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Zastavení v polovině cesty

V říjnu uplynuly dva roky od komunálních voleb a současné
zastupitelstvo obce je v polovině svého mandátu. Na začátku jsme
měli konkrétní úkoly. Co z nich je splněno? Obec je napojena na
vybudovanou kanalizaci a ČOV. Kanalizaci provozuje Svazek
obcí, kde jsou Skoronice členem. Při opravách budovy školy byl
vytvořen boční přístup s přístřeškem do knihovny a kluboven.
Tento vchod opatříme příští rok novými venkovními dveřmi.
Před školkou vznikla nová parkovací místa a chodníky. Úkolem
zůstává odkanalizování školky a obchodu, bezbariérový přístup
do patra ke knihovně a klubovnám, nové hřiště a vnitřní úpravy
školky. V návaznosti na nový územní plán je rozpracovaná
územní studie pro lokalitu Přední kusy. Pokračováním je
rozhodnutí ZO ve spolupráci s vlastníky pozemků o variantě
výstavby, vykoupení pozemků na inženýrské sítě, vypracování
projektové dokumentace a postupná realizace inženýrských
sítí. Pozemkové úpravy jsou v plném proudu, jejich ukončení se
předpokládá za 2-3 roky. Statické zajištění hasičské zbrojnice
jsme realizovali v roce 2015-16. Otázkou k řešení zůstávají
přilehlé prostory klubovny, šatny a sociálního zařízení. Podařilo
se rozšířit síť chodníků v obci novými úseky v celkové délce cca
200 m. Asfaltový chodník k obchodu byl nahrazen zámkovou
dlažbou. Zbývá opravit úsek od kontejneru na sklo po přechod.
Novou tvář získalo prostranství před obchodem, kde vznikla
zpevněná plocha s pergolou, doplněná zelení. Malý parčík
u hlavní silnice byl osazen novými obrubníky a je díky mlatovému
chodníku průchozí. V příštím roce zpracujeme plán realizace
chodníků v dalších částech obce. Pokračují opravy kostela,
v uplynulých dvou letech byla dokončena fasáda a oprava střechy
nad presbytářem. Podařilo se zrealizovat novou přední zeď
hřbitova a za její vzhled se rozhodně nemusíme stydět. Zbývá
dokončit zdi boční. V rámci efektivního využívání obecního
majetku je v budoucnu vhodná rekonstrukce obecní mlatevny.
Skoronští sportovci by si zasloužili vybudování víceúčelového
hřiště. Samozřejmě podporujeme kulturní a spolkový život
v obci, a to nejen formou dotací. Podílíme se na financování
sociální sítě Kyjovska, aby mohli naši občané využívat sociální i
pečovatelské služby. Myslím, že za námi zůstává kus práce.
Ale ještě větší kus je před námi.
Přeji tedy zastupitelstvu do druhé půlky mandátu hodně elánu,
úspěchů a co nejvíc spokojených občanů. Vám všem přeji v roce
2017 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ing. Marie Půčková, starostka
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Skorovšecko ze Skoronic ve fotografii
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Úspěšný rok
Zastupitelstvo obce zvolené v roce 2014 je v polovině svého mandátu. Zhruba v polovině je i
plnění úkolů a investičních akcí, jejichž realizaci
předpokládá strategický dokument na léta 2014
– 2018. Program rozvoje obce v oblasti investic
klade důraz na opravy a rozšiřování inženýrských
sítí a chodníků, rekonstrukce a údržbu obecního
majetku, revitalizaci a rozšiřování ploch zeleně
a odpočinkových míst. Významným počinem
současného zastupitelstva je zahájení komplexních pozemkových úprav v katastru obce a příprava výstavby rodinných domků v lokalitě Přední
Kusy. V oblasti společenského a kulturního života obec podporuje formou grantů činnost spolků
a spolupodílí se na akcích a aktivitách občanské
společnosti.
V roce 2016 bylo realizováno šest dotovaných investičních projektů celkové hodnotě 2,5 milionu korun
- výměna krovů a střechy nad presbytářem kostela
sv. Floriána, vybudování nové čelní zdi hřbitova, revitalizace prostranství před hospodou a obchodem,

Hovolány, část výměny chodníku u obchodu, opravu komunikace na Macháček, prodloužení veřejného osvětlení k rybníku a opravu podlahy v sále
obecního domu. Tyto práce si vyžádaly náklady ve
výši cca 450 000,-Kč. V letošním roce byly zahájeny
dva důležité neinvestiční projekty. Stanovením obvodů polních tratí  byly zahájeny terénní práce na  
komplexní pozemkové úpravě katastru obce a zpracováním návrhu územní studie byl učiněný první
krok k vytvoření nových stavebních míst v lokalitě Přední Kusy. Úspěšná realizace obou projektů,
které mohou zásadním způsobem přispět k dalšímu
rozvoji obce, je podmíněna vstřícným přístupem
majitelů pozemků a ochotou ke spolupráci při jejich řešení. Bohužel nesouhlas několika majitelů již
vyloučil z pozemkových úprav lokalitu Vinohrádky
a projektovou přípravu pro budování inženýrských
sítí na Předních Kusách komplikuje neochota majitelů k prodeji části pozemků na sítě. 8. prosince
proběhlo shromáždění vlastníků pozemků a jejich
seznámení s dalším postupem při realizaci tohoto

úprava prostranství a parčíku u silnice, vybudování nového chodníku naproti kostela, vybudování
nových chodníků u obchodu. Dotace na tyto projekty dosáhly výše 1 650 000,- Kč.  Všechny dotované projekty jsou vyúčtovány a finanční prostředky byly převedeny na účet obce. Úvěr   Komerční
banky ve výši 960 000, který jsme čerpali na předfinancování staveb, je splacený. Úroky z úvěru činily
1 800,- Kč. Plně z vlastních finančních prostředků
obec hradila vybudování chodníku od hřbitova na

projektu, který bude pokračovat v dalších letech.
Předpokládané investiční akce v roce 2017
Dotované stavby a opravy:
Podle informací z Ministerstva zemědělství ČR
bude v příštím roce znovu vypsaný dotační titul DT
16 s výší dotace 70% nákladů, maximálně 700.000,Kč. Jde o titul, s jehož podporou jsme letos mimo jiné
vyměnili část střechy na kostele a vybudovali novou
čelní zeď hřbitova. V těchto rekonstrukcích chceme
s finanční pomocí MZe pokračovat. Pro podání žádosti o dotaci je nutné zajistit zpracování projektové
dokumentace a vydání stavebního povolení.
Hlavní loď kostela sv. Floriána – firma H+B
Vsetín zpracovává projektovou dokumentaci na výměnu konstrukce střechy a střešní krytiny nad lodí
kostela. V příštím roce předpokládáme celkové
náklady ve výši 1 milion korun, spolufinancování
obce by činilo 300.000,- Kč. Rozsah rekonstrukce
bude známý po zpracování projektového rozpočtu.
Boční hřbitovní zeď - autor projektu čelní hřbitovní zdi ing. Fridrich zahájil práci na projektové dokumentaci a rozpočtu rekonstrukce severní boční zdi.
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Úspěšný rok
V příštím roce předpokládáme celkové náklady ve
výši 1 milion korun, spolufinancování obce by činilo 300.000,- Kč. Konstrukce zdi bude kopírovat
vzhled čelní zdi, vybudována bude z plných cihel
s průhledy ve tvaru kříže. Rozsah rekonstrukce
bude známý po zpracování projektového rozpočtu.                                                                                                                                    
Dotační tituly Jihomoravského kraje budou vyhlášeny v lednu 2017, v současné době nejsou známé aktivity, které bude kraj podporovat. Předpokládáme podání žádosti o dotaci v oblasti kultury a
tradic (jízda králů, hody), v Programu rozvoje venkova uvažujeme o žádosti na podporu rekonstrukce podlahy sálu a pódia obecního domu, případně

