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Vánoční zamyšlení

Naším domem se linula vůně vánočního cukroví a mně se při
pečení honily hlavou střípky myšlenek. Ne a ne je uspořádat
do úvodníku pro Skorovšecko. Jako když máte hromádku dílků
puzzle a nemůžete najít ten první, od kterého začnete skládat
obraz. Běželo mi hlavou, co jsem za rok svého působení na
úřadě zažila, co se podařilo, co méně a co příště jinak. Všem,
kteří mě podpořili během této doby, děkuji a vážím si toho.
Ale i těm, kteří dělali opak, můžu být vděčná – „Co člověka
nezabije, to ho posílí“. O projektech a záležitostech obce se
nyní zmiňovat nebudu. Najdete je v článcích uvnitř tohoto
zpravodaje. Chci se vrátit k době vánoční. Vánoce jsou pro
mnoho lidí, zvláště pro ty s malými dětmi, nejkrásnějšími svátky
v roce. Prožíváme je jako dobu, kdy obdarováváme své blízké a
otvíráme srdce i peněženky pro ty, kteří jsou na tom hůř, než
my. Scházíme se, oslavujeme, přejeme si radost, pohodu, klid.
Přesto nemůžeme ignorovat současnou situaci ve světě, i když
se nás teď bezprostředně nedotýká – uprchlická krize, válka
na Ukrajině, v Sýrii, situace v Izraeli. Zvlášť uprchlická krize
budí mnoho emocí. Chci poděkovat všem, kteří se nenechávají
strhnout strachem a nenávistí, těm, kteří zareagovali na výzvu
Charity na sbírku zimního oblečení a hygienických potřeb pro
uprchlíky. Ať si to přiznáme nebo ne, Evropa a evropská kultura
stojí na základech židovsko-křesťanských. Hlavní postavy vánoc
– Josef, Maria a dítě Ježíš se také ocitli v situaci uprchlíků, když
utíkali před Herodem do Egypta. Ale nezapomeňme, že Evropa
– a v ní Skoronice, jsou domov náš a našich dětí. Že můžeme
a máme přijmout lidi v nouzi jako hosty. Hosté totiž respektují
pravidla hostitele. Pokud chtějí zůstat, je důležitá jejich integrace
– začlenění. Bezbřehá tolerance bez pravidel je pro všechny
zúčastněné stejně špatná jako netolerance. Uvědomme si
o těchto vánocích, jak je náš domov cenný, jak jsou důležité naše
vzájemné vztahy – rodinné, přátelské, sousedské. Že je třeba
je budovat a pečovat o ně. Neznamená to, že se vždy na všem
shodneme, ale že budeme hledat společné řešení. Neznamená
to, že vše půjde bez problémů, ale že se problémy nenecháme
znechutit. Děkuji všem skoronským spolkům za uspořádání
akcí, které umožnily lidem se setkat a prožít hezké chvíle. Přeji
nám všem, aby Skoronice byly místem, kde lidé jsou (stále nebo
znovu) spolu rádi.
Krásné vánoce a v novém roce 2016 vše dobré přeje
ing. Marie Půčková, starostka
1

Skorovšecko ze Skoronic ve fotografii

2

Rok uplynul...
Končící rok je příležitostí bilancovat investiční
a opravárenské práce, jejichž cílem bylo zlepšení
vzhledu obce a údržba obecního majetku. Realizované projekty vychází z místního programu obnovy a rozvoje vesnice na léta 2011-2018. Program
předpokládá postupnou opravu a obnovu budov,
komunikací a veřejných prostranství v obci, budování nových inženýrských sítí, chodníků a rekonstrukci prostor pro volnočasové aktivity občanů.
Vzhledem k finančním možnostem obce jsme v letošním roce realizovali především dotované akce.
Celkové dotace ve výši cca 1 milion korun nám
umožnily postavit přístřešek, který vytvořil oddělený přístup do knihovny a kluboven ve 1. patře
bývalé školy, upravit dvorní atrium a vybudovat
nové chodníky. Díky podpoře, kterou poskytuje Jihomoravský kraj skoronské jízdě králů, jsme
pořídili dva stánky, skříň na kroje a propagační
materiály a nástěnný kalendář jízdy králů na rok
2016. Tuto podporu budeme i nadále využívat
k propagaci jízdy králů, budování krojového fondu
a pořízení mobiliáře potřebného k zajištění záchovných opatření, které obci s souvislosti se zapsáním jízdy králů na reprezentativní seznam
nehmotných památek UNESCO uložilo Ministerstvo kultury ČR. Ke zlepšení vzhledu obce jistě
přispělo i vybudování nové komunikace směrem
k Išovému č.p. 68. Součástí této akce byla i oprava
kanalizačního řádu v ulici a připojení dešťových
vod z přilehlých nemovitosti na kanalizaci. Náklady obce na opravu činily 127.000 Kč, částkou sedmdesát tisíc korun přispěla na tento projekt společnost Vodovody a kanalizace Kyjov.
Zásadním projektem zahájeným v letošním roce je
oprava hasičské zbrojnice. Firma Kala s.r.o. Kyjov,
která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele, zahájila práce začátkem listopadu, předpokládané ukončení rekonstrukce je v měsíci březnu
2016. Vysoutěžená cena činí 1 200 000,-, částkou

400 000,- Kč přispěl na opravu budovy Jihomoravských kraj. Výše uvedená částka uhradí náklady
na zajištění statiky, zpevnění základů stavby a obvodového zdiva, vybudování kanalizační přípojky
a přípojky srážkových vod, výměnu oken a vrat
v garáži a opravu vnitřních omítek. Projekty na
zateplení budovy, venkovní omítky a další potřebné opravy připravíme tak, abychom mohli využít
některý z dotačních titulů, které budou vypsány
v příštích letech. Zapůjčení kontejneru na bioodpad a smlouva s obcí Milotice na bezplatné využívání sběrného dvora pro občany Skoronic přispěly
ke zlepšení likvidace odpadů i udržování pořádku
v obci.
V příštím roce chceme pokračovat v úpravě prostranství u obchodu a před školou výměnou stávajících chodníků, úpravou zeleně a vybudováním
parkovacích míst před školou. Pokud bude podpořena naše žádost o finanční podporu v rámci
programu Zelené oázy, dojde k zásadní proměně
parčíku u obchodu a před Rajsiglovým č.p. 149.
Dalšími připravenými projekty jsou prodloužení kanalizace Na Kusách a vybudování chodníků podél silnice naproti kostela a z Hovolán ke
hřbitovu. Vzhledem k tomu, že nás za několik let
čeká nákladná výměna střešní konstrukce a krytiny
střechy kostela, chceme část finančních prostředků
z rozpočtu obce na rok 2016 ušetřit. Spořit na tuto
nutnou opravu budeme i v dalších letech.
Závěrem vám chci popřát pokojné Vánoce a vše
dobré v novém roce. Žijeme ve složité době, znepokojení vyvolává uprchlická krize i válka na
Ukrajině. Nepodléhejme strachu z neznámého,
braňme se nenávisti. Uvědomujme si, že bližní ve
smyslu křesťanském není náš příbuzný nebo soused, ale ten, kdo potřebuje naši pomoc. A to jsou
dnes především uprchlíci, kteří utíkají před válkou
a hledají bezpečí v Evropě, jejíž jsme součástí.
Jan Grombíř
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Nová střecha na kostele
je prioritou obce
V minulém čísle Skorovšecka jsem
psala nejen o pracích, které se podařilo na kostele realizovat, ale také
o havarijním stavu kostelní střechy.
Náklady na práce spojené s opravou
fasády, krovu ve věži a kapličky u
kostela celkem dosáhly výše 718 626
Kč. Z toho obec zaplatila 438 940
Kč, farnost přispěla částkou 279 686
Kč. Na konci léta se objevily na jižní straně kostela drobné praskliny,
kolem nichž začala opadávat stará
omítka i s novým nátěrem. I přesto, že příčinou těchto prasklin jsou
pravděpodobně letošní vysoké teploty a velké sucho, které způsobilo
vysychání půdy pod kostelem, prováděcí firma Quaria přislíbila, že
problematická místa na jaře opraví
v rámci záruky na vlastní náklady.
Po dokončení fasády bylo potřeba
odpovědět na otázku, co s kostelem
dál. Z tohoto důvodu se na obecním
úřadě uskutečnila schůzka vedení
obce, pana faráře a překvapivě několika desítek skoronských farníků. Každý, kdo chtěl vyjádřit svůj
názor (ať už kladný nebo záporný)
k dalšímu postupu oprav, měl možnost. Jsem ráda, že nikdo ze zúčastněných proti opravám nevystoupil
a všeobecně se souhlasilo s tím, že
je potřeba v nastavené úrovni oprav
pokračovat i nadále a to i za cenu
značných finančních investic. Zastupitelstvo obce jednoznačně prohlásilo, že oprava kostela je jeho
prioritou a zavázalo se, že zajistí
finanční prostředky na novou střechu. Věříme, že se větší část podaří
našetřit už v tomto volebním období, a to hlavně proto, že je v současné době již vypracován odborný posudek statiky krovu, který havarijní
stav krovu potvrzuje.
Zatímco bude obec šetřit a shánět
peníze na novou střechu, farnost se
zaměří na interiér kostela. I nadále
budou pokračovat pravidelné sbírky na opravy a bude se šetřit každá
koruna. Na podzim byly v kostele

