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Vážení občané,

skončil školní rok, nastaly prázdniny a čas dovolené. Letos nám
léto dopřává dny slunečné, horké i deštivé. Zkrátka rozmarné
léto…Poslední obecní zpravodaj jste drželi v ruce v zimě. Za
uplynulý půlrok se staly různé události, které bych zde ráda připomněla. V této době podala obec osm žádostí o dotace, z toho
polovina jsou projekty stavební, dva na úpravu zeleně a dva
s možností pořídit nový inventář. A co není příliš obvyklé, všechny byly podpořeny. Přičítám to úsilí a zkušenostem místostarosty
Jana Grombíře. Mnohé žádosti totiž podpořeny nejsou třeba jen
kvůli formálním chybám a nedostatkům. Podrobnosti o konkrétních projektech si přečtete uvnitř tohoto čísla. Stavební úpravy
před mateřskou školou, opravy hřbitovní zdi a úpravy před obchodem budou probíhat souběžně tak, aby do konce prázdnin,
nejpozději do pouti, byly dokončeny. Poté bude následovat vybudování dvou chodníků při hlavní silnici (v délce 100 a 55 metrů).
Věřím, že budete mít pochopení pro případná omezení s akcemi
spojená. Hřbitov bude i v době oprav přístupný.
Chci zmínit ještě druhou stránku života v obci – události a kulturní akce. Na jevišti a sále obecního domu se odehrálo novoroční koledování s Tetkami z Kyjova, Varmužovou cimbálovou
muzikou a skoronským dětským souborem, košt vín, oslava Svátku matek s našimi školčátky, Jarní koncert s muzikanty ZUŠ
Vracov, která má ve Skoronicích pobočku. Děcka ze Skoronic
soutěžily v pořadu Znáš své nářečí. A nesmíme zapomenout na
pohádkové divadelní ředstavení O ševci Ondrovi a komtesce Julince v rámci oslav 120. výroční založení Divadelního ochotnického spolku ve Skoronicích. Hasiči nás pozvali v únoru na bál
a v červnu na dětské odpoledne na Lúky. Zde se děti sešly také
na dětské čarodějnické diskotéce. Vinaři uskutečnili projekt Navštiv svého vinaře a Otevřené sklepy. V obecní knihovně probíhaly čtenářské kavárny a výstava kraslic. Na jednu noc byla
knihovna domovem dětí, které se účastnily Noci s Andersenem
a které pomáhaly zasadit na rovině před viaduktem pohádkovou třešinku. Rybáři uspořádali tradiční Rybářské závody
a 2. ročník akce Naše ryby na váš stůl s ochutnávkou a prodejem
rybích specialit. Fotografie z většiny akcí tvoří barevný přebal
zpravodaje.
Děkuji všem, kteří nemyslí jen na sebe a organizují nebo se
podílejí na organizaci akcí pro druhé.
Přeji Vám všem příjemný zbytek prázdnin a dovolené, osvěžující
odpočinek a šťastný návrat z cest.
ing. Marie Půčková, starostka
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Skorovšecko ze Skoronic ve fotografii
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Jak to vidím já
Uplynulý půlrok byl - především z hlediska úspěšnosti žádostí
o dotace - nejlepším obdobím za mého působení ve vedení obce.
Celková výše získaných dotací ve výši 1 650 000,- navyšuje
finanční prostředky, které obec dostává z rozpočtového určení
daní o celou třetinu. Přestože je použití těchto zdrojů limitováno
pravidly dotačních programů, podporu získaly vesměs projekty,
které zásadně zlepší vzhled obce, rozšíří materiálové vybavení
a přispějí k odstranění letitých nepořádků.

Zelené oázy
Navzdory výše uvedenému chci bilanci práce zastupitelstva
a vedení obce v první polovině letošního roku uvést projektem, který nejenže „nepřinesl zastupitelstvu žádnou slávu“,
ale který je podle hlasování několika návštěvníků webových
stránek obce a příspěvku manželů Klajbových zbytečný. Rekonstrukci veřejného prostranství nemusí každý považovat
za důležitou a to i přesto, že většina obcí věnuje na veřejnou
zeleň a úpravu prostranství nemalé prostředky z vlastního
rozpočtu. Stačí se rozhlédnout, zajeďte se podívat třeba do
Milotic, Šardic nebo Hovoran. Nám se podařilo získat na
výsadbu a chodník dotaci. O dotace žádají všechny obce ne kvůli slávě zastupitelstva, ale pro zajištění prostředků na
zlepšení infrastruktury a občanské vybavenosti. O realizaci
projektu rozhodlo jednomyslně zastupitelstvo, které nese
odpovědnost za hospodárné nakládání s finančními prostředky obce. Názor na podobu úpravy a její potřebnost je
závislý na individuálním vkusu a zájmu o životní prostředí
v obci. Je ale smutné, když nesouhlas s úpravou prostranství
doprovází podezírání z dezinformací a nečestných úmyslů.
A zmatečnou argumentaci korunuje trapný pokus dokázat
nekompetentnost zastupitelstva na základě citace z článku
v novinách. Příprava i realizace úpravy proběhla stejně jako
u všech ostatních uskutečněných projektů transparentně
a jediným zájmem zastupitelstva bylo oživení a zkrášlení
prostranství, které je na očích všem, kteří obcí projíždějí.
Zdařilost úpravy prostranství a výsadby potvrdila i kontrola
poskytovatele dotace, která proběhla před několika dny. Zástupkyně Nadace Partnerství hodnotila projekt jako jeden z
nejvydařenějších v rámci dotačního titulu Zelené oázy.
Pro mě osobně není nejdůležitější úprava prostranství za dotační prostředky, ani kladné hodnocení donátora. Radostné je zjištění, že se ve Skoronicích najde 20 lidí, kteří věnují
slunečné sobotní dopoledne práci na zlepšení vzhledu obce.
Účastníci brigády na výsadbě parčíku nedávali projektu
kladné body na webu, ani nepíší pochvalné články do obecního magazínu. Stačí jim dobrý pocit ze společné práce na
zkrášlení obce.
Opravy, rekontrukce, stavby (viz fotografie na str.8)
Od podzimu 2015 do letošního jara jsme podali osm žádostí o grantovou podporu. Všechny podané projekty prošly
úspěšně dotačním řízením, což není zdaleka samozřejmé.
Dotace ve výši 50 až 90% nákladů jednotlivých projektů
nám umožní vybudování dvou úseků chodníků podél hlavní
silnice, opravu střechy nad presbytářem kostela, vybudování
nové čelní zdi hřbitova a výměnu poškozených tvarovek na
bočních zídkách, kompletní rekonstrukci prostranství před
bývalou školou, opravu chodníků a plochy před obchodem
a vybudování odpočinkového místa před hospodou. Menší
neinvestiční akce zajistí výměru regálů v knihovně, projekt
„Jízda králů a návraty v čase“ přispěje mimo jiné k rozšíření
krojového fondu obce a nákupu mobiliáře pro zajištění společenských akcí v obci. Na všechny stavby jsme vypsali výběrová řízení, díky nimž jsme snížili celkové náklady proti
projektovaným rozpočtům o 500 000,- Kč. Realizaci projektů jsme zahájili výměnu střechy na kostele, do konce měsíce