Z výše uvedeného - a přebytkového rozpočtu
roku 2016 - je zřejmé, že zastupitelstvo obce si
uvědomuje svoji odpovědnost za rozvoj a uvážlivé
hospodaření obce a ani po letošním úspěšném
roce neusíná na vavřínech. Uvedený plán
investičních akcí na příští rok je pouze rámcový
a vychází z možností obecního rozpočtu; pokud
se vyskytnou nové dotační příležitosti, určitě je
využijeme. Národní a evropské dotace – ať už
si myslíme o jejich rozdělování a smysluplném
využívání cokoliv – jsou jedinou možností pro
financování rozsáhlejších investičních akcí.
Jan Grombíř

pokračování výstavby nového chodníku od Lungového č.p. 110 na konec dědiny směrem na Milotice.  
Stavby a rekonstrukce hrazené z rozpočtu obce:
a) Prodloužení vodovodního řádu na Zelničky
– u tohoto projektu bylo zahájeno územní řízení,
vydání stavebního povolení předpokládáme v únoru 2018. Rozpočet této stavby činí 650 000,- Kč.
Předpokládáme, že jeho výši sníží výběrové řízení na realizátora stavby, které vypíšeme na
jaře, realizaci stavby předpokládáme v měsících
květen/červen 2017. Realizační firma by zároveň
provedla i připojení obecního domu na veřejnou
kanalizaci. Rozpočet této stavby činí 90 000,- Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo pro
místní rozvoj a Jihomoravský kraj připravují na
léta 2018-2020 dotační tituly na opravu místních
komunikací a chodníků, necháme v letošním roce
zpracovat projektovou dokumentaci a vyřídit stavební povolení tak, abychom byli na podání žádostí
o dotace připraveni. Jedná se o následující stavby:                                                                                                                                          
-  místní komunikace Ulička
- pokračování rekonstruce chodníku naproti kostela
-  dokončení výměny původních chodníků v okolí
obchodu
-  zpracování studie řešení chodníků a parkovacích
míst na Dědině a Pastvisku.
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Zase o kousek blíž
Před rokem jsem psala o nutné výměně střechy na kostele. Jsem velmi ráda, že se během měsíců května
a června podařilo vyměnit střechu nad presbytářem kostela. Samotné realizaci předcházelo zpracování
projektové dokumentace a to ve zrychleném režimu, protože bylo nutné stihnout termín pro podání
žádosti o dotaci. Díky nadlidskému nasazení pana místostarosty Grombíře se stihl nejen tento termín,
ale i nezbytný proces stavebního povolení. Výsledkem jeho úsilí je nová střecha, jejíž cena dosáhla výše
453 723 Kč, z toho obec uhradila částku ve výši 167 000 Kč a dotace Státního zemědělského intervenčního
fondu činila 286 723 Kč. Jedná se sice o nejmenší část střechy, ale vyzkoušely se na ní stavební postupy,
materiály, jednotliví dodavatelé a také stavební firma, která realizaci prováděla. Pro další fáze výměny
dvou zbývajících střech už starosti s jejich výběrem nebudou, bude se
pokračovat v tom, co se osvědčilo u již hotové střechy.
Realizační firmou byla společnost H&B delta ze Vsetína. Je to firma
s dlouholetou tradicí, která je jednou z nejlepších ve svém oboru. Zaměřuje
se na opravy střech památkových objektů a to za použití původních
historických postupů. Velmi často také opravuje kostelní věže, což nepatří
k běžné náplni práce jiných tesařských firem. Mezi její referenční stavby
patří bazilika na Velehradě, minaret v Lednici nebo státní hrad Šternberk.
I přes její kvality byla nabídnutá cena nižší než cena stanovená rozpočtem
v projektové dokumentaci. Na krov bylo použito naimpregnované hoblované
modřínové řezivo. Také se daly nové izolace nad strop presbytáře kostela
a následně se zaklopily dřevěnou pochůzí podlahou.
Původní střecha kostela byla pokryta modrošedou břidlicí. V r. 1926 byl
dán na střechu eternit a ve druhé polovině 20. století se pravděpodobně
vzhledem k dostupnosti materiálu a nižší ceně použil hliníkový plech,
který ovšem zásadním způsobem změnil vzhled kostela. Abychom se
přiblížili jeho původní podobě, použili jsme po konzultacích s architekty,
projektantem a realizační firmou hliníkovou falcovanou šablonu firmy Prefa antracitové barvy, na kterou
výrobce poskytuje záruku 40 let. Tato krytina je výrazně levnější než břidlice, je lehčí, jednodušší na
pokládku a jako systém dokonale zamezí zatékání do krovu kostela, ke kterému v minulosti ve velké
míře docházelo. Tento systém je dlouhodobě používán na památkách v Rakousku a Německu a velmi se
osvědčil.
Výměna střechy nad lodí kostela a na věži bude z finančních a technických důvodů pravděpodobně
rozdělena do tří etap: v první by se udělal nový krov nad lodí kostela a zakryl se dočasnou lepenkou, poté
by se udělala kompletně věž a nakonec by se odstranila lepenka nad lodí kostela a nahradila se krytinou.
Vše bude záležet na možnostech získat finanční prostředky z dotačních titulů. Pro úpravy interiéru máme
hotové vizualizace jak by mohl celý prostor v budoucnu vypadat. Tyto vizualizace byly k vidění na výstavě
u příležitosti 130. výročí vysvěcení kostela. První přijde na řadu oprava
kůru, ale vše bude záležet na finančních možnostech.
Uvědomuji si víc, než kdokoliv jiný v této obci, že opravy kostela jsou
extrémně finančně náročné, ovšem byly a jsou nezbytně nutné pro jeho
další zachování. Po dokončení střechy budeme mít větší část finančně
nejnáročnějších prací za sebou a budeme se moci soustředit už jen na
úpravy interiéru, které již nebudou tak finančně náročné.
To, co se daří místním lidem je v dnešní materialistické době malý zázrak,
který jen potvrzuje, že si i naše generace svůj kostel ve Skoronicích zaslouží.
V budoucnu se lidé v kronice dočtou nejen to, že kostel byl vystavěn
z příspěvků dobrovolných a prostředků obecních v letech 1885 – 1886, ale
i to, že po 130 letech byl kompletně zrekonstruován z velké části za peníze
místních obyvatel. A budiž jim to ke cti. Děkuji všem, kteří přispívají
finančně a také těm, kteří o kostel nezištně pečují, neboť nejen opravy, ale
i každodenní drobné práce jsou velmi potřebné. Ráda bych poděkovala
zastupitelstvu obce za to, že opravy kostela podporuje a spolufinancuje
projekty z dotačních titulů. Na závěr bych si dovolila odcitovat našeho pana
faráře, P. Jana Lišku: „S vděčností Bohu a s vděčností vůči všem, kterým
není lhostejná budoucnost křesťanské víry vyslovuji přání, kéž i nadále vzkvétá to nejcennější, co v naší obci
máme, kéž naším společným úsilím přetváříme tento dům v Domov Boží.“
Olga Hradilová, členka farní rady
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Aktivity Vinařského spolku v roce 2016
Letošní rok byl v krátké historii Vinařského spolku vůbec nejnabitějším a naše aktivity nám naplnily většinu
našich volných víkendů, avšak i takto pracovně strávený čas byl pro nás zábavou a zpestřením běžných dnů.
Z počátku roku jsme dokončovali nový projekt „Navštiv svého vinaře“, který se snaží nejen představit mladá