Jak jsme dělali hody
Když se řekne první týden v listopadu, každého ve Skoronicích
napadne jedno slovo: hody. Samozřejmě. Přece vždycky byly,
takže i vždycky budou. Jenže kdo je uspořádá? Letos jsme se
rozhodli, že opravdu my. Skronská chasa. Bohužel, i ono slovo
my bylo zpočátku značně nejasné. Když se v září uskutečnila
první hodová schůzka, ukázala se situace být poněkud zoufalá.
Je neskutečně težké najít čtyři mladé lidi, kteří se spolu přátelí a
jsou ochotni ujmout se role stárků. Proto jsem se letos rozhodla
vzít na sebe toto břímě a naštěstí stejně uvažovali můj dlouholetý kamarád, Jura Kratochvíl. Čímž vznikl první pár, ale stále
nám jeden chyběl. Nastalo nepříjemné období, kdy jsme celé
víkendy trávily obcházením možných adeptů a potupným přemlouváním. Naštěstí se k nám nakonec přidala Renča Šalvatová
a Lukáš Novosad. Poté už bylo úkolem pouze zdokonalit se ve
zpěvu a šúlat, šúlat a zase jen šúlat růžičky. Po dlouhé době se
letošní rok scházela opravdu dobrá a stálá parta mladých, takže
na školce každý pátek sedělo kolem deseti lidí. Samozřejmě se

jen netvořily růžičky z krepáku, ale zpívaly hodové písničky za
doprovodu houslí nebo naopak řešili různé organizační věci po
pár pohárcích vína. Čím víc se blížil termín hodů, tím se zvyšovala nervozita u nás stárků. Když nastal onen osudový víkend,
byli jsme všichni jako v jiném světě. V pátek se uskutečnilo pro
některé velmi náročné zapalování hodů, které zúčastněné obralo o poslední vzácné hodiny spánku.
Pravý stres však přišel až v sobotu.
Chvíle, kdy stojí stárka za dveřmi a
její stárek tluče na dveře a pak zpívá,
jsou jedny z nejhorších na světě. Ta
nervozita je neskutečná, až hmatatelná. Vše se zvládlo a večer už byla
na programu pouze muzika. Druhý
den ráno bylo počasí přívětivější,
a proto snad vše probíhalo v lepší atmosféře i v hojnějším počtu. Neskutečně vysoká písnička Nechoď k nám
stárečku se odzpívala a kačer si užil
svých pár minut slávy. Samotné kradení káčera proběhlo za hojné účasti
zlodějů, i nějaká ta roztrhnutá košile
4

Jak jsme dělali hody
se objevila. Poté už jen následovala sóla na sále a hody ve Skoronicích oficiálně skončily. Neoficiálně se ještě mládež vydala
na hody do sousedních Milotic, ale to se ani do seriózního periodika nehodí. Když poslední krojovaný přijel ráno domů, byl
naprostý a definitivní konec Skoronských hodů 2015. Pro mě
bezpodmínečně nejlepších. Samozřejmě.
Jelikož se o jejich organizaci asi poprvé starala opravdu čiště
chasa, jednalo se o nezapomenutelný zážitek. Když si musí
mládež dělat všechno sama, uvědomí si, jak je těžké uspořádat
tak rozsáhlou společenskou událost. A zároveň se ukáže, jak
dokážou být mladí lidé akční a kreativní. Důkazem budiž
opravdu krásný hodový plakát, za nějž autorovi touto cestou
moc děkujeme. Dospělí nám s velkou ochotou pomáhali, ať už
vytvořit nádherný věnec či narychlo doučit chlapce cifrovat.
Děkujeme i všem ostatním, kteří nám s hody pomáhali a líbily
se jim. Komu se nelíbily... s tím už nic nenaděláme. Zároveň
se po hodech vynořilo velké množství připomínek a plánů na
další rok. Chtěli bychom si jako chasa pozvat na růžičky mistry
v oboru cifrování a zpěvu, což se ukázalo být jednou z maličkostí,
na které posledních pár let nebyl čas. Teď je tedy právě ta chvíle
začít jednat a opravit podobné chyby. Mnoho lidí má zájem se
účastnit, je třeba této nálady využít. Takže... za rok na růžičkách.
Barbora Chytilová

zabíleny části zdí nejvíce zasažené
sekáním rozvodů nové elektroinstalace a zároveň byl vymalován i vstup
do kostela, aby celkový prostor
nepůsobil tak zdevastovaným dojmem. V současné době spolupracujeme s firmou Mašek ze Znojma
na návrhu nového řešení konceptu
interiéru kostela a nového oltáře,
který nahradí zídku zakrývající
vstup do zákristie. Za stávající situace, kdy je prioritou nová střecha,
se jakákoliv úprava vnitřního prostoru může zdát nejen předčasná,
ale také naprosto zbytečná. Důvod,
proč pracujeme na novém uspořádání interiéru je ten, že se budeme
snažit získat prostředky pro jeho
obnovu z dotačních titulů, které se
občas vyskytnou. Je proto potřeba
mít kvalitně připravenou projektovou dokumentaci, což je vzhledem
k celkovému charakteru budovy
kostela velmi náročné.
Pan farář na již zmiňované schůzce
řekl, že kostel v obci by neměl lidi
rozdělovat, ale především spojovat. Děkuji Vám všem, kteří nejste
lhostejní, dokážete se ve společném
úsilí spojit a neváháte obětovat něco
ze svého času a svých rodinných
rozpočtů ke zvelebení Božího příbytku v naší obci.
Olga Hradilová, členka farní rady
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Informace z provozování ČOV
Co do kanalizace nepatří