října 2016 budou hotové všechny zmiňované akce.
Výměna střechy nad presbytářem kostela sv. Floriána 6. září letošního roku uplyne 130 let od vysvěcení skoronského kostela. Stávající konstrukce střechy tedy přetrvala po
více než pět generací. Ten, kdo viděl stav trámů shozených
ze střechy, sotva bude namítat, že se jedná o vyhazování peněz. Náklady na opravu čítají zhruba 400 000,- Kč. 70% z
této částky pokryje dotace. Díky dotaci ušetříme větší část
prostředků plánovaných na letošní opravy na kostele, které
poslouží jako základ pro ušetření potřebné částky na výměnu střechy nad lodí kostela.
Vybudování nové čelní zdi hřbitova - pamětní deska u
vchodu na hřbitov upomíná, že poslední rekonstrukce zdi
kostela proběhla v roce 1974. Více než čtyřicet let se podepsalo na jejím vzhledu, drobné opravy podezdívky a výměny
poškozených tvarovek znamenaly jen dočasné a provizorní
zlepšení. Cílem projektu, jehož rozpočet činí 900 000,- Kč je
vybudování nové čelní zdi, zpevnění bočního ohrazení hřbitova a výměna poškozených prvků stavby. I na toto dílo jsme
obdrželi dotaci ve výši 70 % nákladů.
Rekonstrukce prostranství před bývalou školou - novou
tvář dostane neutěšený mlat před bývalou školou. Chodníky
ze zámkové dlažby doplní parkovací místa, zpevněný vjezd
do dvora a úprava zeleně před budovou školy. Na projekt
v hodnotě 400 000,- Kč přispěl Jihomoravský kraj částkou
200 000,- Kč.
Chodníky a prostranství před obchodem a hospodou finanční prostředky, které jsme ušetřili díky snížení cen při
výběrových řízeních, jsme se rozhodli investovat do rekonstrukce vlnitého asfaltového chodníku vedoucího k obchodu
a prostranství před obchodem a hospodou. Na téměř havarijní stav stávajícího chodníku opakovaně upozorňují občané. Na zlepšení životních podmínek v obci není potřeba
vypisovat anonymní ankety, stačí poslouchat názory spoluobčanů či jejich připomínky na jednání zastupitelstva obce.
Místo pasivního odpočinku - poněkud nelogicky pojmenovaného dotačního titulu Státního zemědělského a intervenčního fondu jsme využili k podání projektu na celkovou
rekonstrukci parčíku před hospodou. Za částku více než
130 000,- korun zde vybudujeme klidovou zónu.
Likvidaci zdevastovaného ohrazení a rozbitých laviček zajistili členové Vinařského spolku, kácení stromů, křovin
a úpravu terénu provedou pracovníci obce. Prostranství
bude ohrazeno keři, nad zpevněnou plochou o rozměru 9x5
metrů bude vztyčena nezastřešená pergola, která bude od
chodníku odstíněna popínavými rostlinami.
Chodník podél silnice a prodloužení chodníku od hřbitova - realizací tohoto projektu vznikne 160 metrů nových
chodníků podél silnice III/4255. Na stávající chodník, který
končí před Rajskubovým čp. 113, naváže nový chodník ze
zámkové dlažby o šíři 160 cm směrem k odbočce na Kusy.
Padesátimetrový úsek chodníku propojí stávající chodník
před hřbitovem s ulicí Hovolány. Na celkové náklady ve
výši 440 000,- Kč přispěje Státní fond dopravní infrastruktury dotací ve výši 300 000,- Kč.
Jak vyplývá z výše uvedeného, čekají nás perné čtyři měsíce
a v místech realizace staveb „rozkopaná“ dědina. Věřím,
že probíhající práce vás nebudou obtěžovat více, než bude
nutné.
Přeji všem spoluobčanům slunečné léto a pěknou dovolenou.
Tož tak to vidím já...
Jan Grombíř
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V plném znění otiskujeme dopis
manželů Klajbových, adresovaný
Zastupitelstvu obce Skoronice a vyjadřující jejich názor na budování
v obci a práci zastupitelstva.
Připomínáme, že od roku 2015 platí
pro otiskování článku v obecním
bulletinu pravidlo, že ten, koho
se téma článku dotýká, dostane
možnost se k příspěvku vyjádřit
ještě v tomtéž čísle magazínu –
aby diskuze i kritika mohly být
konstruktivní a vedly k řešení.
Zastupitelé byli s dopisem Klajbových seznámeni. K tématu se vyjádřují starostka a místostarosta obce.
Dobrý den, přejeme Vám všem.
Chci tady vyjádřit svůj názor na zelené oázy, které naši obec rozzáří.
Předesílám, že vůbec nemusím mít
stoprocentní pravdu, tak jak je to cítit z článku uveřejněném na webu
24. 6. t .r. Přirovnám to k vinařovi,
který uvidí ve vinohradu zjara první
násadu a už mluví o tom kolik udělá vína. V tomto případě se naše oči
rozzáří až za 2-3 léta. Do té doby
věřme, pracujme, zalévejme,(však
je vody dost a zadarmo) okopávejme a snad se dílo podaří. A počítejte
náklady. Možná už pro Vaše následovníky , ale přece.
V deníku Rovnost se o tomto „projektu“ psalo jako o oáze za kostelem, vedle kostela, u kostela,
jakoby pisatel/lé nevěděli o jakou
lokalitu v obci se jedná! Dezinformace? Záměr? Po 3 měsících je to
uvedeno na pravou „míru“. Je to u
hlavní silnice. Skoronice jsou malé,
lehce si to dohledáte sami. Ostatně
u hospody už se chystá OÁZA č. 2.
Takže proč to vlastně píšu. Máme
ten názor,že toto místo je pro vysedávání, zastavování se celkem nebezpečné,protože je to místo co týká
dopravy velice exponované a to ze
všech stran. Jaký vliv bude mít silniční doprava na květinovou výzdobu a mlatový chodník to už víte
od poradců. Zajímalo by nás jakým
poměrem hlasů jste si tento obrpro-