vína skoronských vinařů, ale především vrátit aspoň „trochu života“ do naší sklepní uličky, která bohužel v posledních letech víceméně skomírá a návštěvy vinařů (ani mezi sebou) bohužel už nejsou samozřejmostí. Zahrádkářům jsme pomohli připravit tradiční skoronský košt a pak hned s příchodem jara nás čekal největší úkol
letošního roku - druhá etapa výstavby kulturně-turistického areálu ve Vinohrádkách, tj. zastřešení části areálu.
Strávili jsme tak desítky hodin v halách firmy Mondy Home ve Vlkoši, která nám umožnila svépomocnou
výrobu vazby ve svých výrobních prostorách, ale i využití potřebných strojů a zařízení, za což jsme především
některým zaměstnancům této firmy vděčni a výrazně
nám tak naši práci usnadnili.
Jakmile nám to tedy počasí dovolilo, vrhli jsme se
do samotné stavby přístřešku. A jen díky zručnosti a
ochotě pracovat nejen členů spolku, ale i kamarádů
z Nětčic, se nám celá stavba zdárně podařila dokončit
ještě do otevřených sklepů. Do dnešního dne jsme do
celého areálu, který má sloužit nejen místním, ale i
projíždějícím či procházejícím turistům a zatraktivnit
tak celou naši sklepní kolonii, investovali více jak
250 000 Kč. Takto, z pohledu našeho malého spolku,
finančně náročný projekt jsme byli schopni realizovat
pouze díky podpoře větší části představitelů naší
obce. Významným zdrojem financí byly také
případné zisky z pořádaných akcí našeho spolku za
celou dobu jeho existence a neopomenutelná byla i podpora místní zahrádkářské organizace.   
Otevřené sklepy se letos konaly těsně před „velkými“ prázdninami, kdy panovala úporná vedra, a tak tato
nepřízeň počasí poměrně dost ovlivnila celkovou účast. Ale i tak si k nám našlo cestu zhruba 250 návštěvníků,
a proto na závěr panovala spokojenost jak u většiny našich hostů, tak u nás pořadatelů. Výborně se osvědčil
i nově dobudovaný areál, který poskytl návštěvníkům nejen žádaný stín, ale i příjemný prostor k posezení či
tanci u cimbálové muziky do pozdních nočních hodin.
Léto pak bylo u většiny ve znamení rodinných dovolených a odpočinku od spolkových „povinností“. Ale
rozhodně jsme si v jeho závěru nenechali ujít akci ve Vinařství Štěpána Maňáka v Žádovicích, který jako už
tradičně představil celou svou produkci a připravil nám tak velmi podařený degustátorský zážitek.
Hned na to nás už čekala výroba burčáku na akci, která se stala největší, jakou jsme zatím organizovali Burčákovou zábavu. Letos se jí zúčastnilo více jak 700 návštěvníků a jak se později ukázalo, přípravy nebyly
ani tak náročné, jako nedělní úklid.
V rychlém sledu pak jako příjemné ukončení léta proběhl Burčákový pochod obcemi mikroregionu, který
se stává velmi oblíbeným (a já věřím, že jeho velké časy ještě přijdou) a následný Trh místních produktů, kde
jsme zajišťovali vinotéku.
Začátek listopadu je ve vinařském kalendáři rezervován Svatomartinským vínům. I my jsme jako každoročně
uspořádali řízenou ochutnávku těchto vín. Ta se tentokrát odehrála v prostředí místní knihovny, což bylo
neobvyklým zážitkem nejen pro nás, ale věřím, že i pro knihovnu jako takovou, jelikož jí to může dát další
rozměr a ukázat široké možnosti využití tohoto kulturního prostoru.
Rok zakončujeme již tradičně ochutnávkou mladých vín skoronských vinařů při vánočním zpívání v obecním
domě.
Nastavená laťka se těžko snižuje, a tak i v následujícím roce nás „snad“ čekají podobné projekty a akce jako
letos. Velkou neznámou (nejen) pro nás zůstává elektronická evidence tržeb, která pokud zůstane v současné
podobě, v podstatě z ekonomického hlediska znemožní pořádání většiny akcí, které organizujeme. A tak
čekáme, jak se situace vyvine.
Velkým úkolem (i z ekonomického hlediska) bude také další zvelebování našeho areálu ve Vinohrádkách,
který bychom letos chtěli vybavit inventářem – stoly, lavice, koše atd. a doupravit okolí.
Máte-li chuť, zapojte se či navštivte v příštím roce některou z našich aktivit či akcí a zpestřete si tak i svůj
volnočasový program.
Na viděnou s vámi se těší a hodně úspěchů v Novém roce vám přejí členové Vinařského spolku Skoronice.
Aleš Rajsigl
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Akce v obecní knihovně
Letošní rok v knihovně nebyl jenom o půjčování knih, ale i o kulturních akcích pro děti i dospělé.
Poslední pátky v lednu i únoru se konala již tradiční Čtenářská kavárna. V březnu jste si prohlédli výstavu
kraslic. Vlastnoručně obháčkované vajíčka zapůjčila Anežka Ingrová, čp.133. Škrabané kraslice půjčila
i k prodeji nabídla Marie Išová, čp. 68.
V pátek 1.dubna se naše knihovna opět
připojila k akci Noc s Andersenem. Deset
místních dětských čtenářů ve věku 7-9 let
zasadilo „třešňový pohádkový strom“.
Pokud se podaří organizovat tuto akci i
v dalších letech, vyroste dětem u viaduktu
Pohádkový les.  V knihovně pak děti plnily
úkoly, hrály hry, vyráběly záložky a po
promítání pohádek se uložily do spacáků
a pár hodin opravdu i spaly. V létě bývá
návštěvnost v knihovně už tradičně menší,
tak jsme toho využili k výměně všech
regálů za nové. Nové bílé dřevěné regály
knihovnu zútulnily a zároveň nabídly
přehlednější orientaci i více místa pro knihy.
V listopadu se místní vinaři rozhodli využít prostoru knihovny k zorganizování koštu Svatomartinských
vín. Začátkem prosince jsme se v knihovně sešli k nácviku zpěvu písní z Balady pro banditu. Jednalo se
o přípravu na Silvestrovský pochod za prasátkem a i když byla účast spoluobčanů menší než jsme čekali,
výsledek bude určitě stát za poslech.
Všechny akce, které proběhly, jsme pro vás mohli připravit, protože byly zorganizovány za pomoci
starostky i místostarosty a finančně podporovány obcí. Místostarosta Jan Grombíř podal žádost o dotaci
na nákup nábytku, která byla podpořena a díky tomu se pyšníme novými regály. Chci poděkovat za
celoroční spolupráci  a přízeň místnímu obecnímu úřadu a zastupitelstvu.
Vánoce do našich srdcí přináší kouzelný pocit,
všichni jsme náhle spříznění, pro hádky a problémy místo není.
Všude zavládne klid, je krásné s blízkými být,
a na Štědrý večer pod stromečkem od Ježíška najdeme pak nejeden sen.
Ale určitě to není jen o dárcích, hlavní je, co máme v srdcích svých,
že si čas a cestu najdeme, svátky společně oslavujeme.
Přeji Vám klidné prožití Vánoc a v novém roce 2017 štěstí moc.
Renáta Ticháčková
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Nahlédnutí do školky
Začneme začátkem školního roku 2016/2017.
Do školy nám odešlo šest dětí. Kapacitu se podařilo naplnit díky třem dětem ze Skoronic, dvěma dětem
z Vlkoše a jednomu dítěti z Vracova. V kolektivu 25 dětí máme 14 děvčat a 11 chlapců. Několik let
předtím velkou měrou převažovali chlapci.
Na září, na září, těšili se sadaři… Tak začíná školková básnička a my, učitelky, jsme se taky těšily na nový
začátek. Jenže téměř polovina tříletých dětí ve smíšeném kolektivu není legrace. Stále, po třech měsících,
se učíme vzájemně si pomáhat, neubližovat si, omluvit se, dělat kompromisy…
Je to běh na delší trať a všechno je to o trpělivosti a důslednosti. Za léta praxe jsme už zocelené:-)

