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Bylo léto, horké léto…
Ano, letos máme horko již od jarních měsíců. Nejdřív nám je
nadělila naše politická scéna, po částečném zklidnění atmosféry
nás nešetří matka příroda. Především děti využívají možnosti
koupání a slunění, starší hledají chládek a rostlinstvo volá po
vodě. Napadá mě úryvek další písničky – „já mám žízeň, věčnou
žízeň“… Po čem vlastně my lidé žízníme, tedy po čem dalším,
než je v parných dnech touha po osvěžujícím nápoji, koupeli či
odpočinku ve stínu? Po uznání, kariéře, slávě, penězích, majetku,
po lásce, přátelství, zdraví, dobrých vztazích? Doplňte si sami.
Co z toho je pro nás nejdůležitější? Jak co, jak pro koho, doplňte
si sami. S časem, věkem, zdravotním stavem, setkáním se smrtí
můžeme začít vidět jinou optikou. Ale nejspíš se shodneme, že
mezilidské vztahy jsou tím nejdůležitějším.
Člověk má tendenci po setkání s lidskou neomaleností, hrubostí
či hloupostí házet všechno a všechny do jednoho pytle. Ale jistě
znáte rozdíl mezi pesimistou a optimistou. Ten první vidí láhev
poloprázdnou, ten druhý poloplnou.
Podívejme se na obecní společenství, na ty, kteří věnují svůj čas
a námahu nachystat akci pro druhé a na věci, které se podařilo
uskutečnit. Tradiční košt vín, organizovaný zahrádkáři, rybářský
bál, jarní koncert ZUŠ Vracov, Noc s Andersenem, vystoupení MŠ
k Svátku matek, rybářské akce Rybářské závody a Naše ryby na
váš stůl, Dětský den organizovaný hasiči, Otevřené sklepy, a určitě
bych mohla jmenovat dál. Byly to skvělé akce, kde se lidé potkali
rádi. Dík všem, kteří cokoliv pro obecní společenství i ostatní
návštěvníky organizovali.
Možná se vám zdá, že se opakuji. Ale jsem přesvědčena, že jsme na
tomto světě proto, abychom se radovali, ne se otravovali. Abychom
viděli láhev poloplnou…A že opakování je matka moudrosti.
Přeji Vám, abyste se o prázdninách dokázali radovat z krásy
přírody, prožili příjemný čas se svými blízkými, uskutečnili
plánované a poznali nepoznané – zkrátka přeji Vám občerstvující
dovolenou!
P.S. A pokud by se věci nevydařily podle našich představ, zkusme
si z toho vybrat hlavně to dobré…
Ing. Marie Půčková, starostka
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Projekty a práce v obci v 1. pololetí 2017
ŽÁDOSTI O DOTACE PRO ROK 2017
1) DOTAČNÍ TITUL MZe - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkova
a) Výměna krovů a střechy nad hlavní lodí kostela sv. Floriána.
V případě obdržení dotace proběhne kompletní výměna krovů
a krytiny nad hlavní lodí kostela.
Projektové náklady stavby
1 310 000,–
Dotace MZe
700 000,–
Spolufinancování obce
610 000,–
80% finančních prostředků potřebných pro spolufinancování je
součástí rozpočtu na letošní rok, předpokládáme mírné sníženi
ceny při výběrovém řízení na dodavatele stavby.
Žádost o dotaci byla podána dne 14. února 2017, v současné době
probíhá hodnocení žádostí. Výsledky hodnocení a informaci
o podpoře či nepodpoře projektu očekáváme do konce června.
Termín realizace stavby a vyúčtování dotace je do 30. 9. 2018
b) Boční (severní) zeď hřbitova – Konstrukce zdi bude kopírovat
vzhled čelní zdi, vybudována bude z plných cihel s průhledy ve
tvaru kříže v každém třetím poli. Projektová cena předpokládá
vybudování kompletní boční zdi + zadní po budovu smuteční
síně. Rozhodnutí o dotaci předpokládáme do konce května 2017,
realizaci oprav v létě či na podzim 2017.
Projektové náklady stavby
1 300 000,–
Dotace MZe
700 000,–
Spolufinancování obce
600 000,–
V rozpočtu obce na r. 2017 je na spolufinancování této stavby
vyčleněna částka
300 000,– Kč. Vzhledem k tomu, že předpokládáme snížení projektové ceny při výběrovém řízení a možnosti financování z rozpočtu
roku 2018 je financování této stavby zajištěno.
Žádost o dotaci byla podána dne 14. února 2017, v současné době
probíhá hodnocení žádostí. Výsledky hodnocení a informaci
o podpoře či nepodpoře projektu očekáváme do konce června.
Termín realizace stavby a vyúčtování dotace je do 30. 9. 2018
DOTAČNÍ TITUL MZe – Vytvoření místa pasivního odpočinku
c) Zpevněná plocha s přístřeškem u rybníka – v případě podpory
projektu bude v sousedství stávajícího přístřešku vybudovaná
zpevněná plocha o rozměru 7x 3 metry,
přístřešek se stoly a lavicemi a zabudovaným stojanem na kola.
Projektované náklady stavby
257 000,–
Dotace MZe
200 000,–
Spolufinancování obce
57 000,–
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Žádost o dotaci byla podána dne 14. února 2017, začátkem června
se na stránkách donátora objevila informace, že projekt byl schválený k realizaci. Jakmile dostaneme oficiální potvrzení o přidělení
dotace, rozhodneme po dohodě s rybáři o termínu realizace stavby
2) DOTAČNÍ TITULY JMK – Program rozvoje venkova
a) Svahová sekačka SPIDER ILD 01G
Tento dotační titul (dotace ve výši 50% nákladů, max. 200000,–
Kč) jsme chtěli původně využít na zateplení stropu sálu obecního
domu-dle vyjádření energetického odborníka uniká stropem 70
% tepla. Zástupce firmy Chytrá pěna s.r.o. zároveň upozornil na
nutnost posouzení stavu krovů a střešní krytiny před zateplením.
Protože posouzení stavu se nám nepodařilo získat do termínu podávání žádostí o dotace, rozhodli jsme se využít dotační prostředky
k nákupu svahové sekačky na údržbu břehů koryta náhonu. Žádost
o dotaci na zateplení stropu podáme v roce 2018.
Předpokládaná cena sekačky
SPIDER ILD 01 s navijákem
Dotace JMK
Spolufinancování obce