Čistírnu odpadní vod v Miloticích, společnou pro zatím připojené obce Milotice, Skoronice, Vacenovice
po předchozím zkušebním provozu VaK převzal a již
rok provozuje Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. V obcích Kelčany a Vlkoš,
který je připojen jen malou částí, plánují příští rok budování kanalizace s pomocí státních dotací. Občané
Svazku obcí mají uzavřeny dvě smlouvy – na odběr
vody s Vodovody a kanalizacemi Hodonín, druhou na
stočné se Svazkem. Kvůli valorizaci cen dodavatelů, PHM, energií a služeb se v roce 2016 zvyšují ceny
vodného i stočného - pro zákazníky VaK o 3 procenta, v obcích s vlastní čističkou si zákazníci také připlatí, sazby jsou ale nižší. Pro občany Svazku tedy platí pro rok 2016 ceny vodného placeného Vodovodům a
kanalizacím – 35,- Kč/m3 včetně DPH, cena stočného placená Svazku činí 36,80 Kč/m3 včetně DPH (VaK
má pro rok 2016 cenu 41,18 Kč/m3).
Z hlediska provozního čistička funguje bez problémů, ale potíže způsobuje odpad, který občané do kanalizace vypouštějí a vyhazují. „ Do kanalizace nepatří biologicky rozložitelný odpad z kuchyní, zbytky
jídel, tuky (oleje), hygienické potřeby, všechny druhy chemikálií a v neposlední řadě léky. Zbytky potravin
v kanalizaci jsou potravou pro hlodavce, kteří se pak množí a mohou se stát přenašečem nemocí. Zbytky
jídel dále ucpávají kanalizaci a podporují hnilobné procesy, které zvyšují nepříjemný zápach. Hygienické
potřeby nepodléhají rozkladu a jsou největším problémem čerpacích stanic. Problémy způsobují potřeby z vláknitých materiálů a jejich platové části. Největší zastoupení z hygienických potřeb mají vlhčené
ubrousky, u kterých se všichni mylně domnívají, že se rozpadnou. Dále jsou to kousky vaty, hadry, plastové obaly potřeb. Nadměrné množství jakýchkoli chemických látek (kyseliny, zásady, pesticidy, barvy,
rozpouštědla, atd.) má negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.
Pro náš region je dalším specifickým problémem vinařství a ovocnářství. Kvasnice z výroby vína a odpad
z vaření „povidel“ nám snižuje pH odpadní vody a neúměrně zatěžuje provoz náhlým biologickým znečištěním. Pecky ze švestek silně poškozují čerpadla. Všechny tyto uvedené záležitosti neúměrně zatěžují
ČOV a znatelně prodražují čištění. V nejhorším případě může dojít k tzv. otrávení aktivace. Nové nastartování čistícího procesu je velmi zdlouhavé a drahé. Žádáme vás proto o odpovědnější chování k vámi
produkovaným odpadům.“
S využitím materiálů ing. Něničky zpracovala Marie Půčková

Dopis předsedy svazku
Milí spoluobčané, máme za sebou rok provozu ČOV Milotice a přilehlých kanalizací. Rok to byl velmi náročný.
Museli jsme se všemi napojenými občany uzavřít nové smlouvy na odvádění odpadních vod, což se nám během
vyúčtování v jednotlivých obcích podařilo dotáhnout do konce. Menší komplikace však nastaly u některých z Vás,
a to v souvislosti s neuhrazením části či celého stočného. Prozatím jsme neuplatňovali žádné penále z prodlení
splatnosti stočného (uvedeno ve smlouvě). Dále jsme odhalili několik nepřiznaných studní, porouchaný vodoměr
a také máme podezření na černé přípojky.
Z tohoto důvodu Vám budu citovat pár paragrafů ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:
§ 3 Přípojky, odst. 8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci
v případech, kdy je to technicky možné. Všichni majitelé nemovitostí, u kterých to bude technicky možné, budou
po novém roce vyzváni k napojení na kanalizační síť v dané obci. Neučiní-li tak, jsou povinni předložit obecnímu
úřadu v součinnosti s vodoprávním úřadem nakládání s těmito vodami.
§ 9 Práva a povinnosti provozovatele, odst. 6) Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo
odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení, písmeno d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
písmeno g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného
po dobu delší než 30 dnů.
odst. 10) V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 6 písm. b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.
Neplatičům přijde ke konci roku poslední upomínka, od které se penále začne počítat. Pokud neplatič neuhradí
stočné s penálem do konce února 2016, bude jeho přípojka odpojena. Náklady spojené s odstraněním přípojky
budou vymáhány po neplatiči, či načerno připojeném majiteli nemovitosti.
S přáním krásného prožití vánočních svátku, hodně štěstí a zdraví přeje předseda svazku Ing. Pavel Nenička
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Zacházení s odpady
Během roku 2015 došlo v oblasti řešení odpadů v obci k několika změnám. Nově byly přistaveny kontejnery na textil, velkoobjemový kontejner na bioodpad a kontejner na kovy. Byly přidány jeden kontejner
na plast a jeden na papír. Na hřbitově byly popelnice od vrat přestěhovány ke smutečce a rozděleny pro
bioodpad a ostatní. Sběrný dvůr Milotice je od začátku roku 2015 k dispozici i pro občany Skoronic (Út, Čt
13 -17 h, So 8 – 12 h). Odevzdávali jste zde stavební dřevo (vybouraná okna, dveře), starý nábytek, objemné
odpady, elektroodpad (pračky, ledničky atd.), demoliční odpady (suť, cihly, beton, střešní krytinu), zářivky,
pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, laky, pesticidy, oleje, staré léky), odpady s obsahem azbestu.
Kontejner na textil je využíván, za jeho přistavení obec dostane ročně necelý tisíc korun.
Velkoobjemový kontejner na bioodpad přistavený pod zahradnictvím Lattenbergových u přečerpávací stanice byl vyvážen během podzimu téměř každý týden. Plní svůj účel a využíváte jej hojně. Žádáme vás však,
abyste do něj neházeli bioodpad v pytlích – obsah do kontejneru vysypejte. Jinak nám jej Ekor nevyveze.
Kontejner na kovy je novinka, je určen na konzervy od potravin, kovové zátky a plechovky od nápojů, alobaly
a tuby, drobný odpad (hřebíky, skoby apod.), ostatní kovy z domácností (nádobí, struhadla atd.), ale nepatří
do něj plechovky se zbytky chemikálií (např. barev – ty patří do nebezpečného odpadu) a se zbytky potravin.
U kontejnerů na plast a papír udržujte prosím pořádek. Pokud položíte vytříděný odpad jen vedle
kontejneru, místo abyste jej zmáčkli nebo roztrhli a vložili do kontejneru, můžeme kontejnery přidávat
a pořádek u nich stejně nebude. Větší plastové části – viz foto, vysavače apod. do těchto kontejnerů
nepatří, lze je odevzdat ve Sběrném dvoře v Miloticích.
Popelnice na hřbitově jsou rozděleny – na Trávu a rostlé květiny a na Kalíšky, umělé květiny a ostatní.
Děkujeme, že odpad opravdu správně rozdělujete. Neměli jsme v tomto směru z Ekoru žádné reklamace.
Kontejnery na sklo jsou opravdu na sklo, zářivky patří do Sběrného dvora.
Na Zaječák je zakázáno vyvážet jakýkoliv odpad, takže tam nepatří ani větve ani sklenice se starými
zavařeninami…
Děkujeme vám všem, kteří odpovědně třídíte odpad a snažíte se u kontejnerů udržovat pořádek.
Marie Půčková, starostka
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Z obecních záležitostí
Bobři
Není to tak dávno, kdy byl pro nás bobr symbolem knížek
o indiánech. V Evropě bylo začátkem 20. století celkem
2-3 tisíce bobrů. Důvodem jejich vybíjení byla kvalitní
kožešina, chutné maso, srst na plstěné klobouky a obsah
bobřích pachových žláz, který se používal při výrobě parfémů a pro léčení.
Po druhé světové válce byl bobr postupně vysazen na
území v Polsku, Německu, Rakousku, Holandsku, Francii, Švýcarsku a v mnoha dalších zemích. Česká republika se k ochraně bobra připojila v letech 1991 a 1992 vysazením dvaceti bobrů na řece Moravě u Olomouce. To
už na jižní Moravě žili téměř deset let bobři, kteří se sem
šířili proti proudu Moravy z Rakouska. Bobr kácí stromy proto, že je z nich živ. Pokud má možnost, vybírá si
mladé, tenké stromy. Dřevo bobr potřebuje také na svoje
stavby. Rybářům konkurencí není – rybami se neživí. Je
býložravec, živí se bylinami, trávou a plody.
Jaké jsou naše zkušenosti s bobrem evropským?
Podél potoka okusuje nejen osiky, vrby, topoly, ale i trnky
a další ovocné stromy. A staví hráze i z rostlin kukuřice.
Likviduje stromy tenké i vzrostlé.
Obec řeší bobří hráze ve spolupráci s Lesy ČR, kteří jsou
správci toku Hruškovice. Vlastnicky tok i jeho břehy patří buď obci, nebo soukromým vlastníkům. Občané – sou-