Podzim v naší mateřské škole jsme prožívali hodně kulturně a myslíme, že jsme vsadili na samá pěkná
představení. Hned v září přijelo divadlo Rolničky s pohádkou, kde byl hrdinou zajíček s bolavým zoubkem.
Za čtrnáct dnů divadlo Sluníčko zahrálo klasické pohádky, ovšem v netradičním podání. V říjnu nás
navštívil kouzelník Valdini a předvedl, co dokážou šikovné ruce s rekvizitami. Také jsme si zajeli na
zajímavé představení do kulturního domu v Kyjově. Byly to Hrátky na pohádky a byly poutavé. Děti,
kterých byl plný divadelní sál, byly spokojené. Divadlo Květinka je u nás skoro doma a jejich autorské
pohádky a příběhy nás moc baví. S divadlem Barborka si děti připomenuly, jak je důležité uklízet a dbát
o své zdraví. Také si vyzkoušely znakovou řeč pro neslyšící.
Pondělí 5. prosince bylo ve znamení mikulášské návštěvy.
Někteří začali preventivně brečet už při zaklepání na dveře. První vkročil důstojný Mikuláš, za ním anděl
a poslední vběhl čert. V tu chvíli brečící přidali na decibelech a hned se lepili na paní učitelky. Když
Mikuláš rozevřel Knihu hříchů, zdálo se, že bude mít čert naloženo a bude velké pytlobraní...Ale bohužel
Mikuláš zasáhl, děti slibovaly (a hned zapomněly), a tak si pekelník do pytle nikoho nepřihodil.
Pak se děti připravovaly na vánoční besídku, která se konala 20. prosince. Moc se těšily! Užily si
předpremiéru pravých Vánoc, které jsou každý rok jiné, neopakovatelné.
Anna Kůřilová, ředitelka MŠ
8

Rybáři Skoronice, z.s. – ohlédnutí se za rokem 2016

Rok 2016 začal jako tradičně výroční schůzí, na které byly odsouhlaseny akce na celý rok.
V průběhu jarních měsíců bylo provedeno několik brigád, na kterých se upravily propadlé břehy
dosypáním drceného recyklátu a dále se provedla prořezávka přerostlých křovin a stromů.
Květen byl pro sdružení ve znamení zvýšené administrativy, a to z důvodů změny Rybáři Skoronice,
občanské sdružení, na Rybáři Skoronice, zapsaný spolek, jak to legislativně nařizoval nový Občanský
zákoník a bylo potřeba napsat a schválit nové stanovy.
V měsíci červnu jsme již mohli realizovat dvě naše stěžejní akce, v sobotu 4. června proběhly tradiční
rybářské závody a v pátek 17. června se konal 2. ročník akce „Naše ryby na Váš stůl“, na které byla i přes
nepřízeň počasí velmi slušná účast.
Vzhledem ke skutečnosti, že obě akce byly velmi kladně hodnoceny ze strany veřejnosti, počítáme
s jejich realizací i v roce 2017.
O prázdninách se nám po několikaletém úsilí podařila ve spolupráci s obcí Skoronice zrealizovat
přípojka u elektrické energie, což nám usnadní pořádání dalších aktivit na místním rybníku.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem podporovatelům a sponzorům za jejich štědrost.
Výbor spolku Rybáři Skoronice, z.s.
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Sbor dobrovolných hasičů Skoronice ve 2. pololetí 2016
V minulém čísle bulletinu Skorovšecko ze
Skoronic jsme končili informací o vydařeném
Dětském odpoledni uspořádaném na závěr
školního roku. Další akcí, kterou jsme chtěli
uspořádat na závěr prázdnin, měl být táborák
pro děti, po kterém by následovala diskotéka
i pro dospělé. Od tohoto záměru jsme nakonec upustili, poněvadž se v tuto dobu objevilo několik akcí (jak v místě, tak v nejbližším
okolí), čímž nastaly komplikace, jak s volbou
vhodného termínu, tak s příp. malou účastí.
Po prázdninách jsme se zaměřili na vnitřní
záležitosti sboru, dále naši aktivní členové
utěsnili větrací mříže ve věži zbrojnice pletivem proti vrabcům, kteří velmi znečišťovali
vnitřní prostor věže, řešili jsme dooznačení
obleků podle nového stejnokrojového předpisu, přípravu na VVH sboru a další.
Poslední naší veřejnou akcí byl sběr želeného odpadu, který jsme provedli 27.10.2016. Tímto bychom
chtěli občanům Skoronic poděkovat jak za přípravu šrotu před domy, tak za to, že si již lépe uvědomují
nutnost třídění odpadů a mezi železo již většinou nedávají jiný odpad, natožpak ten nebezpečný, který
patří výhradně do sběrných dvorů.
Dne 18.2.2017 se chystáme opět uspořádat Hasičský bál (s hudební skupinou Šiška Vracov), na který
bychom tímto chtěli naše spoluobčany srdečně pozvat (nyní však ještě řešíme narůstající byrokratické
požadavky k těmto akcím).
Výbor SH ČMS - SDH Skoronice

