i přespolní – každý je
vítaný! (aktuality najdete na www.novy-dvur.cz
nebo facebooku)
Vladimíra Motlová

Slevněná vstupenka pro občany mikroregionu
Od začátku prázdnin si mohou občané Mikroregionu Nový Dvůr koupit na obecních úřadech slevněnou
vstupenku do Konírny na zámek Milotice. Vstupenka na 10 vstupů je za 100 Kč. Nemusíte ji využít
jednorázově – jednotlivé vstupy se odpočítávají. Stálá expozice má interaktivní prvky pro dospělé i pro
děti. Koutek se stylově oblečenými panenkami vás jistě potěší. Můžete si vyrobit s dětmi svůj originální
výrobek, zakoupit čerstvé oplatky, laty, čokoládu a další pochutiny, také bižuterii a nejrůznější rukodělné
výrobky.
Využijte této slevy a přijďte se podívat do Konírny, nebudete litovat.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Reakce na předvánoční rozjímaní zlínského soudce
Ač nám sluníčko už pálí do zad a většina z nás
si užívá letních radovánek, bohužel nemůžu se
alespoň krátce nevrátit k článku, uvedeném
v předvánočním vydaní tohoto bulletinu. Jednalo
se o článek, ve kterém místní rodák psal o něčem,
čemu dle mého názoru a jak vyplynulo i z textu,
dovolím si říct, absolutně nerozumí – organizaci a
zajištění hodového veselí. Velmi příkře odsoudil
v podstatě všechny, kteří pro danou věc udělali
hodně. Co má relativně mladá paměť sahá,
on sám žádnou podobnou akci nepořádal, což
z vlastní zkušenosti můžu říci, je obrovským
handicapem k takovéto kritice. Ano, bezesporu
se spousty podobných kulturních akcí zúčastnil,
jako „hvězda večera“, ale „černá“ pořadatelská
práce je o něčem jiném. Čerpat pro takto napsaný
článek z jednostranných informací, získaných
v hodovů sobotu v dobré náladě v hospodě, je
nejen trochu málo, ale i nezodpovědné. Pokud by
podobný text vzešel z pera bývalé organizátorky
hodů, můj článek by rozhodně nikdy nevznikl,
protože bych pochopil určité právo a nutkání
kritiky nedostatků či chyb nových pořadatelů.
I když se to možná tak bude zdát, rozhodně
nechci nijak obhajovat současný pořadatelský
tým a v podstatě přípravu hodů vůbec, i když
osobně jsem rád, že mladí, alespoň ti odvážnější
a pracovitější, převzali tuto starost na svá bedra
a po delší době hody opět osvobodili a vrátili
na úroveň všelidového veselí, bez diktátorského
vedení.
To, co mě po přečtení článku nejvíce rozčililo,
byl fakt, že článek zlínského soudce byl silně
tendenční, agresivní, ale především založený na
nepravdivých informacích, lživý, plný fabulací a
absolutně nerespektující současnou situaci nejen
u nás v dědině. Existují desítky argumentací,
které vyvracející jeho „fakta“ a tvrzení, čímž vás
rozhodně nebudu unavovat.
Problémy s pořádáním hodů mají (i mnohem větší)
obce v širokém okolí – Vlkoš, Žádovice, Milotice
atd. Doba se mění a osobně si myslím, že velkou roli
v tom hrají ekonomické důvody, rodinné zázemí
atd. Přesto sobotní účast cca 90 krojovaných na
loňských hodech v podstatě vyvrací teze pana
soudce, že mladí za této situace o hody nemají
zájem (samozřejmě až na výjimky) a zároveň dává
velký příslib k zachování a pokračování hodů a
tradic jako takových. Hodit fakt, že se z této téměř