kromí vlastníci mají na březích vysazeny ovocné stromy,
nejčastěji trnky, které bobr svou činnosti likviduje. Vybízíme vlastníky dřevin poškozených bobrem, aby škody
nahlásili na obecním úřadě. Odbor životního prostředí,
odděl. ochrany přírody a krajiny JMK nabízí možnost
náhrady škody, způsobené bobrem. O možnosti a postupu uplatnění škody vás budeme informovat na obecní vývěsce a webu během ledna 2016.

Liška
Několikrát a na více místech v obci se objevila jedna
(popř. i dvě lišky). Nebyla příliš plachá, ale nakonec utekla. Na základě upozornění od občanů jsem informovala
o situaci Myslivecké sdružení Skoronicei Krajskou veterinární zprávu JMK, oddělení veterinární správy Hodonín.
Vzteklina u lišek je podle nich v současné době považována v populaci českých lišek za vymýcenou. Podle slov myslivců, pokud se liška nechá zahnat, vzteklinu mít zřejmě
nebude. V okolí obce ubylo pernaté zvěře, takže se lišky
vydávají za potravou. Nemocné zvíře bývá už na pohled ve
špatném zdravotním stavu. Takové zvíře je nutné zastřelit
a poslat na rozbor do laboratoře. Zastřelit zvíře mohou
pouze myslivci a pouze mimo obec – jsou přesně poučeni
o speciálních i hygienických opatřeních pro takovéto případy. Podle tiskové zprávy KVL ČR ze dne 28. 1. 2015
byl poslední výskyt vztekliny u lišek v roce 2002. V roce
2011 bylo vyšetřeno na vzteklinu přes tři tisíce lišek s negativním výsledkem. Přesto Komora veterinárních lékařů připomíná povinné očkování zvířat proti vzteklině.
Takže nebojme se zbytečně, ale buďme obezřetní – nevypouštějme nekontrolovaně své psí mazlíčky, uhynulých
zvířat se nedotýkejme a podezřelé okolnosti nahlaste
myslivcům nebo na obecním úřadě.
Silnice a dopravní značení
V posledním půlroce byla v naší obci zvýšená hustota silničního provozu. Vedla přes nás asi měsíc objížďka díky
uzavírce silnice z Kyjova do Hodonína před Dubňany.
Současně s tím byla kvůli opravě mostku přes Hruškovici 4 měsíce uzavřena silnice z Milotic do Kyjova. Jedinou výhodou uzavírky bylo, že nám přibyly autobusové
spoje, které jezdívají z Milotic do Kyjova kolem letiště.
Kvůli intenzitě zvlášť nákladních vozidel byly poškozeny
dva rastry kanálů na hlavní silnici (č.III/4255), fotografie
ukazuje jeden z nich. Správa a údržba silnic již tato místa
ke dnešnímu dni opravila.
Od 7. 11. do 15. 12. 2015 byla uzavírka ze Strážnice do
Hodonína přes Petrov. Objízdná trasa vedla přes Vracov,
Vlkoš, Kyjov a na Svatobořice. Přes Skoronice objízdná
trasa nevedla, přesto mnohé kamiony obcí projížděly. Situaci jsem urgovala na odboru dopravy JMK.
K 31. prosinci 2015 nabývá učinnosti zákon č. 268/2015
Sb., (novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích), který umožní obcím zakázat na svém území jízdu nákladních vozidel s hmotností nad 12 tun v případě,
že jde o tranzitní dopravu. Což při současné legislativě
možné nebylo. U viaduktu je vyčištěný járek pro odtok
dešťové vody poměrně hluboký a představuje nebezpečí pro cyklisty. Obec objednala u firmy Trasig dopravní
značky, které by provoz od Kyjova zbrzdily a předešly
nehodám. Je objednáno i dopravní zrcadlo na křižovatku
u obchodu. Zde řidič pozná pouze podle rozsvícení měřiče rychlosti, zda zprava od Milotic něco jede. Vyfrézování nerovně zapraveného překopu přes hlavní silnici
(u Neničkového) bude provedeno na jaře Správou a údržbou silnic, stejně jako zapravení děr na místní komunikaci
od zahradnictví Lattenbergových směrem k Vinohrádkám.
Marie Půčková, starostka
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Kompost
Za třídění biologického odpadu, který odváží Ekor s.r.o Kyjov, dostává obec kompost jako hnojivo, které si občané
mohou zdarma rozebrat. Jedná se o kompost KOMPEKTOR T, vyráběný z bioodpadu v kompostárně v Těmicích a ke
kterému je na obecním úřadě certifikát a k nahlédnutí nebo předání příbalový leták. Nejedná se o substrát, do kterého
by se daly přímo sázet rostliny, ale o kompost. Během letošního podzimu jste o něj měli zájem, je možné domluvit i větší
množství. Kompost si můžete vyzvednout sami a zdarma z hromady uložené u přečerpávací stanice pod zahradnictvím
Lattenbergových. Nyní už je uvedený prostor vyčištěn, další kompost necháme dovézt opět na jaře. Pokud budete mít
zájem o větší množství (vlečka a víc), nahlaste jej v kanceláři obecního úřadu.
Marie Půčková, starostka
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Akce v knihovně
V podvečer 18. 9. 2015 proběhlo slavnostní
otevření nového vstupního přístřešku a
dvorního átria. Zároveň se konala první
podzimní kavárna a Den otevřených dveří
skautské klubovny.
Na pátek 25. září si Marcela Ingrová a Hana
Vašíčková připravily do knihovny povídání
o zelených potravinách od firmy Green Ways. Zájem o zdravou
výživu projevilo 12 občanů.
V polovině dubna obec spolu s knihovnou vyhlásili výtvarnou
soutěž na téma Jak si představuješ svého předka. Do soutěže se
zapojila místní školka a základní škola Vlkoš. Do konce školního
roku předaly 33 výtvorů, ze kterých byla v knihovně uspořádána
výstava. Návštěvníci knihovny mohli od začátku prázdnin až do
konce září vystavená díla hodnotit. Každý mohl vybrat tři výtvory, které se mu nejvíce líbily. Své hlasy předalo 71 návštěvníků
a jejich hodnocení dopadlo takto: na prvním místě se umístila
Eliška Hromadová z Vlkoše, na druhém místě Adam Nedvědický
č. p. 180 a Jan Čermák z Milotic. Třetí místo patřilo Elišce
Lungové č. p. 25. Ocenění výtvarných prací bylo součástí besedy se
spisovatelem Jiřím Jilíkem. Beseda se konala v úterý 13. 10. a autor
na ní představil všechny své dosud vydané knihy a zodpověděl
otázky na téma jízdy králů, žítkovských bohyní i Chřibů.
Poslední pátky v říjnu a listopadu patřily opět čtenářské kavárně.
30. 10. jsme pro vás připravili výstavu mlýnků na kávu a od
27. 11. jste si mohli prohlédnout sbírku hrníčků, háčkované ozdoby
na stromeček a háčkováním zdobené dečky - práce paní Anežky
Ingrové, č. p. 133.
Informace o připravovaných akcích i fotografie z letošního roku
můžete najít a prohlédnout si na webových stránkách knihovny.
Obecní knihovna bude letos otevřena již jen v pátky 11. 12.
a 18. 12. 2015.
Přijďte vrátit přečtené knihy a půjčit si na období svátků nové. Po
svátcích se znovu sejdeme 8. 1. 2016.