Fotbal - mládež - sezóna 2016/2017 - podzimní část 2016
V mládežnických kategoriích pokračuje spolupráce mezi FC Vracov a TJ Sokol Vlkoš, což umožňuje
našim dětem kvalitní a bezpečnou hru a herní růst (v kategorii přípravek a mladších žáků jsou uvedena
jména hráčů z Vlkoše a ze Skoronic, kteří pravidelně hrají za jednotlivé týmy. Zprávy zpracovány podle
informací trenérů a vedoucích mužstev)
FKM MORAVA – mladší přípravka, trenéři: Martin Londin, František Juřík, Ladislav Semmler,
Miroslav Mívalt, Stanislav Lunga. Za „A“ tým: Jonáš Žalčík (2008), Matěj Šeda (2009) a Viktor Lunga
(2009). Za „B“ tým: Matěj Šeda, Viktor Lunga, Antonín Vašíček, Dominik Blahůš, Alexandr Chytil
(všichni ročník 2009). Na všech dětech bylo v průběhu sezóny vidět, jak jdou výkonnostně nahoru,
v každém zápase se všichni snažili a makali naplno a hlavně bylo super, jak si zápasy užívali a hrou se
bavili. Takže všem velikánská pochvala a jen tak dále.
FKM MORAVA – starší přípravka, trenéři: Oldřich Bábík, Jiří Šafář                                                                                                
Kluci mají na kontě dvě porážky, jednu remízu a osm výher, skóre 110:61. Za „A“ tým hrají: Daniel
Podráský a Pavel Ingr (oba ročník 2006). Velká pochvala patří i rodičům, bez kterých by to nešlo a kteří
kluky velmi podporují a hlavně férově fandí.
FKM MORAVA – mladší žáci (obsadili 3. místo ze 14 týmů), trenér: Petr Mezihorák, asistenti: Petr
Šimek a Miroslav Zmeškal. I přes vítězství v okresním přeboru v ročníku 2015/2016, jsme se bohužel
díky až 2. místu starších žáků nedostali do krajské soutěže a tak tento tým pokračuje i nadále v okresní
soutěži (v krajských soutěžích hrají oba týmy současně a postup se řídí dle starších žáků). Kádr toho týmu
tvoří hráči narození v roce 2004 a 2005, občas doplňovaný i hráči starší přípravky ročník narození 2006.
Během podzimní části nastoupili k mistrovským utkáním tito hráči z Vlkoše: Štěpán Hlaváč, Pavel Ingr
a Daniel Podráský. Dík patří všem klukům za jejich výkony, přístup a snažení v jejich fotbalovém učení.
FKM MORAVA – starší žáci (obsadili 3. místo ze 12 týmů), trenéři: Ladislav Menšík, Vojtěch Klajba,
vedoucí mužstva: Roman Lunga
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Na podzim jsme se umístili na třetím místě s počtem 25 bodů. Před námi jsou týmy Hroznová Lhota 31
bodů a Strážnice 28 bodů. S oběma týmy před námi jsme odehráli vyrovnaná utkání, ale ani v jednom
z nich jsme nedokázali zvítězit. FKM – Hroznová Lhota 0:1 ve Vlkoši, FKM – Strážnice 4:6 ve Vracově.
Na rozdíl od těchto dvou týmů nám chybí klasický střelec -zabiják (ve Strážnici - 71 gólů Kočička, 23 gólů
Janeček, v Hroznové Lhotě 39 gólů Smetka a 30 gólů Matyáš). Na druhou stranu z našeho týmu dalo gól
14 hráčů ze 17, kteří nastoupili. Nejlepší střelci: bratři Menšíkovi – Ladislav 15 a Vojtěch 13, Lunga Jakub 7,
Půček Karel 6, Fridrich Filip 6, Amler Dominik 4, Lungová Dagmar 4, Zmeškal Ondřej 4, Goliáš Darek 3,
Slováková Nikol, Fornůsek Jakub, Dohnal Patrik, Jandásek Jan, Šimek Dominik – každý 1 gól. Celkem
67 gólů. Dostali jsme 11 gólů. Vyzdvihl bych práci obrany týmu s brankářem Jaroslavem Šnéweisem, kteří
v pěti zápasech udrželi čisté konto a v pěti zápasech obdrželi jeden gól. Chtěl bych také pochválit výborný
přístup a spolupráci s trenéry, hráči i rodiči mladších žáků, kteří nás celý podzim doplňovali. Někteří
z nich se stali i hráči základní sestavy: Zmeškal Ondřej, Šimek Dominik, Jandásek Jan. V jarní části sezóny
bychom se rádi pokusili soupeře před námi porazit a zlepšit naše postavení v tabulce. Ještě chci poznamenat, že
v každém zápase bylo k dispozici dost hráčů. Hrajeme 7+1 a bylo nás od 11 do 14 hráčů.
FKM Morava – dorost (obsadili 6. místo ze 11 týmů), trenér: Bronislav Chovanec, asistent: David Chytil,
vedoucí mužstva: Jitka Chytilová
Dorost odehrál 11 zápasů s bilancí 5 výher, 5 proher a 1 remízy se skórem 37:33.
Kádr hráčů, kteří se na podzim zapojili: David Klajba (B), Marek Sochor, Tomáš Sluka, Jiří Vašíček,
Petr Vašíček, Tomáš Bílý, Kamil Chytil, Karel Půček, Jindřich Slavíček, Tomáš Hofírek, Roman Kozák,
Pavel Loprais, Tomáš Polanský, František Novotný, Filip Vrážel, Dušan Formánek, Dalibor Koplík, Vojtěch Zálešák, Ladislav Menšík
Těsně před začátkem mistrovských utkání došlo k výměně trenérů. Určitě to ze začátku mělo vliv na naše
výkony a výběr optimální sestavy. Časem se souhra zlepšila a výkony mužstva měly vzestupnou tendenci.
Celý podzim odehráli hlavně hráči mladších ročníků, kteří mohou ještě 2 až 3 roky hrát.
Kontakty na jednotlivé trenéry a informace o průbězích tréninků vám rádi sdělíme. Za TJ Sokol Vlkoš z.s.
(FKM Morava) Ing. Jarmila Slavíčková, mob. 778 703 282.
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TJ Sokol Vlkoš/Florbal/Stolní tenis
Středeční tréninky mladších florbalistů se od září podařilo posunout z večerních hodin na 16.00 h, a to
díky pomoci kluků, dnes už plnoletých, kteří florbal hrají ve Vlkoši od jeho počátků. Stále florbal trénujeme a hrajeme jen pro radost. Oddíl není přihlášen do žádné soutěže. S tím jsme oddíl zakládali. První
zkušenost s hokejkou a míčkem při kolektivní hře je důležitý krok pro získání celoživotního vztahu ke
sportu jako takovému. Důkazem toho jsou děti starší, kteří se každou středu na Sokolovně schází hned po
dětech mladších. Přibývá i zájemců z řad veřejnosti, kterým je vyhrazen pravidelný čas ve čtvrtek večer,
s možností zapůjčení vybavení ke hře.
Ing. Jarmila Slavíčková