417 000,–
200 000,–
217 000,–

Tato žádost nebyla podpořena. Na pořízení sekačky SPIDER
z vlastních prostředků nejsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky, proto budeme nadále na kosení břehů náhonu využívat
externí služby. Finanční prostředky určené na spolufinancování
projektu využijeme na jiné realizace dle rozhodnutí zastupitelstva
JMK – Podpora v oblasti kultury, nemateriální statky UNESCO
b) Růža pro krála – vydání anglické a německé mutace brožury
„Barevný klepot podkov“, anglické titulky k filmovému záznamu
jízdy králů ve Skoronicích, naučná akce oJK
jk pro děti mateřské školky, informační tabulka na budovu muzea, trička, propag. materiály
Předpokládané náklady projektu
Dotace JMK
Spolufinancování obce

90 000,–
81 000,–
9 000,–

Podpora tohoto projektu byla donátorem snížena na 76 000,– Kč.
Realizaci projektu zahájíme ihned po odepsání smlouvy o dotaci
s JMK, termín vyúčtování nákladů projektu je 31. ledna 2018.
NEDOTOVANÉ PRÁCE A PROJEKTY – JARO-LÉTO 2017
Prodloužení vodovodního řádu Zelničky – na projekt již bylo
vydáno právoplatné stavební povolení a vypsáno výběrové řízení
na dodavatele. Součástí zakázky, jejíž projektovaná cena je cca
700 000,– bude i realizace kanalizační přípojky obecního domu.
Budování obou staveb předpokládáme v měsících srpen - září 2017.
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Výměna krovů a střechy přístřešku v mateřské škole, hydroizolace na oprava zdi – tato stavba je dokončena, předpokládané náklady činí cca 200 000,– Kč. Stavbu realizovala firma Kala s.r.o. Kyjov.
Obecní dům – v sále obecního domu byly nainstalovány nové
žaluzie, které zabezpečí odstínění prostor v letních měsících a zajistí možnost zatemnění sálu při divadelních představeních či
promítání. Připravujeme zpracování statického posudku stavu
krovů a střechy z důvodu žádosti o dotaci na zateplení podstřešních
prostor v příštím roce.
Renovace chodníků u obchodu – během prázdnin dokončíme loni
zahájenou renovaci chodníků v okolí obchodu, kontejnery na sklo
se přemístí na místo u obecní mlatevny.
Rozšíření a ohrazení místa pro kontejnery u obecní mlatevny –
stávající místo se prodlouží směrem do parčíku v okolí velkého
ořechu a ohraničí nízkou zídkou tak, aby byl vymezený prostor
pro chodník a zamezilo se znečišťování okolí odpadem.