Svátky podle
představ mějte,
nemračte se,
ale smějte,
ať nemoci
se vám vyhýbají,
stoly dobrotami
prohýbají,
ať u vás panuje
pohoda, klid,
vstřícný je k sobě
všechen lid!

Spokojené vánoce a vydařený rok 2016 přeje knihovnice
Renata Ticháčková

Navštiv svého vinaře
To je název zimního projektu Vinařského spolku, který má ambici nabídnout místním nejen náplň
podvečerních procházek, ale také jim zprostředkovat možnost poznání letošní produkce místních vinařů.
Od prosince do února, vždy ve středu, můžete tak navštívit jednoho vybraného vinaře v jeho sklepě,
který vám nabídne svá vína k ochutnávce. Vinaři vám budou k dispozici vždy nejméně od 17 do 20 hod.
Aktuální termíny a jména vinařů budeme vždy s předstihem zveřejňovat na naší nástěnce na autobusové
zastávce či na webových stránkách obce.
Budete-li mít čas a chuť, využijte alespoň některý z nabízených termínů a věřím, že letošní vína vás
rozhodně nezklamou.
Mimo tento projekt bude Vinařských spolek také pokračovat i ve svých už obvyklých zimních aktivitách,
tj. odrůdových degustacích vlastních či „profesionálních“ vín a určitě zorganizujeme i námi oblíbené
návštěvy okolních vinařství. O všech našich činnostech vás bude informovat na obvyklých místech
a v případě zájmu uvítáme, pokud se jich i vy zúčastníte.
Aleš Rajsigl
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Kulturně-turistický areál ve Vinohrádkách
Bude tomu právě rok, kdy se členové Vinařského
spolku na své výroční schůzi dohodli na vybudování areálu v centru naší sklepní kolonie. Tento
areál má v budoucnosti sloužit nejen jako zázemí
při pořádání různých akcí, ale především i jako
místo, kde budou moci místní při svých procházkách, ale i projíždějící cykloturisté či jiní návštěvníci, spočinout a vychutnat si nádhernou atmosféru našich sklepů.
Příliš vhodných míst k výstavbě takovéhoto areálu
se nám nenabízelo, takže celý projekt stál na dohodě o prodeji pozemků s manžely Křížkovými.
Těm se náš plán zalíbil a tak jsme se po krátkém
a příjemném jednání dohodli na prodeji pozemků. Jen díky jejich ochotě a vstřícnosti, za kterou
jim děkujeme, jsme mohli celý projekt začít realizovat. Později jsme už za méně příznivých okolností zakoupili ještě sousedící pozemek od rodiny
Plachých z Vlkoše a tím se nám vytvořil relativně
zajímavý prostor k výstavbě.
Po delší debatě v širším kruhu jsme se nakonec
rozhodli, i přes (pro náš spolek) velkou finanční
náročnost, nerealizovat celý projekt pod záštitou některého z dotačních titulů či grantů. Toto
rozhodnutí padlo především proto, že aktuálně
nikdo nenabízel vhodný dotační titul, který by se
dal k této výstavbě využít a čekání na něj by mohlo trvat roky (přišel-li by vůbec někdy). My jsme
toužili zrealizovat naše myšlenky co nejdříve. Navíc využívání takových grantů a dotací s sebou
přináší i relativně vysokou administrativní zátěž
a velké spousty dokumentů, které musí být zpracovány, což v našich podmínkách není zrovna jednoduché. Ale především stavba musí být pak provedena některou z dodavatelským firem. Její cena,
respektive případné kofinancování by tak pro nás
bylo stejně příliš vysoké. Zbývala nám tak jediná
„osvědčená“ varianta našich předků, kteří tak už
cosi zbudovali, tj. postavit celý areál svépomocí,
s využitím řemeslných i jiných schopností členů
a přátel našeho spolku.

Důležitým problémem bylo pro nás také samozřejmě financování projektu. Náš „malý“ spolek
bohužel nepatří mezi bohaté organizace a většinu
získaných finančních prostředků spotřebováváme
při realizaci našich aktivit v průběhu roku. A tak
vzhledem k tomu, že celý projekt je koncipován
pro širokou veřejnost, zdálo se nám zcela logické
oslovit jako hlavního partnera obec. A jsem velmi rád, že naši myšlenku většina zastupitelů pochopila a podpořila nás. Milým překvapením byla
i nezištná finanční podpora místní zahrádkářské
organizace a snad i pochopení našeho společného
cíle rozvoje zdejšího vinařství. Oběma samozřejmě patří velký dík, který patří i všem sponzorům
a podporovatelům našeho spolku.
Celý projekt jsme jak stavebně, tak i finančně
rozdělili do tří etap. První z nich obnášela nákup
pozemků, provedení terénních úprav, vybudování
opěrných zídek a především vytvoření kvalitního
podloží pro závěrečné položení dlažby.
Díky, pro mě nepřekvapivé, pracovitosti členů, ale
i přátel našeho spolku, se nám vše podařilo uskutečnit relativně rychle. A tak si poprvé mohli návštěvníci již tradiční akce skoronských otevřených
sklepů ( letos v červencovém termínu) pochvalovat posezení u cimbálky na zpevněné ploše. První
etapu našeho projektu se nám podařilo zrealizovat nákladem cca 130 000 Kč.
V druhé etapě bychom chtěli část této plochy zastřešit sedlovou střechou a třetí etapa obnáší vybavení
areálu stoly, lavicemi a ostatním mobiliářem a také
okolní úpravy celého areálu.
Vzhledem k předpokládané finanční náročnosti, především druhé etapy, (tj. postavení střechy se
všemi doplňky) není zcela jasné, kdy se nám podaří
celý areál dokončit. Vedení spolku si však klade za
prioritu zajistit finanční prostředky co nejdříve, aby
kompletní areál mohl být uveden do provozu a sloužit veřejnosti. Věříme, že bude přínosem pro širokou
místní veřejnost, ale i pro celou sklepní kolonii, kde
se po delší době opět něco zajímavého zbuduje.
Aleš Rajsigl
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SDH Skoronice – události i pozvánka na Hasičský bál
Dne 27. září 2015 uspořádalo naše sdružení zájezd do Hasičského
muzeum CTIF v Přibyslavi. CTIF je mezinárodní hasičskou organizací
zastřešující hasičské svazy zemí celého světa. Muzeum se nachází
v prostorách renesančního zámku Přibyslav, postaveném na místě
původního gotického hradu. V prostorách zámku je umístěna stálá
výstava „Historie požární ochrany“.
V 15 sálech (na ploše 3 500 m2) je
zde zcela netradičně dokumentována
problematika požární ochrany i
poslání hasičů v České republice. Jsou
představeny nejstarší způsoby hašení,
rozvoj hasičských spolků od poloviny
19. století, expozice hasičských praporů,
vývoj hasičských stejnokrojů a ukázky
historické i současné techniky.
K vidění jsou zde exponáty připomínající nejen bohatou historii hasičů,
ale i současně používanou techniku a pomůcky sloužící k hašení požárů
a k protipožární prevenci. Kromě základní výbavy tady narazíte i na
čtyřkolové koňské stříkačky, telefonní ústřednu nebo staré hasičské
automobily, nejstarší telefonní ústřednu, čističku hadic nebo ohlašovačku
požáru. Dále je možno navštívit síň mezinárodní spolupráce zemí CTIF
s hasičskými stejnokroji z různých zemí světa nebo regionální výstavu
Přibyslavsko (tzv. Žižkova síň, archeologie, repliky husitských zbraní,
kroje, předměty denní potřeby).
Na zpáteční cestě jsme si ve Žďáru nad Sázavou prohlédli Modelové
království železnic a areál poutního kostela na Zelené hoře (projekt arch.
Jana Blažeje Santiniho) zařazeného na seznam světového kulturního
dědictví UNESCO.
Zájezdu se zúčastnilo celkem 44 osob (34 členů SDH s rodinnými
příslušníky a 10 nečlenů).
Dne 2. září 2015 provedli zástupci Hasičského záchranného sboru kontrolu naší zásahové jednotky JSDHO. Zjištěné drobné nedostatky (týkající se dokumentace) byly již odstraněny. V rámci podzimního úklidu
jsme 16. října letošního roku provedli v naší obci sběr železného šrotu.
Závěrem máme pro naše spoluobčany ještě pozvánku na náš hasičský
bál a již se těšíme na společné setkání a dobré pobavení.
Výbor SDH Skoronice přeje všem občanům krásné vánoční svátky
 	