Vážení rodiče! Máte-li zájem, aby vaše dítě ani v zimě netrpělo nedostatkem pohybu, máme pro vás zajímavou nabídku. TJ Sokol Vlkoš, oddíl stolního tenisu, má zájem přibírat k tomuto sportování další děti,
tedy i tu vaši holku nebo kluka. Učíme se základy tohoto sportu a hrajeme si zápasy každý týden, vždy
v úterý a v pátek od 17 do 18 hodin v přísálí sokolovny, kde vás rádi kdykoliv v uvedenou dobu přivítáme
a poskytneme další potřebné informace.
Ing. Stanislav Šmíd
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Senioři se baví
V pátek 26. srpna 2016 v 17.00 hodin zaplnili návštěvníci hospodářské nádvoří Státního zámku Milotice.
Obec Milotice totiž organizovala Taneční setkání seniorů, zkráceně Seniordance, čili jednu z již tradičních
akcí mikroregionu Nový Dvůr. Tato původně soutěž se stala přehlídkou s programem, který si chystají
senioři jednotlivých obcí. Přijde mi úžasné, že se lidé ani ve vyšším věku nebojí si ze sebe udělat legraci
a předvést něco pro pobavení druhých. Každá obec měla připravené svoje číslo, bylo originální a skvělé
– ať už to bylo Labutí jezero v podání Ratíškovic, školník s týmem uklízeček ze Svatobořic-Mistřína či
námořnice z Vacenovic. Domácí Milotice zahajovaly veselými zpěvy a na konci přidaly country-tance
smíšených párů, u nichž jsme nakonec zjistili, že tanečníci jsou vlastně dovedně maskované tanečnice. Vlkoš
nás svým vystoupením tématicky ladil na Silvestra – Tři čuníci (tedy vlastně dvanáct růžových prasátek)
a řezník … Ani Skoronice ostudu neudělaly. Vystoupení týmu Děvčata XXL, tančícího při písničce Evy
Farné „Mám boky jako skříň“, bylo svižné a vtipné. A to díky p. učitelce Ireně Vavříkové. Připravila
choreografii, nacvičovala s námi a povzbuzovala nás. Patří jí velký dík. I paní  Hedvice Neničkové, která
nám „spíchla“ sukničky. A poděkování také patří všem Děvčatům XXL bez rozdílu věku, která tanec
předvedla. Vystoupení pobavilo, jak jsme si přály. My jsme si to užily už při samotném nácviku. Účastníci
akce měli možnost dostat se do Milotic objednaným autobusem. Ze Skoronic jsem napočítala kromě
účinkujících i 17 dospělých diváků a potěšilo mě to. Jsem přesvědčena, že času stráveného v Miloticích
rozhodně nelitovali. Takže – za rok v Ratíškovicích!
Marie Půčková

Hody 2016
Jako každý rok patří první listopadový víkend v obci jedinečné události, kterou jsou hody. Rád bych jménem
letošních stárků tento víkend a přípravy na něj zhodnotil. Hody 2016 byly trochu jiné než ty předchozí, což
uznáte určitě i vy. Pokusili jsme se přinést do Skoronic
pár nových věcí, některé byly přijaty lépe, jiné hůř.
Věřím však, že nikomu nezabránily, aby si hodové
veselí náležitě užil. Budeme proto rádi za poskytnutí
jakékoliv zpětné vazby – vašich názorů, připomínek,
výtek, ale samozřejmě i pochval  - ať už prostřednictvím
mailu, sociálních sítí či osobně.
Nakonec bychom chtěli poděkovat vám všem, kteří jste
na hody došli, protože bez vás by to stejně nešlo. Speciálně však chceme poděkovat kolektivu lidí mladých,
kteří se podíleli na hodových přípravách. Byli jsme
velmi mile překvapeni a potěšeni aktivitou nastupující
generace, ale i radami od zkušených skoronských hodařů. Díky tomu jsme dokázali vše nachystat a zvládnout s dostatečným předstihem a relativně bez stresu.
Rádi bychom tuto aktivitu dále podporovali, aby i v příštích letech nebyla nouze
o ochotné spolupracovníky a stárky především! Sluší se také upřímně poděkovat
„prohodovému“ přístupu vedení obce, bez jehož podpory by se hody ve Skoronicích jen těžko uskutečnily.
Co říct závěrem? Hody letos byly, tak snad aj za rok budú!
Za stárkovskou čtveřici pro rok 2016 Vojtěch Půček
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365 dnů s mikroregionem Nový Dvůr
Za pár dnů končí rok 2016, se kterým se někteří společně rozloučíme na jedné z největších a nejnavštěvovanějších akcí mikroregionu
Nový Dvůr. Ale vraťme se v čase a připomeňme si, co se během
roku v mikroregionu událo. Část akcí je už tradiční, každý rok se
v malých změnách a místech konání opakují. Část akcí je nahodilá
podle aktuálního dění daného roku.
Začněme těmi pravidelnými: pomyslným středobodem našich
aktivit a společné propagace je zámecká konírna v Miloticích.
Chceme tu ukázat společné i rozdílné tradice všech šesti obcí mikroregionu. Otevření turistické sezóny začátkem dubna je pro nás
událostí, kterou pracovnici konírny připravují dlouho dopředu.
Během 7měsíčního provozu až do října pořádáme ke stálé krojové
expozici několik výstav na různá témata. Chceme, aby se tam turisté i domácí cítili dobře a rádi se vraceli. A jestli máte doma nějakou starou, zajímavou věc, kterou kdysi používali stařečci, rádi ji
přidáme mezi naše exponáty.
V závěru srpna je tradiční akcí taneční večer seniorů „Seniordance“.
Letos byly hostiteli Milotice, atmosféra, program a společná zábava byly opět bezvadné.
Své místo v kalendáři akcí už zaujalo i Burčákové putování a doplnilo víkend s Trhem místních produktů. Obě akce závisí hodně
na počasí, které nám letos přálo a na trh přišly neuvěřitelné téměř
tři tisíce návštěvníků. Podzimní stálicí pro děti, ale i dospěláky je
Drakiáda na letišti Aeroklubu Kyjov. I tady se snažíme, za podpory pilotů nebo modelářů, „poručit větru, dešti“, jak jen to jde.
Největší odměnou je ale společně strávené odpoledne dětí s rodiči,
dědečky a babičkami. No a „grand finále“ roku je silvestrovský
pochod. Jeho už pravidelné tématické pojetí je vždy originální
a vyprovokuje nás k nečekaným, nevídaným a kreativním výkonům. Vzpomeňme, jak hvězdy mikroregionu zářily nad Vacenovicemi do pozdního silvestrovského odpoledne. Potkat se, pro řadu
lidí nebýt poslední den v roce sám, zhodnotit svůj rok, naplánovat další – to bylo a zůstává hlavní myšlenkou pochodu. Všechno
ostatní „na place“ je navíc, je to vstřícnost hostitelů pro pochodníky, kteří ušli kus cesty, aby došli na besedu.
A jaké byly ty další akce? Letošní rok 2016 byl opět rokem olympijským a naši sportovci bojovali statečně. Ale kdo by jezdil do
Rio de Janeiro, když můžeme mít svoje Regionhry Rio de Nový
Dvůr! Horko bylo víc než v Brazílii, ale týmy všech obcí dodržovaly sportovního ducha a podávaly neuvěřitelné výkony. Medaile se
dostaly po zásluze na všechny, ale vítěz mohl být jen jeden – letos
Vacenovice.
Už druhým rokem se každé pololetí setkávají děti našich obcí na
společných akcích pořádaných vždy jednou ze základních škol.
Nápady dětí a jejich učitelů jsou originální a starší děti si často
vyzkouší pořadatelské povinnosti. Svatobořice-Mistřín pořádali
soutěže v létě, na podzim základní škola ve Vlkoši spojila soutěž
s výstavou „Na krála, matičko, na krála“ ve Skoronicích a tolik
pěkně malovaných papírových žúder nebo krepových růží nevidíte
každý den!
365 dnů roku 2016 pomalu končí – přejme si pevné zdraví,
spokojenost a ať se nám všem společně v Mikroregionu Nový Dvůr
daří i v novém roce 2017!
za tým Mikroregionu Nový Dvůr
Vladimíra Motlová
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Výstava „Na krála, matičko, na krála“
Ve dnech 9. 9. – 2.10. 2016 hodin mohli návštěvníci shlédnout výstavu s názvem „Na krála, matičko, na
krála“, zapůjčenou z Národního ústavu lidové kultury Strážnice. V programu vernisáže vystoupil folklorní
soubor Děcka ze Skoronic s pásmem O jízdě králů, Eliška a Šárka Lungovy (hra na cimbál a zpěv), CM
Palagrija.
Od zahájení výstavy po její ukončení ji navštívilo 195 osob. Shlédli ji žáci a učitelé ZŠ Vlkoš, o jízdě
králů s nimi povídala paní Marie Holcmanová. Výstavu si s nadšením prohlédli starostové mikroregionu
Hornolidečsko z Valašska při návštěvě mikroregionu Nový Dvůr.
V průběhu výstavy se uskutečnilo setkání žáků škol mikroregionu Nový Dvůr pod patronací Národního
ústavu lidové kultury Strážnice, Obce Skoronice a Mikroregionu Nový   Dvůr s názvem „Do Skoronic
za králem“. Formou her a soutěží poznávali Jízdu králů ve Skoronicích  a získali představu o ostatních
jízdách králů na Slovácku, jak je zobrazuje uvedená výstava. Děti soutěžily např. o nejlépe nakreslené logo
UNESCO, nejlepší vyvolávku, tvořily papírovou růži pro krále, malovaly nejkrásnější žudro či natahovaly
do koštýře (k lítosti některých jen vodu…), hrály pexeso, skládaly puzzle atd. Odcházely spokojené a bohatší
o zkušenosti a vědomosti, nabyté hrou.
Poslední akcí v rámci výstavy o JK byla beseda s profesionálním fotografem, autorem knihy Koně pro
krále ing. Daliborem Gregorem a spoluautorem knihy p. Josefem Išem, chovatelem koní, odborníkem na
zápřeže a výcvik zápřahových koní. Ing. Gregor představil knihu a promítal fotografie z jízdy králů v Kyjově
2015 a z Navalis v Praze, v knize nepublikované. Uvedená kniha byla výborným obrazovým doplněním
výstavy o jízdě králů na Slovácku, najdeme v ní jízdy z obcí Hluk, Kunovice, Skoronice a Vlčnov – nabízí
srovnání krojů, králů, doprovodu, přípravy koňů, zdobení, momentky ze života koní a koňáků. Několik
posledních exemplářů knihy máme ke koupi na obecním úřadě.
Kromě informací zaujaly návštěvníky makety koní i postav v životní velikosti a interaktivní prvky. Myslím,
že výstava bohatě naplnila svůj účel. Jsme rádi, že jsme ji ve Skoronicích mohli hostit.
Marie Půčková
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Každoročně kolem svátku Tří králů
se dědinou ozývá zpěv „My tří
králové ideme k Vám, štěstí, zdraví
vinšujem Vám...“