Zelené oázy
Projekty na změnu parčíku u hlavní silnice a prostoru u obchodu
vznikly v roce 2015. Stáli jsme před možností něco vykopat,
vykácet, nasadit krušpánek či jiný keř a květiny. Anebo řešit
prostory z gruntu a za pomoci návrhů zahradního architekta.
S tím, že upravovat se bude jen v případě dotace. Což se také
stalo. Na oba prostory jsme získali v roce 2016 dotace – na jeden
63 tisíc Kč, na druhý 93 tisíc Kč.
V prostoru u silnice (mezi Kratochvílovým, Horňákovým
a Rajsiglovým) byla naplánována úprava prostoru s novou
zelení a protnutí parčíku chodníkem. Chodník byl navržen ve
dvou variantách – mlatový a dlážděný. Poskytovatel dotace
upřednostňoval chodník mlatový. Před realizací zastupitelstvo
obce rozhodlo, že parčík necháme i za cenu navýšení vlastních
nákladů osadit novými obrubníky, aby prostor už byl opravený
kompletně. Předběžnou kalkulaci mělo zastupitelstvo
samozřejmě k dispozici. Výsledkem je upravený parčík u silnice
s mlatových chodníkem, záhonem již kvetoucích trvalek a
trávníkem. Část trávníku tvoří květnatá louka, která by měla
jako květnatá louka vypadat druhým až třetím rokem od zasetí.
Podle mého názoru vypadá prostor dobře. Co není úplně
v pořádku, je měkký mlatový chodník. Vyřešit bychom ho měli
během prázdnin.

Ke článku manželů Klajbových bych ráda dodala následující:
V první řadě děkuji, že se rozhodli svůj názor formulovat
písemně a požádat o uveřejnění v obecním zpravodaji. Dává mi
to možnost odpovědět na konkrétní připomínky a otázky.
„V deníku Rovnost se o projektu psalo jako o oáze za
kostelem…“ V hodonínském deníku ze dne 1. 3. 2016 byl pod
názvem „Úspěch: Za kostelem rozzáří zelenou oázu“ otištěn
článek, který píše o poskytnutých grantech z Nadace Partnerství.
Dotaci z jejich programu nazvaného Zelené oázy obdržely
v rámci Jihomoravském kraje dvě obce - Velatice (okres Brnovenkov) a my. Požadavkem donátorů bývá běžně publicita – což
není otázka naší slávy, ale způsob poděkování poskytovateli
dotace. Pisateli článku, panu redaktoru Dolejskému, poskytl
místostarosta přesné údaje o projektu a rozhovor. Bohužel se
pan redaktor neobtěžoval zajet na místo, neobtěžoval se článek
se slovy, která vložil J. Grombířovi do úst, autorizovat. Co bylo
publikováno, to jste sami četli. A rozčílilo to víc lidí, nejen pana
Klajbu. Nás, kteří jsme se na tom podíleli, především.
4

naši obec rozzáří...
„…zalévejme…okopávejme…“ Považuji za normální, že se
květiny po zasazení a tráva po zasetí kropí, aby se ujaly a rostly.
Ale možná tady se to dělá jinak… A okopávat nepotřebujeme,
zachraňuje to kamínkový mulč. „…silniční doprava a květiny“
Původně jsme květiny u silnice nechtěli právě z těchto důvodů.
Byli jsme ujištěni, že budou vybrány odolné druhy, což se také
stalo. „…místo je nebezpečné…“ Mlatový chodník je od silnice
oddělen pásem rostlin na rozdíl od dalších nových chodníků
v obci. Místo s lavičkou je určené k odpočinku pro kolemjdoucí,
není to hřiště, kde by maminky mohly do prostoru vypustit děti.
Navíc je na obě strany silnice velký výhled, takže přijíždějící
vozidla je vidět v předstihu. „ …oáza č. 2…“ Bylo by lepší nechat
u příjezdu do obce zchátralý plot a rozpadající se lavičky?
„…rozhodnutí zastupitelstva, anketa…“ Návrhy úpravy obou
prostorů byly předloženy zastupitelstvu obce i těm, kdo se
veřejných zasedání účastnili, několikrát. Bod, týkající se
plánovaných projektů (mimo jiné i „oázy“), dotací, rozhodnutí,
které věci se budou realizovat, bylo řešeno na zasedáních ZO
dne 27.8.2015, 29.10.2015, 17.12.2015, 25.2.2016, 14.4.2016,
14. 6. 2016. Zápisy z jednotlivých zasedání včetně hlasování
jsou na webových stránkách obce. „Oázy“ jsou jedním z menších projektů. Informovanost o něm byla podle mne dostatečná
a nebyl důvod zveřejňovat k němu anketu. „ … potřebné chodníky v obci …“ Na chodníky u státní silnice poskytuje Státní fond
dopravní infrastruktury dotaci, kterou jsme využili. Na chodníky u místních komunikacích nejsou dotační tituly, přesto počítáme s jejich postupným budováním. Chodník od autobusové
zastávky směrem ke kostelu je velmi potřebný, bohužel pozemek

jekt odhlasovali. Ani jeden z Vás
zastupitelů poblíž nesídlí. Koho tak
bolely oči z toho původního stavu?
Vždyť jste ani nedokázali pojmenovat kdeže ta oáza bude! Kdyby se
pravidelně sekalo,hrabalo, přisadil
se nějaký keřík (pokud by někomu
chyběl) nemuselo by se žádat o dotace.To by ale nebyla žádná sláva
pro zastupitelstvo.Nemám nic proti zkrášlování a zvelebování obce
„Jízdy králů“ ale v době, kdy nejsou
chodníky tam,kde by nutně měly být
(naproti Ovečkových, druhá strana
podél hlavní silnice, část je jich pochůzných jen na vlastní nebezpečí
a mohli bychom pokračovat) a OU
to nemá ani v plánu (nebo snad jo?)
tak vytahujete dotace na tak laciný
projekt. Když už se tomu dělá taková reklama, nestálo Vám za to,aby
jste se zeptali občanů nějakou jednoduchou formou ankety na jejich
názor ohledně oázy? Nestálo. Žádáme o zařazení našeho názoru do
obecního bulletinu .
Danuše a Vojtěch Klajbovi
Skoronice 3. 7. 2016