a do nového roku 2016 hodně zdraví a spokojenosti.
Václav Křížka
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Pozvánka na hasičský bál
Sbor dobrovolných hasičů Skoronice
Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ BÁL
který se koná v SOBOTU 20. 2. 2016
od 20:00 hod.
v sále Obecního domu ve Skoronicích
k tanci i k poslechu hraje hudební skupina ŠIŠKA z Vracova

Slovácký rok v Kyjově
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Jízda králů z koňského hřbetu
Když jsem se poprvé dozvěděl, že pojedu Jízdu králů na Slováckém roce v Kyjově, rozzářily se mi oči
radostí. Byl to opravdu dobrý pocit. Věděl jsem, že
budu součástí něčeho velkého, k čemu chovám odmalička respekt. Je to dědictví našich otců a dědů,
tradice, kterou bychom měli zachovat.
Příprava na Jízdu začala asi pár týdnů před začátkem velkých prázdnin. Nám nováčkům bylo
přiděleno 8 povinných jízd, většinu z nich jsme
absolvovali v bučovických Kloboučkách u naší

nejoblíbenější trenérky Moniky Poloučkové. Od
ní jsme dostali dobré základy a cenné zkušenosti
potřebné k „řízení“ koně. Nebylo to však jenom
od jízdách, bylo potřeba udělat ještě další věci. Do
příprav proto bylo zapojeno poměrně hodně lidí.
Mnohokrát už jim bylo poděkováno, není však
na škodu to učinit ještě jednou, protože výsledek
za to stál. Všechny ty třásně, srdcata, nazdobené
vozy, děvčata, pořadatelé, koně a jezdci v parádních krojích, to jsou součásti, které tvoří jeden
celek. Celek, který by bez té nejmenší mašličky vlastně nebyl celkem. Ať jsi, kde jsi, vzadu či
v předu, na vozi nebo vedle koňa. Jsi součástí, a o
tom to je.
„Už je to tady!“ řekl jsem si to ráno. Byl to zvláštní pocit, nesl s sebou strach, obavy a respekt, ale
taky radost, stoupající adrenalin a štěstí. Na přemýšlení ale v tu chvíli nebyl čas. Nestíhalo se jako
obvykle. Rychle nastrojit do kroja, hlavně nic
nezapomnět, nakopnout těch pár herek skomírajících pod kapotou naší Felicie a tryskem směr
nadjezd. Tam už byli koně, nervózně podupávali.
Co se jim v tu chvilku asi mohlo honit hlavou? To
nikdo neví, možná Antoši.
Nastrojili jsme koně, vysedli si na ně a cítili se
jako páni. Krokem na silnic, vyzkoušet si krok ve
formaci a pak si trošku zaklusat. Seřadili jsme se
a netrpělivě jsme očekávali ten moment, kdy to
všechno začne.
Nejdřív si však stoupnout v třmenech, i když se
nám možná nechce, bývá totiž dobrým zvykem

vzpomnět staré jezdce.
Zanechali nám tu něco, co se jen tak nevidí,
vzdát jim čest, tak by se mělo, ať to každý vidí.
Hýlom, hálom, horní, dolní, … A už se jede!
V tomto duchu dojdeme zezadu k náměstí, kde se
čeká, až elita dojede s povolením. Cval k radnici
a zpátky před plným náměstím jim opravdu závidím. Vzápětí už mi to vůbec nevadí, když si člověk može zabékat na plné kyjovské náměstí, občas
si něčeho dobrého zobnout, alkohol však (skoro)
žádný. Postupně takto obcházíme Kyjov a já už si
to jen užívám. Marně bych hledal něco, co by mi
v tu chvíli chybělo. Člověk se ani nenadá a už sesedá u sklárny, protáhnout ztuhlé nohy, hodit něco
za škraň a zpátky přes faru k radnici. Jízda králů
a i Slovácký rok 2015 se pomalu chýlí ke svému
konci.
Říká se, že to nejlepší je na konec. Platí to i teď.
Těsně před nadjezdem někdo nakopne koně
a celý průvod skončí ve cvalu na druhé straně ulice.
Vzduchem létají klobouky i nadávky naštvaných
koňáků, ale myslím, že i tak to chápou. Není nad
to, když to z vás všechno spadne a víte, že je to
úspěšně za vámi. Sesedáme a děkujeme. Teď už se
pojede na vozech dom.
Jízda králů končí, a to na takovém místě, na kterém
by to asi málokdo čekal – je to hřbitov. Poděkovat
lidem, díky kterým tady jsme. Je to asi nejsilnější
zážitek z celé Jízdy králů. Nutí nás to se zamyslet
a utvrzuje nás, že to, co děláme, má svůj smysl.
Vojtěch Půček
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Mateřská škola
Ve školce se nenudíme!
Tak nám to zase uteklo. Máme zažito, že nejrychleji ubíhá čas o prázdninách. Letos ale stejným tempem
pádí jeden den školního roku za druhým a budou Vánoce. Prostě u nás, ve školce, není čas na nudu.
V září přišlo dvanáct nových dětí, z toho pět ještě nedosáhlo tří let. Takže takové jesličky.
Přesto toho stíháme dost a nezapomínáme ani na kulturu. Jako
první jsme přivítali manžele Janečkovy a divadlo Sluníčko. Jejich
podání klasických pohádek a následné popovídání o nich mají
děti moc rády.
Divadlo Rolničky je pro nás už klasika, ale v dobrém slova smyslu,
protože pan David Horák k nám přijíždí už více let a stále dokáže
děti zaujmout nejen zajímavým výběrem tématu, ale i do detailu
vypracovanými kulisami. S Divadýlkem Květinka se rodiče
seznámili na červnovém rozloučení se školáky.
V říjnovém příběhu děti pomáhaly uklízet les a v prosinci to bude
představení s nádechem Vánoc. Tak se moc těšíme.
Na říjen bylo také stanoveno vyhlášení vítězů soutěže, kdy děti
měly výtvarně zpracovat, jak si představují své předky. Naši předškoláci převzali v obecní knihovně cenu
za druhé místo!
V listopadu jsme byli v kině v Kyjově. Některé děti úplně poprvé. I ty nejmenší v pohodě vydržely do
konce. Mimoni (tak se film jmenoval) měli úspěch.
Aby toho nebylo málo, stihli jsme ještě v listopadu koncert
Marie Novákové. Krásný zpěv a písničky z pohádek –
balzám pro duši.
Děti měly obavy z návštěvy správné trojky – Mikuláš,
anděl, čert, protože Mikuláš má vše černé na bílém
(Kniha hříchů) a paní učitelky slíbily, že nebudou žalovat,
ale ani lhát.
Vánoce jsme přivítali společně s rodiči na vánoční besídce
u nás ve školce koledami a předvánoční pohodou. Káva,
čaj a něco dobrého k zakousnutí rozhodně nechyběly.
A teď pro každého už nastanou opravdové Vánoce doma
se vším, co k nim patří – stromečkem, kaprem
a samozřejmě dárky.
Anna Kůřilová, řed. MŠ