Tentokrát k Vašim
domovům zavítají koledníci
s pokladničkami
v sobotu 7. ledna 2017
v odpoledních hodinách.

Všem dárcům předem děkujeme.
Vybrané peníze budou předány
pracovníkům Charity Kyjov.

Vážení spoluobčané, po čase bychom se vám opět rádi připomněli a seznámili vás s poměrně širokým spektrem činností Charity Kyjov.
Mnozí z vás denně potkáváte auta s našim logem, či jiným způsobem se setkáváte s charitním dílem. Pro ucelenost Vám nabízíme přehled
služeb, které Charita Kyjov poskytuje ve 24 obcích kyjovského regionu.Charitní pečovatelská služba Kyjov poskytuje služby seniorům
a lidem se zdravotním postižením v domácím prostředí. Péči poskytujeme ve všech obcích kyjovského děkanátu. Našim uživatelům nabízíme základní úkony péče, tj. pomoc při osobní hygieně, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, dovoz obědů. V letošním roce
jsme poskytli služby cca 220 klietům. Sociální služby poskytujeme od pondělí do neděle v době od 7 do 20 hodin včetně svátků. Charitní
dům pokojného stáří v Čeložnicích slouží seniorům, kteří nemohou ze zdravotních nebo sociálních důvodů pobývat ve vlastním domácím
prostředí. Služba svým uživatelům nabízí ubytování, celodenní stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, duchovní služby, rehabilitaci a zájmové činnosti.Služby jsou poskytovány v nepřetržitém režimu. K budově s 12-ti dvoulůžkovými a dvěma
jednolůžkovými pokoji, náleží dvůr a zahrada s krásným výhledem na Chřiby. Výhodou tohoto zařízení je malá kapacita, která umocňuje
pocit rodinného prostředí a vlastní kuchyně. Domácí zdravotní péče provádí zdravotní výkony v Kyjově a okolních obcích v domácnostech
pacientů - aplikace injekcí a inzulínu, odběry biologického materiálu (krev, moč), měření krevního tlaku, převazy ran, ošetřování stomií,
výměny katetrů a také rehabilitační cvičení. Tuto službu ordinuje praktický lékař pacienta a je plně hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou. Během roku takto ošetří 10 našich zdravotních sester přibližně 700 pacientů, u kterých provedeme kolem 20 000 návštěv. Domácí
hospicovou službu poskytujeme od roku 2005 v rodinném prostředí pacienta.Jde o paliativní službu, která komplexně řeší potřeby fyzické,
sociální, emoční a duchovní a je zaměřena na kvalitu života pacientů v konečné fázi života. Pracovní tým je sestaven z vyškolených pracovníků, zahrnující lékařeodborníka na léčbu bolesti, psychologa, duchovního, sociálního pracovníka, zdravotní sestry a pečovatelky. V roce
2016 jsme takto posloužili zhruba 60 pacientům v Kyjově a okolních obcích. Osobní asistence Kyjov poskytuje služby seniorům a lidem se
zdravotním postižením v domácím prostředí. Péči poskytujeme v Kyjově a okolních obcích. Našim uživatelům nabízíme základní úkony
péče, doprovod k lékaři, do školského zařízení apod. V letošním roce jsme poskytli služby 11 klientům z Kyjova a okolních obcí.Služba je
poskytována od pondělí do neděle v době od 7 do 20 hodin včetně svátků. Nízkoprahový klub Wu-Wej  slouží dětem a mládeži od 11 do
26 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo svým jednáním, popř. životním stylem jsou vznikem této situace ohroženi. Klub
se během roku věnoval více jak 70 dětem a mladistvým, kteří pochází z celkem 20 obcí Kyjovska. Kromě běžného provozu a poskytování
sociálních služeb jsme uskutečnili 29 akcí – tvořivé dílny sportovní turnaje, výlety do blízkého okolí a preventivní programy. Kontaktní
centrum – víceúčelová drogová služba poskytuje komplex sociálních služeb ambulantní a terénní formou pro uživatele návykových
látek a jejich příbuzné a blízké. Programy směřují ke snížení drogové epidemie ve společnosti. V rámci terénního programu vyhledáváme
klienty přímo na ulici, v klubech, restauračních zařízeních, apod. Realizujeme rovněž besedy, přednášky pro rodiče a pedagogy a další
zájemce. V adiktologické poradně poskytujeme poradenství, zaměřené na nejrůznější závislosti, příčiny vzniku, prevenci i následnou
pomoc. Nabízíme také podpůrné poradenství pro abstinující klienty po návratu z léčby či z výkonu trestu. Občanská poradna poskytuje
pomoc a podporu lidem, kteří prožívají náročné životní období, např. řeší dlouhodobou nepříznivou finanční situaci, zadlužení nebo
akutní krizi – ztrátu bydlení, domova, apod. Cílem poradny je podpora a pomoc při řešení vzniklé situace formou poskytnutí základních
informací, pomoci se sepsáním potřebných dokumentů, předání informací o jiných institucích. Letos jsme poskytli pomoc 340 jedincům.
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. V rámci této služby je možné si u nás zapůjčit např. elektrické polohovací postele,
antidekubitní matrace, stolky k lůžku, mechanické invalidní vozíky, chodítka, klozetová křesla a další. Sbírky a humanitární pomoc: Tato
činnost je nedílnou součástí charitní služby. Díky vašim darům můžeme pomáhat lidem potřebným a těm, kteří se ocitli v těžké životní
situaci. Skrze humanitární pomoc jsme připraveni přispět i ke zmírnění důsledků při živelných pohromách a neštěstích u nás i v zahraničí.