není obecní a Ovečkovi zatím odmítají jej prodat. Chodníkem od
Něničkového (naproti obchodu) k Rajsiglovému a následně mlatovým chodníkem přes parčík je v současnosti propojena část
obce od obchodu ke kostelu. Nový chodník od hřbitova k Plachovému připojí k síti chodníků Hovolány. Díky novému chodníku
po druhé straně státní silnice napojenému na stávající projdete od
domu Markových k Dovrtilovému. Je velmi mnoho záležitostí,
které by v obci bylo třeba řešit, opravit, vybudovat. Zastupitelstvo
se jimi pravidelně zabývá, rozhoduje se podle finančních možností a podle možností dotací, které doplňují vlastní zdroje. Samozřejmě, že priority může vidět každý jinak. Ti, kteří přišli do
zastupitelstva obce s elánem, co všechno a jak jinak se má v obci
udělat, chápou po bližším vhledu do situace, co je reálné udělat a
že se snažíme s prostředky obce hospodařit co nejlépe. M. Půčková
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Územní studie - první krok k výstavbě rodinných domků na Kusách
Nový územní plán obce projednaný s veřejností v letech 2013-2014, schválilo zastupitelstvo obce dne 26.8.
2014. V přijatém územním plánu byly nově zařazeny jako zastavitelná území lokality Přední Kusy a Záhumenice. Odbor územního plánování MěÚ Kyjov jako pořizovatel územního plánu uložil zastupitelstvu
obce Skoronice povinnost zpracovat do čtyř let od schválení územního plánu územní studii zastavitelného
území. Základní zastavovací urbanistická studie lokality Přední Kusy řeší trasu technického koridoru, ve
kterém bude umístěna komunikace a nutné inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, plyn, rozvody NN a veřejného osvětlení včetně nutného veřejného prostranství a parkovacích míst). Varianta B, jejíž zákres najdete pod tímto textem, zobrazuje možné řešení výstavby asi dvaceti rodinných domků po obou stranách
stávající polní komunikace v lokalitě Přední Kusy. Po projednání této územní studie, výkupu pozemků a
zajištění finančních prostředků může být v lokalitě zahájeno budování technické infrastruktury a následná výstavba rodinných domů dle časových plánů stavebníků.
Vzhledem k tomu, že polní cesta v majetku obce nestačí svou šířkou na požadovaný technický koridor,
je třeba, aby byl veřejný prostor rozšířený o části pozemků, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, převážně občanů Skoronic. Věříme, že majitelé dotčených parcel využijí možnosti zhodnotit své pozemky.
Prioritně půjde o převod (prodej) menší části pozemků obci, která v navrženém koridoru vybuduje technickou infrastrukturu.
Po vybudování těchto technických sítí bude pouze na vás, jak s pozemkem dále naložíte.
Pokud nebudete chtít zasíťovaný pozemek využít ke stavbě vlastního domu, můžete pozemek prodat jako
stavební parcelu, případně ho i nadále využívat k zemědělské činnosti.
Předpokládáme, že v podzimních měsících letošního roku zašleme majitelům pozemků určených k zástavbě informace s výměrou části pozemků nutných k vybudování technického koridoru a pozveme je k
jednání o možnosti převodu či prodeje pozemků.
Jan Grombíř
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Nahlédnutí do školky
Vůně léta se už neomylně vznáší ve vzduchu s příslibem prázdnin, odpočinku i dobrodružství a nevšedních zážitků.Než
si všichni budeme moci užít zaslouženého oddechu, zavzpomínáme, jaký byl půlrok od ledna do června. Nebudeme si nic
nalhávat, byl rušný! Že energie z dětí srší, bylo vidět při únorovém karnevalu ve třídě, kdy z některých masek málem létaly
jiskry. Čarodějný rej s magickým zaklínáním a ochutnáváním kouzelného lektvaru byl pro děti silným zážitkem. A nebyly
to bludy z omamného nápoje, ale realita: odlet čarodějnice, otevřené okno a koště pod ním! Dlouho děti spekulovaly, jak je
tohle možné... Ještě v zahradě hledaly možné indicie, které by napověděly směr odletu oné původkyně tajemného dryáku, ze
kterého i nejnesmělejší dítka byla rozverná.
S jarem přišla změna. Svou mateřskou dovolenou ukončila a vrátila se mezi nás paní učitelka Gábinka Šťastná. Po třech
letech se opět vrhla do vzdělávání širšího okruhu dětí (prý jí to už chybělo..), už zapomněla, do čeho jde. No, a paní učitelka
Andrejka Horňáková, která zastupovala a patří jí můj velký dík, pokračuje ve své učitelské praxi v kyjovské školce. Děti
si užily hodně kultury, kdy k nám do školky několikrát přijela malá divadélka. My tady tuto možnost vítáme, protože nám
časově nevyhovují začátky divadelních představení v Kyjově. Letos jsme měli štěstí, protože náměty představení se nám
shodovaly s našimi tématy a projekty. Ať už to bylo téma ekologie, bezpečnost a ochrana zdraví či slušné chování. Takže nás
navštívili: Divadlo Rolničky, Šikulka, Barborka a Divadýlko Květinka, které nám provedlo i pasování školáků.
Planetárium, které „vyrostlo“ ve třídě, bylo pro polovinu dětí novinka. Když ležely uvnitř nafouknutého stanu a v kupoli
měly vesmír jako na dlani, tak ani nedýchaly!
Každoročně navštěvujeme akci ZŠ Vlkoš „Žáci mají talent“. Fandíme všem soutěžícím, ale přece jen o kousíček víc dětem
ze Skoronic. Do školy jsme zavítali ještě 1. června v Den dětí na představení Řádu červených nosů. Dětem bylo téma hodně
blízké, protože světadíly a svět všeobecně bylo naše aktuální téma. Naši školáci navštěvovali v ZŠ Školičku, takovou přípravku
na školu. Prima záležitostí byl výlet do Sokolíčku do Kyjova. Pro některé děti už samotná jízda vlakem tam i zpět byla silným
zážitkem. Vlak měl zpoždění a příjemná paní výpravčí nás pozvala na exkurzi do místnosti s ovládacím panelem. Focení s její
čepicí a plácačkou bylo už jen třešinkou na dortu. A v Sokolíčku? To si na atrakcích užily i paní učitelky.
Konec školního roku každoročně předznamená zábavné odpoledne s táborákem na školní zahradě. Letos bylo připraveno
„světové“ téma, které nám mírně narušila nečekaná bouřka. Ale ani tento rozmar přírody neodradil naše světoběžníky od
splnění úkolu. Kdo nestihl před deštěm, stihl po něm: banány byly otrhány, iglů dostavěno, klokani si své odskákali, indiáni
odplížili a na závěr každý připravil zdravé menu. No a špekáčky byly malým prohřeškem (ale byly mňam...).
Většinu akcí s námi sdílela a pomáhala nám Markétka Ingrová, budoucí paní učitelka MŠ, která byla u nás na souvislé
pedagogické praxi. Ochotná, usměvavá a dětmi oblíbená. Přejeme jí hodně studijních úspěchů. Tak ahoj prázdniny