Pozemkové úpravy a územní studie lokality Kusy – zdárně pokračují práce na obou projektech zahájené v minulém roce. Pozemkové úpravy vstoupily do stadia přípravy pozemků pro společná
zařízení – komunikace, protierozní opatření, větrolamy apod.
S vlastníky pozemků byly odsouhlaseny jejich nároky, proběhlo
první jednání sboru zástupců vlastníků.
V projektu zpracování územní studie pro výstavu rodinných domků v lokalitě Kusy jsme zásadně pokročili v získávání pozemků pro
budování sítí do vlastnictví obce. Připravujeme prodejní a darovací
smlouvy, věřím, že do konce letošního roku se nám podaří schválit
územní studii a uzavřít kupní a darovací smlouvy. Snad příští rok
zadáme zpracování projektové dokumentace na vybudování sítí.
Jejich realizace je závislá na dotačních možnostech, případně na
dohodě s budoucími staviteli na příspěvku na jejich vybudování.
Jan Grombíř

�

Obecní mobiliář, veřejná prostranství, údržba zeleně – zásadní
obnovou a údržbou postupně prochází veškerý obecní mobiliář

a zařízení. Dosud pracovníci obce nově natřeli všechny prvky
dětského hřiště na Lúkách a rámy informačních tabulí. Obnovili
jsme nátěr zadní zdi pódia, natíráme konstrukci zastřešení podia,
připravuje se opravu laviček a jejich nátěr. Mimo běžnou údržbu
zelených ploch věnujeme pozornost dvěma nově vysazeným zeleným plochám, které jsme loni vybudovali z dotačních prostředků
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Jan Grombíř
Jan Grombíř
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Co je vlastně Noc s Andersenem?
Je to projekt českých knihoven, který pomáhá vzbudit zájem
dětí o čtení knih. Na naše děti působí mnoho lákadel k trávení volného času, děti vysedávají často dlouhé hodiny před
obrazovkami počítače či televize. Odborníci se shodují na
tom, že dnešní děti málo čtou, mají problém s vyjadřováním
i slovní zásobou. Zřejmě nejjednodušší cesta, jak z tohoto začarovaného kruhu ven, je příklad – rodičů i jiných dospělých,
předčítání. V rodinách, kde rodiče čtou sami, kde čtou malým dětem, nemají později děti závažné problémy se čtením.
Metoda osobního vzoru v předčítání vedla k první noci
v knihovně – první Noc s Andersenem se uskutečnila v uherskohradišťské knihovně v roce 2000, kdy chtěli oslavit Mezinárodní den dětské knihy. Tento den se každoročně připomíná na celém světě 2. dubna – v den narození známého
dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Odtud
název akce. Děti v knihovně v Uherském Hradišti prožily
noční dobrodružství – čtení pohádek, soutěže, hry a překvapení. Povědomí o akci se rozšířilo, následující rok už se tato
myšlenka ujala v dalších 40 knihovnách České republiky.
Věhlas šířil hlavně Klub dětských knihoven SKIP, podpořili
jej známé osobnosti, např. Marek Eben, Národní knihovna
ČR a mnoho dalších. Speciální soutěže připravovaly časopisy,
např. Mateřídouška, Rodina a škola. Vzniklo logo akce i pamětní samolepky. Díky internetu měly jednotlivé knihovny
mezi sebou spojení.
Fakta o Noci s Andersenem 2017 citujeme z článu na
www.nocsandersenem.cz/:
„letošní Noc s Andersenem proběhla v 1695 místech, registrujeme čtecí a spací místa v různých zemích světa: na
Slovensku, Polsku, Dánsku, Slovinsku, Řecku, Itálii, Novém
Zélandě, Saúdské Arábii, Austrálii, USA, Kanadě, Portugalsku, Finsku, Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, Francii,
Španělsku, Banátu, Ukrajině, Makedonii, Srbsku, Bulharsku
i Chorvatsku, všude tam působí krajanské spolky, České školy
bez hranic a milovníci literatury. Mezi organizátory se v prů-