Chceme Vám touto cestou poděkovat za přízeň a podporu charitního díla. Do nového roku vám přejeme zdraví, pokoj,
lásku a porozumění blízkých, i těch, s nimiž se budeme v novém roce setkávat.
Charita Kyjov, Palackého 194/30, Kyjov, PSČ 697 01, Tel.: 518 614 129 Více informací na: http://www.kyjov.charita.cz/
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Vánoční zpívání
Tradice
vánočního
zpívání
ve
Skoronicích vznikla v roce 2006 a
existuje tedy již deset let. Zdráhám se
vypočítávat všechny, kteří se během té
doby podíleli na tvorbě programu zpívání,
protože bych nerada někoho opomněla.
V poslední době jsou stálicí programu
děti ze ZUŠ Vracov a smíšený pěvecký
sbor, vedený Petrem Ingrem. Hospodyňky
s přehlídkou cukroví (a v poslední době
dokonce i slaným pohoštěním) jsou prostě
nedostižné. Děkujeme všem, kteří se
účastní a jakkoliv přispívají ke zdárnému
průběhu akce. A máte-li nápad, návrh,
nabídku či připomínku, rádi ji přivítáme.
Je to akce, kterou tvoříme spolu s vámi.
Marie Půčková

Inzerce

Několik slov k odpadům
Musím konstatovat, že naši občané třídí odpad a využívají Sběrný dvůr Milotice. Je to
výborné, v okolí obce se nám žádné odpady
nehromadí. Při odevzdání odpadů v tomto
sběrném dvoře občané žádné poplatky nehradí – je určen především jim. Obec Skoronice se spolupodílí na úhradě nákladů za odvoz a likvidaci odpadů. Za poslední pololetí
se však náklady zdvojnásobily, a to především kvůli odevzdávání nebezpečného odpadu, speciálně pneumatik. Upozorňujeme
proto občany, že od 1. 11. 2016 platí omezení
– můžete odevzdat 4 ks pneumatik za rok na
číslo popisné. Podnikatelé musí tento odpad
dovézt do sběrného dvora Ekoru a zaplatit
likvidační poplatek. V Miloticích to možné
není. Děkujeme za pochopení.
A ještě jedna drobnost: Obec přistavuje 3x
ročně vlečky na objemný odpad. Když najdeme den po přistavení vleček (nebyly vrchovaté, aby se nic už nevešlo) u kontejnerů
s plasty hromadu matrací, může člověk jen
nevěřícně kroutit hlavou. Chápu, že někdo
mohl zapomenout, promeškat termín. Ale
pak je pořád ještě možnost odvézt odpad do
Milotic, i když „jen“ v úterý, čtvrtek a sobotu… Matrace, lina apod. určitě nevyvezou
s plasty a papírem. Přesto chci dotyčnému
poděkovat alespoň za to, že matrace nevyvezl za dědinu.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří odpad
řádně třídí a odevzdávají.
Marie Půčková
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Evidence obyvatel
Stav k 22. 6. 2016		
Narodilo se 		
Přihlásilo se 		
Odhlásilo se 		
Zemřelo 			
Stav k 9. 12. 2016		
PODROBNÝ ROZPIS
Narodilo se:		
4
Nela Foersterová
Matyáš Ingr
Ondřej Papiernik
Simona Dostálová
Přihlásilo se:
15
Jozefa Danihelová
Eva Vašková
Helena Poláková
Miroslav Polák
David Polák
Dominik Polák
Helena Poláková
Ivan Polák
Natálie Poláková
Stanislav Singr
Lenka Singrová
Petr Lunga
Vojtěška Pichler
Marie Anna Platzková
Kristýna Sváková
Odhlásilo se:
6
Roman Sobotka
Bronislav Neumann
Lukáš Vaculík
Jan Kopeček
Martin Horňák
Veronika Stáňová
Zemřelo:		
Ladislav Liška
Stefan Vanek
MATRIKA
Životní jubilea:

2

528
4
15
6
2
539

Jubilanti
V neděli 9. září odpoledne jsme se setkali s jubilanty, kteří
oslavili své narozeniny ve 2. pololetí roku 2016. Tentokrát byly
v přesile ženy. Jedna z oslavenkyň se nemohla dostavit, takže
jsme jí popřáli dodatečně. Posezení bylo příjemné, probrali
jsme novinky i záležitosti starší, s humorem i nadhledem. Pro
příští rok jsme se rozhodli uspořádat setkání jubilantů pouze
v jediném termínu. Důvody jsem uváděla v minulém zpravodaji
- posezení těch, kdo jsou narozeni ve stejném roce, chodili spolu
do školy a mají společné zážitky, bývá velmi příjemné. A pokud
díky datu narození zbývá na druhé setkání z ročníku např. pouze
jeden, je o besedu se spolužáky ochuzen. Termín upřesníme a
jubilanti obdrží jmenovitě pozvánku. S těmi, kdo nebudou moci
přijít, se domluvíme na osobní návštěvě.

Setkání s důchodci
Každoročně se na podzim uskuteční setkání představitelů obce
se seniory. Tentokrát byla tímto dnem neděle 16. října 2016
a program tvořilo představení Komorního hudebního divadla
v Brně „Hašlerky aneb Ta naše písnička česká“. Poutavým
způsobem nám přiblížilo život Karla Hašlera a společně
jsme si zazpívali jeho písničky, které zlidověly. Mne přeneslo
představení do doby mého dětství, kdy tyto písničky zpívali
moji prarodiče. Účastníci obdrželi malé občerstvení, kalendáře
na rok 2017, které obec vydala, a odcházeli spokojeni a dobře
naladěni. A přesně to bylo naším záměrem.
Marie Půčková

70 let:
Marie Lungová
Alena Rajsiglová
Vladimír Raiskub
75 let:
Josefa Bílová
80 let:
Veronika Plachá
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Hody 2016
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Skorovšecko ze Skoronic ve fotografii

Vydala obec Skoronice v nákladu 170 ks, ve Skoronicích dne 6.1.2017
Grafická úprava A studio group Kyjov.
Fotografie Jan Grombíř, Richard Smolák, Marie Půčková, archiv obce a MŠ.
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