Anna Kůřilová, ředitelka MŠ
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Co opravujeme a co nás teprve čeká...
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Základní umělecká škola Vracov oslavila dvacítku
Aktivita žáků Základní umělecké školy Vracov se
čím dál více stává pevnou součástí hudebního dění
Vracova a okolí. Bez pravidelných Žákovských koncertů v sále ZUŠ Vracov či Adventního a Slavnostního závěrečného koncertu v kinosále vracovského
kulturního domu už by umělecké vyžití nebylo úplné.
Letošní školní rok na ZUŠ Vracov přesto přinesl ještě
něco navíc. Byl totiž jubilejní, dvacátý.
Několik žáků opět využilo možnosti porovnat své
umění ve hře na nástroj s ostatními zuškovými dětmi z České republiky a ve zvyšující se konkurenci se
prosadili. Největší úspěch letos sklízela flétnová třída
Marty Gráfové, jejíž žáci Patrik Milde, Eliška Juříková, Kristýna Kaňovská a Ema Polášková přivezli krásná umístění jak z Teplických flautoher, tak z národní
soutěže ZUŠ. Na všech soutěžích flétnisty doprovázel
učitel klavíru a korepetitor Tomáš Marček. Ani děti
ze Skoronic, které navštěvují ZUŠ Vracov, nezůstaly
pozadu. Duo ve složení Karel Půček a Barbora Slavíková od učitelky Mizue Bimkové v okresním kole
soutěže v komorní hře obsadilo místo druhé.
Neodmyslitelnou součástí chodu školy jsou také semináře Vrtílko a Kukátko, ve kterém děti rozvíjí svůj
taneční a výtvarný talent. Kukátkovské děti se zábavnou formou zabývají malbou, kresbou, kombinovanými technikami, ale vytváří i trojrozměrné objekty. Při
svém tvoření používají klasické výtvarné materiály,
ale zužitkovávají i věci z běžného života vhodné k recyklaci. Vrtílko děti vede k poznávání tradic a různou
formou je seznamuje s lidovou kulturou. Před Vánoci
pekly pány z kynutého těsta, na fašaňk smažily boží
milosti, vynášely Smrtku, pekly jidáše či obcházely
Vracov s velikonočním hrkáním.
Jarní období nabídlo také koncert ve Skoronicích.
ZUŠ Vracov zde má pobočku a mnoho skoronských
dětí za hudebním vzděláním do Vracova dojíždí. Mladí
muzikanti tak měli radost, že si alespoň jednou za čas
můžou zahrát v domácím prostředí. V dubnu se cimbalisté zúčastnili celorepublikové akce Cimbál v pyžamu,
červen zase přinesl zapojení se do happeningové akce
Cimbály na ulici. Ani na jedné z akcí nechyběly skoronské cimbalistky Eliška a Šárka Lungovy.
Vyvrcholením celého školního roku byl Slavnostní
koncert ke zmiňovanému dvacátému výročí založení.
Na pódiu se během podvečera objevilo téměř všech
110 žáků školy, nechyběla ani všechna komorní seskupení a absolventi včetně Anny Sedlářové ze Skoronic.
Ředitelkou školy Martinou Krigovskou- Sanitrárovou
byli na tomto koncertě vyznamenáni nejlepší žáci.
Dlouhotrvající potlesk ve stoje byl nejen tím nejlepším oceněním všech účinkujících, ale také motivací a
ujištěním pro učitele, rodiče, ale především žáky, že
to, co dělají, má smysl a přináší potěšení.
Petra Martinková
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Sbor dobrovolných hasičů - Ohlédnutí se za 1. pololetím 2016:
Dne 8.1.2016 se konala výroční valná hromada našeho SDH za r. 2015, na které jsme si stanovili úkoly
pro rok 2016, které se snažíme postupně plnit: Rok 2016 jsme zahájili pravidelným cyklickým školením
určeným především členům zásahové jednotky obce (v rozsahu předepsaných 40 hodin), ale kterého se
zúčastňovali i někteří další naši členové. Někteří členové také absolvovali proškolení v HZS Hodonín.
Dne 18.1.2016 ve 20:41 hod. byl naší zásahové jednotce vyhlášen požární poplach, kdy od zazděného
stropního trámu v komíně došlo k zahoření dřevěné stropní konstrukce RD. Jen díky jeho včasnému
zjištění majiteli RD a rychlému zásahu naší zásahovou jednotkou se vznikající požár podařilo uhasit
pouze ručními hasicími přístroji a nedošlo k větším škodám.
Na 20.2.2016 jsme si naplánovali (a také uskutečnili) hasičský bál. Je nám trochu líto, že této akce se
zúčastňuje celkem málo našich občanů, přestože jiná podobná akce se v naší obci nekoná. Nebýt
přespolních, tak asi budeme příště přemýšlet, zda v této činnosti vůbec dále pokračovat, přestože podle
ohlasů, které se k nám zpětně dostaly, tak se jednalo o akci velmi zdařilou.
8.4.2016 jsme provedli sběr železného šrotu. I když na to upozorňujeme, tak se stále setkáme s tím,
že se mezi připraveným železným odpadem objevují věci, které patří do nebezpečného odpadu nebo
elektroodpadu, které je třeba odevzdávat sběrným dvorům. Tyto věci pak musíme ponechat na místě,
jelikož kovošrot by je od nás nepřevzal (případně jen s tučnou pokutou).
Jako každý rok, tak i letos se konala u příležitosti svátku sv. Floriána (patrona hasičů) mše sv. za živé
i zemřelé hasiče, které jsme se zúčastnili i s praporem.
Před technickou prohlídkou zásahového vozidla bylo třeba letos odstranit některé závady (na zavěšení
předních kol atd.), které jsme zvládli svépomocí a to především díky našemu členovi p. S. Kristovi.
Požadované chybějící popisy zásahového vozidla zase zajistil p. M. Švábek.
Dětské odpoledne, které pořádáme k MDD, jsme letos museli (kvůli kolizím s dalšími akcemi v obci)
2x odložit. Nakonec jsme jej uspořádali dne 18.6.2016 a stejně jsme se nevyhnuli souběžně pořádaným
akcím v okolí. Tentokrát jsme, kromě pravidelných disciplín (kdy zúčastněné děti plní různé hasičské,
sportovní a kvízové disciplíny) pro ně připravili také skákací hrad, který byl dětem zdarma k dispozici
po celou dobu akce. Dále jsme pozvali také zástupce
lukostřeleckého klubu z Vlkoše, se kterými si děti
mohly vyzkoušet střelbu z luků a členy kynologického
klubu z Vlkoše, kteří nám předvedli hezkou ukázku
výcviku psů různých ras. Na závěr byl opět připraven
táborák s opékáním špekáčků. Myslíme si, že děti
z této akce odcházely spokojené.
Závěrem bychom chtěli konstatovat, že všechny
kulturně-společenské akce jsme schopni zajišťovat
jen díky grantům vyhlašovaným v každém roce
Obecním úřadem Skoronice, za což touto cestou
děkujeme.
Výbor SDH Skoronice
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Dětské odpoledne