„přesvědčit“ (ale proč přesvědčovat) 2 páry
stárků, na děvčata, která proto udělala více než
maximum, je sprosté a nefér. Tendenčnost v textu
spatřuji i v tom, že autor se nás snažil přesvědčit
o tom, že hody u nás dokáže zorganizovat pouze
jedna osoba (či rodina) a vše ostatní je špatně,
čemuž možná někteří oddaní stále věří, ale jak
nám i současné dění v obci ukazuje, není tomu tak.
Myslím si, že současná snaha přenést pořádání
hodů na mladé a především předávat tyto radosti
i starosti na přicházející generace je výrazně lepší,
než ustrnout na jednom bodě.
Rozhodně jsem po přečtení článku byl velmi
rád, že už nežijeme v době temného středověku,
protože dívky by bezesporu za svou snahu
rozhodně skončily na hranici.
A to je ten největší důvod, proč na článek zlínského
soudce musím i s vynuceným zpožděním reagovat.
Pro mě se stal obrovskou fackou a plivnutím do
tváře malé (ale pomalu se zvětšující) hrstce těch,
kteří se snaží být v naší obci aktivní, zlepšovat
životní podmínky, vytvářet kulturní, společenské,
sportovní či jiné příležitosti pro všechny. Každý
má pak svobodou volbu, čeho se chce či nechce
účastnit. Není to nic nového a převratného,
vždyť vzpomeňme, kolik aktivních organizací a
lidí tady v minulosti bylo a působilo, kolik toho
svým úsilím a chutí zbudovali a jak se dokázali
bavit a vytvářet právě ty možnosti i pro ostatní, o
kterých mluvím. Tím vším dokážeme zkvalitňovat
veřejný život v naší obci. Proč je tu po nich téměř
pětadvacetiletá mezera? Kde jsou jejich nástupci?
I takovéto články nás o ně připravují a snaží se
nás vrátit zpátky někam, kam snad už nechceme
- Nic nedělej, o nic se nestarej a nic se ti nestane.
A tak závěrem se bohužel neoriginálně připojuji
k poselství autora zmiňovaného článku - chcete-li
zůstat „dobří“, rozhodně se do ničeho nezapojujte,
o nic se nezajímejte a nikde se zbytečně
neangažujte.
Věřím však, že ne všichni, stejně jako já, se
budou tímto heslem řídit, a unesou pak i často
nespravedlivé reakce okolí. Těším se s Vámi na
viděnou na některé z akcí ve Skoronicích.
Přeji vám krásné prožití léta a následné burčákové
sezóny
Aleš Rajsigl
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Hody byly, hody budú
Léto a prázdniny jsou na dohled. Čas běží rychle a
musíme myslet na podzim, a s ním i na skoronské
hody. Problém sehnat na hody stárky není jen ve
Skoronicích, potýkají se s ním i v okolí. Obec má
zájem udržet a podpořit tradici krojovaných hodů
se stárky. Pořadatelé, ať už jím bude kdokoliv,
mohou počítat s podporou obce. Uhradíme
muziku, přispějeme stárkům a poskytujeme
zdarma prostory.
Marie Půčková

Úspěchy malých muzikantů
Žáci ZUŠ Vracov, která má pobočku ve
Skoronicích, se účastnili Národní soutěže
základních uměleckých škol v oborech hra na
flétnu, zpěv a hra na cimbál. Děti ze Skoronic se
dobře umístili v kole okresním, neztratili se ani
v kole krajském. Posbírali dvě první, jedno druhé a
jedno třetí místo. Byli to Ladík Menšík, Petra Bílá
(z Vlkoše, chodí do ZUŠ ve Skoronicích), Šárka
a Eliška Lungovy. Šárka neměla ve své kategorii
ve hře na cimbál možnost postupu do ústředního
kola, ale byla oceněna jako absolutní vítěz. Šárce i
všem dětem blahopřejeme.
V letošním roce absolvovali – tzn. dokončili
některou část studia v ZUS – skoronští studenti
Adéla Něničková, Katka Kristová a Vojtěch Půček.
Milí muzikanti, ať vám nadšení a láska k hudbě
vydrží!
Marie Půčková

Poděkování
Děkuji pořadatelům – hasičům a skautům – za
program připravený ke Dni dětí ve Skoronicích.
Bylo to pro nás příjemně strávené odpoledne.
Děkuji manželům Hradilovým za dlouhodobou
dobrovolnickou činnost spojenou s opravami
kostela. Ve svém volném čase a bez nároku na
odměnu velkým dílem přispívají k důležitým
změnám a proměnám Skoronic.
Karla Blahůšová
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MATRIKA
Rekapitulace 1. pololetí roku 2015
Stav k 1. 1. 2015		
Narodilo se 		
Přihlásilo se 		
Odhlásilo se 		
Zemřelo 			

524
0
3
4
0

Stav k 10. 6. 2015		

523

Změna blahopřání jubilantům
Od začátku roku 2015 jsme změnili systém blahopřání
jubilantům – seniorům. Na konci března se vedení obce sešlo
se šesti jubilanty, jejichž narozeniny spadaly do prvního pololetí
roku 2015, na posezení a malém pohoštění na obecním úřadě.
Sešli se shodou okolností spolužáci ročníku 1940 a 1945. Pro mě
to bylo velmi příjemné setkání. Jubilanti, narození ve druhém
pololetí roku, obdrží jmenovitě pozvánku, setkání bude na
podzim. S těmi, kdo přijít nemohou, se domluvíme na osobní
návštěvě.
Marie Půčková

PODROBNÝ ROZPIS
Narodilo se:		

0

Přihlásilo se:

3

Anna Šindlerová
Luděk Pilát
Ondřej Němec
Odhlásilo se:

4

Miroslav Rajsigl
Marcela Rajsiglová
Michaela Mazáčová
Ilona Mazáčová
Zemřelo:		

0

MATRIKA
Životní jubilea
v prvním pololetí roku 2015:
70 let:
Josef Jahoda
Božena Kristová
Stanislav Svoboda
75 let:
Marie Střižíková
František Bíla
Petr Vašíček
Nejstarší žena v obci:
Ludmila Klimešová (99 let)
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Skorovšecko ze Skoronic ve fotografii
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Proměny kostela

Vydala obec Skoronice v nákladu 180 ks, ve Skoronicích dne 3. 7. 2015.
Grafická úprava A studio group Kyjov. Fotografie: Jan Grombíř a archiv obce.
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