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běhu let kromě knihovnic a knihovníků zařadili také učitelé
a ředitelé škol… skauti, pionýři, hasiči, zapomenout nesmíme
na kluby a střediska volného času, informační centra, domy
dětí, nemocnice, nízkoprahová centra, dětské domovy, muzea, divadla i zoo. V průběhu sedmnácti ročníků tak vzniklo
velké společenství, kde, jak napsali z Makedonie: „jazyk ani
náboženství nebyly překážkou, abychom společně strávili
nezapomenutelný večer plný her a zábavy!“ Pohádkovou Noc
s Andersenem 2017 zažilo v pátek 31. března 2017 98.655
dětí i dospělých, kteří v jednom jediném kouzelném večeru
prožili úžasná dobrodružství i pocit sounáležitosti mezi sebou
a všechny na dálku spojilo přátelství s knížkami“.
Obecní knihovna ve Skoronicích pořádala letos 3. ročník
Noci s Andersenem. O předchozích si můžete přečíst v minulých obecních zpravodajích. Projekt je skutečně o budování
vztahu dětí ke čtení, Noci s Andersenem se účastní děti,
které jsou školáci 1. stupně (zvládnou číst a psát) a navštěvují
knihovnu déle než půl roku. Odměnou pro tyto malé čtenáře
je nocování v knihovně – s kamarády, s pohádkami, hrami
a soutěžemi. Kapacita naší knihovny na tuto akci je omezená
(cca 10 míst) a v případě více zájemců mají přednost děti ze
Skoronic.
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Nahlédnutí do mateřské školy
Krásné a slunečné počasí v nás probouzí iluze, že už jsou
tu prázdniny. Ale zatím jsou to jen vzdušné zámky, které si
stavíme (my učitelky i děti), aby nám ten předprázdninový
čas lépe ubíhal.
Nemyslete si, i předškolní děti si potřebují odpočinout (hlavně od nás, učitelek), změnit prostředí, odreagovat se, mít více
volnosti. A právě ono příjemné hřejivé počasí jim dopřeje
radostně prožívat letní dětské radovánky a hlavně koupání
v bazénech, koupalištích nebo v moři.
Na letní zážitky děti vzpomínají celý rok.
Ať už v lednu nebo třeba v březnu přijdete s otázkou, co dětí
rády dělají nebo na co se těší, odpověď je předem jasná. Cákání ve vodě vyhrává na celé čáře. Co na tom, že venku mrzne?
Můžeme jim to těšící období kazit? To jistě ne! Ale můžeme
to čekání výrazně zkrátit. A to právě děláme.
Červen je vždycky nejakčnější měsíc, na jehož konci pedagogové vypadají tak jak vypadají. A my nejsme výjimka:-)
Na Den dětí jsme připravili výlet do lesa. Někdo byl skeptický. Že to snad někteří neujdou, ale divili byste se, jak stromy
nabíjí. Děti energii využily na 100%. Vzali jsme s sebou i paní
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školnici, naši fotografku, která výlet zdokumentovala. Snad
jediným nedostatkem bylo, že jsme kromě hmyzu nepotkali
žádné živé zvíře. To naše cestovatele mrzelo nejvíc. Třeba
takový divočák na cestě? No nevím…. Větve vysoko, školka
daleko:-)
Další týden si děti poslechly Zpívání pro radost Marušky
Novákové, která jim připomenula písničky z pohádek, večerníčků a muzikálů.
Další akcí je focení. Tentokrát se ho ujala Petra Bílková, naše
školnice, která už fotila děti ke Dni matek.
Výlet objednaným autobusem na Bukovanský mlýn je poznávacím a zážitkovým. Prohlídka mlýna a jeho zařízení je
zajímavá a jízda na ponících pro někoho nezapomenutelná.
V červnu také nezapomínáme na děti, které odcházejí do základní školy a každoročně jim připravujeme důstojné rozloučení s mateřskou školou, a to za přítomnosti rodičů i jiných
členů rodiny. Letos nás opustí deset dětí. Sedm dětí odchází
do první třídy a dvě děti do přípravky.
Přejeme jim hodně úspěchů!
Anna Kůřilová, ředitelka MŠ
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Rybáři Skoronice, z.s. – půlrok 2017 za námi