U příležitosti mše svaté za živé i zemřelé hasiče
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Mikroregion Nový Dvůr zve a informuje
Letošní sezóna v konírně na milotickém zámku je už v plném proudu. Zahájili jsme ji výstavou slovácké keramiky, z níž podstatnou částí byly práce Karla Němce z Ratíškovic, další pak jeho žáka Jaroslava
Neduchala z Milotic. Kolik z nás má jejich keramiku doma, keramiku
trvale připomínající své tvůrce a svoji dobu. Velmi milou návštěvou vernisáže byla paní Zita Němcová,
manželka Karla Němce a jeho
dlouholetá spolupracovnice
v keramické dílně. Následující výstava chce ukázat práce
řezbářů z obcí mikroregionu Jiřího Šťastného z Ratíškovic,
Františka Setínského z Vacenovic, Václava Kolaříka ze Svatobořic-Mistřína a pana Vladimíra Dobeše z Milotic. Nejen se dívat, ale i něco sám vyzkoušet - to
je cílem tvořivých víkendů pro děti i dospělé. První byl keramický
víkend, další pak korálkový, perníčkový, připravujeme náramkový,
růžičkový a další. Na děti se každý otevírací den těší dráček ve své
staronové dračí sluji.
Konírna plní také funkci informačního centra mikroregionu
a jeho obcí. Návštěvníci u nás najdou mapy, propagační materiály
obcí, suvenýry z regionu, dárkové předměty. Dále si mohou půjčit
6 ks jízdních kol včetně výbavy nebo se zkusit obléct do slováckého
kroje. Občané mikroregionu mohou využít výhodné vstupenky na 10
vstupů, která je k dostání na obecních úřadech nebo přímo v konírně.
Srdečné pozvání platí i na další akce. Koncem srpna budou
Seniordance v Miloticích. Jeden víkend - 2 zážitky: v sobotu 24.9.2016
to bude burčákové putování a v neděli 25.9.2016 tradiční trh místních
produktů na nádvořích Státního zámku Milotice (pozor na posun
termínu trhu!). Aktuální informace najdete na www.novy-dvur.cz
nebo na facebooku.
Stavte se, budeme rádi!
za tým Mikroregionu Nový Dvůr
Vladimíra Motlová
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Kompletní pozemkové úpravy a územní studie na Kusách
Na jaře letošního roku zahájil Pozemkový úřad komplexní pozemkové úpravy v katastru obce Skoronice.
Pozemkovými úpravami se stávající pozemky prostorově a funkčně uspořádají tak, aby byl zabezpečený
přístup ke všem pozemkům a vytvořily se podmínky pro racionální hospodaření. V rámci úprav dojde
ke scelení nebo rozdělení pozemků a uspořádání vlastnických práv. Pozemkové úpravy rovněž zajišťují
podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu půdního fondu a zvýšení ekologické stability území.
Všechny změny v rámci pozemkových úprav jsou podmíněny souhlasem vlastníků půdy.
V současné době probíhá měření polohopisu katastru a příprava vyznačení vnitřního a vnějšího obvodu
pozemkových úprav v katastru obce. Tyto práce - jednotlivé body jsou v terénu značeny modrými kolíky se nedotýkají vlastnických vztahů, dochází pouze ke zpřesnění výměry zastavěné části a extravilánu obce
a určení hranice pozemkových úprav.
Pro nesouhlas části vlastníků bude z pozemkových úprav vyňata lokalita sklepů Vinohrádky.
Zpracovatelé pozemkových úprav předpokládají, že vytyčování linií vlastnických vztahů
bude zahájeno v měsíci září nebo říjnu letošního roku za účasti majitelů jednotlivých parcel.
V měsíci listopadu proběhne první schůzka všech majitelů pozemků v katastru obce Skoronice, kde bude
představený návrh řešení v rámci pozemkových úprav. Součástí úprav bude i vybudování společných zařízení - zpevněné komunikace, protierozní opatření apod.
Záměr předpokládá vybudování zpevněných komunikací od Zaječáku směrem k letišti a pravděpodobně
dvou asfaltových komunikací k lesu.
Jan Grombíř
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Odpadové hospodářství
Hospodaření s odpady, jejich třídění a následné zpracování, hospodárné zacházení s potravinami je jedním z důležitých témat našeho hospodářství. Zaujal mě článek, o jehož obsah se chci s vámi podělit a navázat na něj situací v naší obci. V listech Moravské hospodářství vyšel text s názvem „Češi jsou v třídění
odpadů na špici“. Uvádí se v něm, že od roku 2000 se třídění odpadů stalo běžným pro tři čtvrtiny obyvatel
České republiky. V roce 2000 třídilo 38 % obyvatel, průměrně připadlo na 1 obyvatele 12 kg vytříděného
odpadu. V roce 2015 už třídilo 72 % obyvatel, vytříděný odpad na obyvatele byl 42 kg. „Česká republika
se může pochlubit jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím vytvoření a provozu se podílí
průmysl a obce sdružené v systému EKO-KOM“, uvádí generální ředitel EKO-KOM. „Ročně se vytřídí
700 tisíc tun obalových odpadů a recyklací se každoročně uchrání 25 km2 přírody. Daří se také snižovat
produkci skleníkových plynů o 1 milion tun C02. Celková míra recyklace (70%) nás v EU řadí na 6. místo,
60% v recyklaci plastů na 2. místo.“
Tomuto republikovému trendu odpovídá situace v odpadovém hospodářství obcí na Kyjovsku i v naší
obci. Celkové množství směsného komunálního odpadu se snižuje. Vliv odděleného sběru SKO a BRKO
v období leden – květen v jednotlivých letech ukazuje následující tabulka:
ROK

2012

2014

2015

2016

SKO v tunách

52,035

43,773

39,493

38,727

Po přistavení velkoobjemového kontejneru na bioopad (2015) se pohybují roční množství biologicky
rozložitelného odpadu (BRKO) a SKO takto:
ROK