Něco málo o beleších…
Když před třinácti lety Mikroregion Nový dvůr začal s každoročním
pořádáním Trhů místních produktů na nádvoří milotického zámku,
rozhodovali jsme se, jakou gastronomickou pochutinu nabídneme ze
Skoronic. Zvolili jsme beleše, s tím, že i názorně ukážeme, jak se
dělají. Musím říct, že to byla velmi dobrá volba.
A tak téměř každý rok přivážíme vykynuté těsto na nádvoří zámku
v Miloticích, abychom mohly potěšit chuťové buňky zájemců, kteří
vždy stojí v dlouhé řadě a trpělivě čekají, až jim právě upečené beleše
rovnou z plotny nabídneme k ochutnání. Stalo se také tradicí, že
naše beleše s povidly a mákem pečeme a nabízíme na Slováckém
roku v Kyjově. Letos jsme tam pekly beleše hned dvakrát. Poprvé
při Slováckém roku v Selském dvoře za kyjovským kulturním domem
a po druhé na akci, kde se před kyjovskou radnicí představovala různá
řemesla. I tam měly beleše úspěch.
Tímto bych chtěla poděkovat všem ženám, které se na pečení belešů
pro nedočkavé zákazníky podílely. A doufám, že dál budeme společně
šířit „slávu skoronských belešů“…
Jitka Novotná
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TJ Sokol Vlkoš o.s.
Podle českého práva je od 1. ledna 2014 TJ Sokol Vlkoš spolkem. Proto bude místo o. s. (občanské sdružení)
u názvu TJ Sokol Vlkoš uváděna zkratka z. s. (zapsaný spolek). Dosud vykazovanou členskou základnu
je nutné aktualizovat z důvodu jejího uvádění v rámci různých dotačních programů. Proto výkonný
výbor vyzývá všechny evidované členy, kteří již aktivně nesportují a chtějí se dál účastnit dění ve spolku,
k úhradě členského příspěvku, který pro nesportující členy činí 100Kč/rok. Nově budou také jmenováni „čestní
členové“, kteří budou od příspěvku osvobozeni. Seznam členů k 31. 12. 2014 a seznam osob, navržených
na „čestné členství“, je k dispozici každé úterý v 19.30 h na Sokolovně v prostoru fotbalových kabin, nebo
v jiném termínu na požádání. Jménem výkonného výboru děkuji všem členům i příznivcům z řad fanoušků
a sponzorů za pomoc finanční, materiální i osobní při vytváření podmínek pro sportovní vyžití v areálu Sokolovny
a přeji do dalšího roku hodně zdraví a spokojenosti.
Ing. Jarmila Slavíčková, předsedkyně

Informace z jednotlivých oddílů
FLORBAL
Středa 18.15–19.30 h – nováčci si vezmou sebou sportovní obuv, oblečení, pití, kdo má,
vlastní hokejku (v současné době tvoříme nový tým dětí 6–9 let)
LUKOSTŘELBA
V říjnu byl oddíl lukostřelby TJ Sokol Vlkoš přijat za člena Českého lukostřeleckého svazu,
první body do republikové soutěže získal v halovém závodě v Kostelci na Hané za 3. místo
Pavel Pěnčík z Újezdce. Aktuální počet členů oddílu je 35.
STOLNÍ TENIS
Okresní přebor (soupiska, výsledky)
Mikl Antonín, Elznic Drahomír, Pantlík Ladislav, Smolka Longin, Křižka Martin,
Lunga Jakub, Menšík Ladislav, Ondrůšek Vlastislav
Další domácí utkání
6.12.2015 (TJ Sokol Lužice B ), 20.12.2015 (SK Mogul Vacenovice B), 10.1.2016
(TJ Sokol Veselí n. Moravou A), 24.1.2016 (SKST Hodonín H)
Okresní základ B (soupiska, výsledky)
Křižka Martin, Lunga Jakub, Menšík Ladislav, Křižka Marek,
Lunga Roman, JahodaViktor, Menšík Vojtěch, Šmídová Kamila,
Matlocha Jaromír, Ticháček Petr
Další domácí utkání
22.11. (TJ Sokol Veselí nad Moravou C), 15.1.2016 (bude přeloženo,
TJ Sokol Kyjov D) , 5.2.2016 (TJ Jiskra Strážnice E, 26.2.2016
(TJ Sokol Veselí nad Moravou C)
Soutěž v tenisu probíhá, průběžné výsledky jsou: TJ Sokol Vlkoš družstvo A - okresní přebor - jsou na 8. místě ze 12 družstev, TJ Sokol Vlkoš - družstvo B - okresní základ - jsou na 6. místě z 8 družstev
FOTBAL Podzimní část sout. ročníku 2015/2016/pořadí týmů
v tabulce (body)
III.B muži		
1. Sokol Lipov (31b), 2. Sokol Žeravice (27b), 3. Agro Vnorovy (27b)
4. Sokol Vlkoš (26b), 5. Sokol Petrov (24b), 6. Sokol Žádovice
(23b), 7. Sokol Rohatec B (19b), 8. Sokol Radějov (18b), 9. Javorník
(18b), 10. TJ Vlast Ježov (16b), 11. Sokol Domanín (16b), 12. Sokol
Suchov (16b), 13. FC Mor. Písek (9b), 14. Sokol Hr. LhotaB (8b)
Moravskoslezská divize žen
1. Medlánky (19b), 2. Kostelec na Hané (18b), 3. Mutěnice (18b),
4. Vlkoš (16b), 5. Šardice (13b), 6. Líšeň (9b), 7. Velké Pavlovice
(6b), 8. Mostkovice (4b), 9. Podivín (3b)
Okresní přebor dorost
1. Mogul Vacenovice (37b), 2. Spartak Svatobořice (36b), 3. Sokol
Dambořice (32b), 4. FKM Morova (30b), 5. Baník Mikulčice (28b),
6. Baník Lužice (26b), 7. Jiskra Strážnice (26b) 8. Sokol Lipov (24b),
9. KOVO Ždánice (23b), 10. FK Šardice (21b), 11. KEN Veselín.
Mor. (11b), 12. SK Kostelec (10b), 13. TJ St. Podvorov (10b),
14. Mor. Písek (10b), 15. FC Čejkovice (0b)
Okresní přebor starší žáci, hraje se dvoukolově
1. FKM Morava (22b), 2. Baník Lužice (13b), 3. FC Kyjov1919B
(12b), 4. Baník Dubňany (6b), 5. Mor. Písek (6b)
Okresní přebor mladší žáci, hraje se dvoukolově
1. FKM Morava (24b), 2. Jiskra Strážnice (19b), 3. FK Hodonín (19b),
4. Podl. Prušánky (14b), 5. Baník Dubňany (9b), 6. SK Žarošice (3b)
Přípravky – FKM Morava
Nejmladší děti z řad fotbalistů a fotbalistek hrají ve skupinách A a B
v kategorii mladších i starších přípravek, přes zimní část sezony je
čekají halové turnaje.
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Jeden lidský život
Lidský život začíná narozením, končí smrtí. Časový úsek mezi těmito dvěma body bývá různě dlouhý.
Pokud jeho délku označuje číslo jednociferné, je to nejsmutnější, protože smrt ukončila život malého
dítěte. Většina lidí má délku svého života popsánu číslem dvojciferným. Jen výjimečně se lidé dožívají
věku označeného číslem trojmístným…
Letos se ve Skoronicích tohoto věku dožila paní Ludmila Klimešová, rozená Lungová z čísla popisného
88. Svoje sté narozeniny oslavila 12. září 2015 v kruhu rodiny – uprostřed svých blízkých, kteří si jí vážili
a měli ji rádi. Coby zástupce obce jsem byla tetičce Klimešové popřát. Připily jsme si spolu před vinným
sklepem, který vybudovali její synové a který na její počest zdobila modrá stovka…Bohužel, další jednotky
už si za stovku tetička Klimešová nepřidá - zemřela 2. listopadu 2015, pohřeb se konal ve Skoronicích
v předhodový pátek 6. listopadu 2015.
Posledního rozloučení jsem se účastnila též – bylo pro mě důstojnou slavností a poděkováním za bohatě
naplněný, dobře prožitý život.