2013

2014

2015

BRKO v tunách

46,544

65,524

86,549

SKO v tunách

89,467

92,228

77,117

Ředitel Ekoru ing. František Svoboda na poradě starostů uvedl, že měl možnost navštívit jiné provozy zpracovávající BRKO v České republice i v Rakousku. Ze srovnání vychází, že čistota odevzdávaného
BRKO na Kyjovsku je opravdu dobrá a Ekor s ní nemá zásadní problémy. A já chci na tomto místě poděkovat vám všem, kteří do biopopelnic dáváte opravdu to, co tam patří. Díky také všem, kteří na hřbitově při
péči o hroby odpad třídíte – s nadsázkou mi bylo v Ekoru řečeno, jestli se nám podaří na hřbitově třídit SKO
a bioodpad, budeme první na Kyjovsku. Musím říct, že se nám to podařilo. A v neposlední řadě chci poděkovat obecním pracovníkům. Pravidelně kontrolují kontejnery po obci a biokontejner. Roztřiďují odpad za
občany, kteří si třídění zjednoduší tím, že nám náklad složí u kontejnerů na plast a papír. Nacházejí se zde
poklady jako peřina, batoh, starý plášť či taška, což je ještě to nejmenší. Silnější káva jsou pytle s mršinami
na Zaječáku. Ale to jsou naštěstí spíš výjimky.
Nový kontejner na kovy, přistavený Ekorem vedle biookontejneru pod zahradnictvím v roce 2015, byl
naplněn 175 kilogramy kovového odpadu ( tj. konzervy od potravin, kovové zátky od nápojů, alobaly, tuby,
hřebíky, skoby, ostatní kovy z domácnosti, např. nádobí. Připomínám, že plechovky od barev či s barvami
patří do nebezpečného odpadu.)
Od března 2015 slouží kontejner na textil, boty, hračky přistavený firmou Dimatex. Za rok 2015 se v něm
nashromáždilo 1 348 kg textilu, za 1. polovinu letošního roku 836 kg textilu. Část z něho by určitě skončila
v popelnici. Odevzdáním do kontejneru se použitelné věci dostanou k potřebným, ze zbytku se vyrábí čistící
textilie, geotextilie a plachetky, využívané v automobilovém, strojírenském, chemickém a textilním průmyslu, a jen malá část skončí na skládce jako nerecyklovatelný odpad.
Do kontejneru firmy Asekol a.s., umístěného na chodbě obecního úřadu, jste za rok 2015 odevzdali 43 kg
malých baterií a drobných elektrospotřebičů (fény, mobily, konvice, klávesnice PC apod.) Ekologický a ekonomický dopad tohoto množství vyčíslila firma Asekol jako úsporu vody, spotřebované při 54 sprchováních
a úsporu ropy, spotřebované osobním autem při ujetí 1090 km.
Pro odvoz starého nábytku, stavebního dřeva, objemných odpadů, většího elektroodpadu, zářivek, baterií, pneumatik, nebezpečného odpadu (barvy, laky, pesticidy, oleje), odpadů s obsahem azbestu atd. mohou
občané Skoronic využívat Sběrný dvůr Milotice. Provozní doba je úterý a čtvrtek 13.00 – 17.00 hodin, sobota
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8.00 – 12.00 hodin. Odpady s azbestem (eternit) odevzdávejte zabalené ve fólii, jinak je pracovníci od vás
nepřevezmou.
Vytříděné plasty, papír a sklo odebírá EKO-KOM. Množství/rok ukazuje tabulka:
Rok
Plasty
Papír
Sklo

2013
5,162
3,754
2,523

2014
5,363
3,796
2,658

2015
5,090
3,568
2,673

Za ně dostáváme do obecního rozpočtu ročně asi 30 tisíc korun. Částka snižuje doplatek obce na likvidaci a odvoz odpadů. I díky ní nemusíme navyšovat sazbu poplatků za komunální odpad na občana,
která je 400,- Kč ročně/osobu. Děkujeme vám všem, kteří odpad třídíte. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že vaše úsilí není zbytečné.

Víte, co je sdílená ekonomika?
Já jsem se odpověď dozvěděla v článku „Lidé sdílejí věci, prostor a jídlo“ (Moravské hospodářství, květenčerven 2016). Sdílená ekonomika má prý podle odborníků velkou budoucnost. Tento fenomén dnešní doby
bude ovšem fungující ekonomiku doplňovat, ne nahrazovat. Sdílená ekonomika je odborný název pro způsob
nakládání se starými použitými a zároveň použitelnými věcmi, popř. potravinami nižší jakosti (zelenina,
ovoce). Máte doma staré věci, které ještě fungují? Nevíte, co s nimi? Můžete je darovat v obchůdku nadace,
která je prodá a použije peníze pro dobrou věc. Jedná o tzv. charity shopy – dobročinné obchody. Tyto
obchody mají tradici především v zahraničí, kde je pro neziskový sektor takovýto způsob získávání prostředků
běžný. Obchody nabízejí široký sortiment darovaného zboží. Šetří peněženky nakupujících, životní prostředí
a současně pomáhají. V České republice najdeme charity shop např. v Brně v Pekařské ulici (naproti Fakultní
nemocnice u sv. Anny) - obchůdek Nadace Veronica. V Uherském Hradišti na Masarykově náměstí v bývalé
jezuitské koleji je to obchod nadace Naděje. Kromě textilu, bot, hraček je možné darovat domácí potřeby,
keramiku, sklo, porcelán, hry, knihy, obrazy, originál CD, DVD a LP desky, funkční elektrospotřebiče,
sportovní potřeby, dárkové předměty – samozřejmě všechno funkční a nerozbité. Letos v květnu proběhl
v Uherském Hradišti druhý ročník zajímavé akce – Kabelkový veletrh – více jak 1500 darovaných kabelek
a 35 tisíc korun za jejich prodej. Nechyběly zajímavé retro kabelky, designové kousky návrhářů nebo kabelky
známých osobností. Výtěžek této unikátní dobročinné akce byl věnován nově otevřené sociálně terapeutické
dílně Naděje. Tolik nahlédnutí ke vzdálenějším sousedům.
V našem nejbližším okolí – v Kyjově – funguje občanské sdružení Omega Plus, které se zaměřuje např.
na příjem a výdej věcí osobní potřeby (ošacení, drobné kuchyňské potřeby, nábytek apod.), na koordinaci
ručního pletení obvazů pro malomocné v Africe a Indii. Je to ovšem jiný způsob pomoci, nikoliv charity shop.
Dále je ve světě stále populárnější snižování plýtvání potravinami. Existují programy zaměřené na
shromažďování jídla a jeho přerozdělování lidem v nouzi. V tomto duchu v naší republice proběhly ve
sdělovacích prostředcích titulky „Supermarkety nutí zemědělce plýtvat, Proč se tuny české zeleniny
zaorávají? Nejsou dokonalé“. Skupina s názvem Zachraň jídlo rozproudila debatu o plýtvání potravinami.
Uspořádala akci, kdy za pomoci dobrovolníků navařili právě z křivé zeleniny, která by se kvůli svému
nedokonalému vzhledu ke spotřebiteli nedostala, dva tisíce porcí polévky a rozdali ji.
A proč to vlastně píši? Pro inspiraci. Protože s věcmi, které nás obklopují a které potřebujeme k životu,
se dá zacházet různě…
Marie Půčková
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Koně pro krále
V neděli 22. května 2016 v rámci Jízdy králů v Kunovicích představili fotograf ing. Dalibor Gregor
a pan Josef Iš výpravnou knihu, plnou fotografií – knihu Koně pro krále. Spojení těchto dvou není
náhodné – pan Iš z Vracova je chovatelem koní a odborníkem na
výcvik zápřahových koní, ing. Gregor je profesionální fotograf
zvířat, zvláště koní.
Kniha, jak už napovídá její název, je zaměřena na koně a jízdu
králů. Najdete v ní popis jednotlivých jízd králů z obcí, jejichž jízda
králů byla zapsána do seznamu nehmotného kulturního dědictví
UNESCO – Hluk, Kunovice, Skoronice, Vlčnov. Můžete porovnat
pestré a rozdílné zdobení koní, jezdců i králů. Nechybí ukázky
vyvolávek, popis jednotlivých jízd a krojů, historické fotografie.
Nahlédnout můžeme díky knize do práce sedlářů, kovářů, ševců a
koňáků.
Publikaci si můžete prohlédnout, popř. zakoupit v kanceláři
obecního úřadu. Její cena je pro občany obcí JK 399,- Kč.
Během měsíce září bude na sále Obecního domu ve Skoronicích
putovní výstava zapůjčená z Národního ústavu lidové kultury
Strážnice s názvem „Na krála, matičko, na krála..“ V rámci výstavy
se také uskuteční beseda s fotografem ing. Gregorem s ukázkami
fotografií z jeho tvorby, zaměřené na jízdu králů.
Marie Půčková
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Hledáš smysluplnou a odpovědnou práci? Nejsi lhostejný/á ke svému okolí? Nehledej a přijď mezi nás! Jsi občan ČR starší 18 let, máš maturitu,
jsi bezúhonný/á s dobrou fyzickou a zdravotní kondicí? N E V Á H E J ! Nabízíme stabilní finanční ohodnocení, kariérní růst, 6 týdnů dovolené,
příspěvky na dovolenou, odchodné, výslužné a řadu dalších výhod. VÍCE INFORMACÍ SDĚLÍ ODBOR PERSONÁLNÍ, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ
POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR HODONÍN, Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín.

Selfnet: Spolehlivý internet
a pestrá televizní zábava
Rychlé surfování za všech okolností a široký výběr
televizních kanálů. Přesně těchto výhod si mohou
užívat obyvatelé Skoronic díky síti Selfnet. Stačí se jen
připojit.
Vysokorychlostní připojení k internetu je stabilní,
spolehlivé a s nikým jej nesdílíte. Stahování ani odesílání dat nepodléhá žádným omezením. Přijímací zařízení získáte na dobu využívání služeb zdarma.
Kabelová televize v síti Selfnet se vyznačuje rozmanitou programovou nabídkou a také mimořádnou
kvalitou signálu – řada televizních stanic jej poskytuje
přímo ze svých studií. Díky službě Mých 5, 10 nebo 15
si navíc můžete sestavit programovou nabídku podle
vlastních představ. Televizní zábavu v síti Selfnet si
můžete užívat už od 150 korun měsíčně.
Připojit se k síti Selfnet jde velmi jednoduše, rychle a
z pohodlí vašeho domova. Nyní navíc i výhodně díky
akci 4 měsíce internetu zdarma při závazku na 2
roky. Stačí se obrátit na Zákaznické centrum Selfnet,
a to telefonicky na 533 383 335 nebo mailem na
zakaznicke.centrum@selfnet.cz. Operátor předá váš
požadavek technikovi, který vás bude kontaktovat
a domluví se s vámi na termínu aktivace služeb.
Služby Selfnet můžete objednat také na www.selfnet.cz.
Jakmile vyplníte svoji adresu (ověření dostupnosti
služeb), budete moci vkládat vybrané služby do nákupního košíku. Online objednávka míří opět přímo
ke konkrétnímu technikovi.
V případě jakýchkoli dotazů můžete využít i webchat
nebo zvolit službu Zavoláme Vám.
V současné době jsou služby Selfnet dostupné pro
obyvatele domů po levé straně hlavní silnice ve směru
z Vlkoše do Milotic. O dalším budování sítě ve Skoronicích se momentálně jedná. V případě vašeho zájmu
o rozšíření sítě se prosím obraťte na starostku obce.

„Jsme mostem
mezi přírodou a civilizací.“

Mladý Ječmen, Chlorella pyrenoidosa

Marcela Ingrová
Partner Green Ways
605 424 137
marcela-ing@seznam.cz
Kyjov, Jungmanova 1310
dveře 211 B
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Evidence obyvatel
Stav k 10. 12. 2015		
Narodilo se 		
Přihlásilo se 		
Odhlásilo se 		
Zemřelo 			
Stav k 22. 6. 2016		
PODROBNÝ ROZPIS
Narodili se:		
4
Jakub Hoffinger
Aneta Roubíková
Zora Drozdová
Matyáš Pilát
Přihlásilo se:
5
Jitka Klimešová
Natali Gančarčíková
Martina Buštíková
Lukáš Buštík
Adéla Buštíková
Odhlásilo se:
Soňa Maradová
Tomáš Nenička
Pavla Neničková
Jakub Nenička
Matěj Nenička
Jakub Ryba
Martin Blahynka
Petr Lunga

8

Zemřelo:		

0

527
4
5
8
0
527

Setkání s jubilanty
V neděli 3. dubna 2016, týden po velikonocích, se uskutečnilo
setkání jubilantů, kteří mají narozeniny v 1. pololetí roku 2016,
s vedením obce. Beseda probíhala v družné náladě. Oslavenci
zavzpomínali na stará léta, školu a učitele, na to, jak dřív
Skoronice vypadaly a kde kdo bydlel. Ujasnili mi také mnohé
příbuzenské vztahy a rodinné vazby. Protože jedním z jubilantů
byl Petr Ingr, varhaník a kapelník-nestor DH Skoroňáci,
nechyběla ani písnička. Škoda, že chyběl nejstarší oslavenec. Ale
tomu jsme popřáli dodatečně. Příští setkání bude na podzim,
termín upřesníme a jubilanti obdrží jmenovitě pozvánku. S těmi,
kdo nebudou moci přijít, se domluvíme na osobní návštěvě.
Setkání těch, kdo jsou narozeni ve stejném roce, chodili spolu
do školy a mají společné zážitky, bývá velmi příjemné (podle
mých dosavadních zkušeností s těmito akcemi). A pokud díky
datu narození zbývá na druhé setkání z ročníku např. pouze
jeden, je o toto setkání ochuzen. Proto pro příští rok uvažujeme
– a zajímá nás váš názor, milí jubilanti - že bychom uspořádali
setkání všech jubilantů v jednom termínu.
Marie Půčková

MATRIKA
Životní jubilea:
70 let:
Petr Ingr
Josef Klimeš
75 let:
Josef Plachý
Ludmila Brázdová
Ludmila Hudcová
80 let:
Hedvika Něničková
Štěpán Půček
Jindřich Brázda
85 let:
Antonín Borýsek
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Skorovšecko ze Skoronic ve fotografii
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Vydala obec Skoronice v nákladu 150 ks, ve Skoronicích dne 29. 7. 2016.
Grafická úprava A studio group Kyjov. Fotografie: Jan Grombíř a archiv obce.
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