Z něho vám nabízím několik střípků.
Paní Ludmila byla nejstarší ze čtyř dětí Jakuba Lungy č.p. 88. Ve škole se dobře učila, chtěla být
učitelkou, ale situace v rodině to nedovolovala. Ráda a hezky malovala. Tato jejich schopnost se projevila
už v dětství. Školní kronika skoronské školy nám říká, že v roce 1927 poslal zdejší učitelský sbor na
výstavu soudobé kultury v Brně (konané v létě 1928) kromě fotografie školy také práce žáků - výkresy se
slováckým ornamentem, památníčky, ilustrované slohové úkoly a ženské ruční práce. Práce byly v rámci
okresu uznány za nejlepší a poslány do Brna. Výstava soudobé kultury byla celostátní a vystavovaly zde
všechny kategorie škol. O rok později, ve školním roce 1928-29, požádala zemská školní rada správu zdejší
školy, zda by mohli podobné památníčky jako na výstavu soudobé kultury v Brně, zaslat také na výstavu
do Ameriky. Škola zaslala dva – práce Cecilie Plaché a Ludmily Lungové.
Pozůstatek originálu z památníčku Ludmily Lungové – Klimešové se zachoval v rodině Klimešových
a ukázku najdete v barevné obrazové příloze.
Provdala se za Antonína Klimeše z č. p. 38, šikovného, pracovitého člověka a muzikanta. Narodilo se
jim 7 dětí, poslední byla v roce 1950 dvojčata Pavla a Stanislav. Rodiče vedli své děti k pracovitosti, ale
děti podědily také lásku k hudbě a lidovému umění. Všechny děti i vnoučata, když se sejdou na rodinné
oslavě, si rádi a několikahlasně zazpívají. A není divu. O lásce k hudbě i o pedagogické moudrosti paní
Ludmily svědčí vzpomínka jedné z dcer: „ Jako děcka jsme musely pomáhat rodičům na poli. Když už nás
práce nebavila a začaly jsme zlobit, maminka zavelela: Pojďte, děcka, zazpíváme si. – A bylo po zlobení
a práce šla rychle od ruky.“ Že svoje děti vedli pevně a přísně, dokládá další vzpomínka jiné dcery – měla
ráda folklor a chtěla chodit do tanečního folklorního souboru. Nejbližší možnost pro ni byla v Kyjově. Ale
v době, kdy byla práce na poli, muselo být vše naplánované okopáno a dokončeno, než mohla jít za svými
zájmy. A ještě jeden fakt – rodiče Ludmila a Antonín měli hezký vzájemný vztah. A jejich děti, byť byli
rozběhlí po světě, vždy se rádi k rodičům i se svými potomky vraceli.
Možná by tyto drobné příhody mohly být pro nás, dnešní rodiče, podnětem k zamyšlení. Doba se, pravda,
změnila. Dříve, když chtěli rodiče dětem něco zakázat, zakázali jim jít ven. Dnes jim zakážou být na
počítači a ven je naopak posílají… Ale pevný, zároveň laskavý přístup a schopnost děti při nepříjemné
činnosti zabavit a udržet doporučuje i taková pedagogická kapacita jako profesor PhDr. Zdeněk Matějček.
Co dodat na závěr? Kéž se nám podaří žít svůj život tak, abychom na jeho konci mohli být obklopeni
láskou a úctou svých dětí. Abychom si mohli říct: Nebyl ten život lehký, ale stál za to.
Marie Půčková, starostka
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MATRIKA
Rekapitulace 2. pololetí roku 2015
Stav k 10. 6. 2015		
523
Narodilo se 		
1
Přihlásilo se 		
8
Odhlásilo se 		
3
Zemřelo 			
2
Stav k 15. 12. 2015		
527
PODROBNÝ ROZPIS
Narodila se:		
1
Liliana Rieszová
Přihlásilo se:
8
Hana Pilátová
Lucie Šalvatová
Radek Fric
Milan Fric
Adam Fric
Monika Ingrová
Antonín Hoffinger
Jan Danihel
Odhlásilo se:
3
Bronislav Otruba
Vlasta Holešinská
Evelin Holešinská
Zemřelo:		
2
Zdenka Kristová
Ludmila Klimešová
MATRIKA
Životní jubilea:
70 let:
Erika Plachá
Ludmila Šnajdrová
Miloš Chocholáč, ing.

Setkání s jubilanty
V neděli 4. října se zástupci obce setkali s jubilanty, kteří
svoje narozeniny oslavili ve 2. pololetí roku 2015. Paní Anně
Procházkové byste devadesát nehádali, ostatně ani dalšímu
osazenstvu ten jejich papírový věk. Posezení bylo příjemné,
ukončili jsme ho, abychom stihli ještě popřát jednomu z jubilantů
u něho doma. V sobotu 12. září oslavila svoje sté narozeniny
paní Ludmila Klimešová. V říjnu slavila osmdesátiny paní
Marie Teplá. Ty jsme navštívili osobně. Příští setkání bude na
jaře, jubilanti obdrží jmenovitě pozvánku. S těmi, kdo nebudou
moci přijít, se domluvíme na osobní návštěvě.
Marie Půčková

Nejstarší občané obce
Paní Ludmila Klimešová byla nejstarší skoronskou občankou
dožila se věku sta let a v tomto věku také zemřela. Paní Marie
Suchotová, matka současné nejstarší občanky Skoronic paní
Heleny Lungové, kterou její dcera ve Skoronicích dochovala,
se dožila 100 let, měla trvalé bydliště ve Vlkoši. V kronice
obce v roce 1997 je zaznamenáno, že ten rok zemřela nejstarší
občanka obce Hedvika Kristová ve věku nedožitých 99 let.
Podle skoronské matriky, staré více než 250 let, se nikdo v obci
nedožil tak vysokého věku. V roce 1978 zemřel 95letý bývalý
starosta Jan Šindler, v roce 1981 se nedožil svých 96. narozenin
Metoděj Ingr.
Nejstarší žena v obci k 15. 12. 2015
Helena Lungová
Nejstarší muž v obci k 15. 12. 2015
P.Hložánka Radim, emeritní farář Mistřínský, čestný kanovník
Kroměřížský, čestný člen řádu německý rytířů (je hlášen
k trvalému pobytu, ze zdravotních důvodů zde nebydlí)

75 let:
Petr Jahoda
František Bíla
Petr Vašíček
80 let:
Marie Teplá
90 let:
Anna Procházková
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Skorovšecko ze Skoronic ve fotografii
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Hody 2015

Vydala obec Skoronice v nákladu 150 ks, ve Skoronicích dne 21. 12. 2015.
Grafická úprava A studio group Kyjov. Fotografie: Jan Grombíř a archiv obce.
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