V lednu jsme se sešli na Obecním úřadě, kam byla svolána
výroční schůze, na které byly vyhodnoceny aktivity v roce
2016 a dále byly odsouhlaseny termíny hlavní brigády na
rybníku, rybářských závodů a akce nazvané „Naše ryby na
Váš stůl“.
Schůze proběhla bez komplikací, část členů se rozešla a zbylá
část zůstala diskutovat u pohárku dobrého vína. Nic nenasvědčovalo, že přijde výzva v podobě dotazu „A co kdybychom uspořádali nějaký ples, když to Hasiči odpískali“?
Rozběhla se neskutečná diskuse, která vyústila v návrh uspořádání společenské akce s názvem „Rybářský bál“.
Do přípravy a samotné realizace se zapojilo několik členů
včetně jejich rodin a dle odezvy účastníků byla akce velmi
zdařilá, lidi se dobře bavili a taktéž si odnesli ceny z bohaté
tomboly. Uspořádání bálu pro nás bylo velkou výzvou, kterou jsme dle našeho názoru zvládli na vysoké úrovni i přes
značnou časovou tíseň.
Hlavní brigáda byla naplánována na měsíc duben, ale z důvodu nepřízně počasí jsme ji přesunuli na květen. Provedli
jsme výřez stromů na břehu potoka, které byly označeny
jako překážka v toku a dále bylo na doporučení odborníka
provedeno vyvápnění plochy rybníka z důvodů desinfekce.
První sobotu v měsíci červnu jsme již jako tradičně pořádali
rybářské závody pro děti i dospělé. Startovalo 16 dětí a 33
dospělých, ulovilo se několik velmi pěkných kaprů, takže
vítězové obou kategorií si odnesli hodnotné ceny.
Závody přilákaly nejen soutěžící, ale přišlo a přijelo i spoustu
místních a přespolních milovníků kvalitně připravených
rybích pokrmů, a taktéž jsme zaznamenali několik cykloturistů, kteří při projížďce postřehli aktivitu na místním
rybníce a tak se zastavili.
Díky podpoře Obce Skoronice a sponzorům se nám takové
akce daří realizovat.
Výbor spolku Rybáři Skoronice, z.s.
SKOROvšecko ze Skoronic 1/2017
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Rybářské závody očima účastníka
Už od jara jsem se těšil, až zase budou rybářské závody. Jednoho dne, když jsem šel ze školy, uviděl jsem plakát, že konečně
budou. Jelikož můj děda býval rybář, tak jsem se rozhodl, že
na ně s dědečkem a bratrem půjdeme. Měli jsme díky dědovi
všechno, co jsme potřebovali. Večer jsme šli brzo spát, abychom už v šest ráno vyrazili. Spal jsem u babičky, tak mě taky
vzbudila. V šest ráno už jsem nahazoval udici. Čekali jsme
a čekali. Poté začal poskakovat policajt zavěšený na vlasci.
A když ryba zabrala, tak vyletěl nahoru. První záběr měl bratr. Popadl prut a cukl s ním nahoru. Začal zápasit s kaprem.
Když byl kapr u břehu, vzal jsem podběrák a nabral rybu. Byl
to nádherný kapr. Pak nám přestalo přát štěstí a děda šel radši
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na pivo. Jak děda odešel, tak ryba zabrala. Pavel ji přitahoval,
ale moc rychle. Vlasec se utrhl a kapr byl fuč. Jelikož byl děda
zkušený rybář, tak prut opravil. Dostal jsem hlad, a tak jsme si
šli pro cigáro a kofolu. Odpoledne Pavel chytil dalšího kapra,
ještě ho vytahoval a mně už zabral další. Popadl jsem prut
a škubl. Moc se nebránil, na to, jak byl velký. Ve dvě hodiny
vyhlašovali vítěze závodu. Netrpělivě jsem čekal, až řeknou
mé jméno. Uslyšel jsem jméno Chytil, ale byl to můj bratr.
Vyhrál třetí místo, avšak nakonec jsem se dočkal i já. Vyhrál
jsem výborné druhé místo. Byl to krásný den.
Šimon Chytil

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skoronice

(1. pololetí 2017):

Vážení spoluobčané,
tímto bychom vás chtěli krátce informovat o naší dosavadní
činnosti v letošním roce:
V zimním a předjarním období probíhalo pravidelné cyklické
školení především členů zásahové jednotky, které je dáno
předpisy v rozsahu 40 hodin.
Tak jak se stalo již zvykem před Velikonocemi provést
sběr železného šrotu, tak tentokrát jsme jej uskutečnili dne
7.4.2017. Řeklo by se, že již není co vyhazovat, ale opět jsme
sesbírali 2 plné vlečky, za což všem přispěvatelům děkujeme.
U příležitosti svátku patrona hasičů sv. Floriána jsme se zúčastnili i s praporem mše sv. za živé i zemřelé členy hasičského
sboru sloužené dne 7.5.2017.
Další akcí bylo Dětské odpoledne (sobota 27.5.2017), které
pořádáme již poněkolikáté u příležitosti Mezinárodního
dětského dne. Kromě již tradičních disciplín (stříkání ze
džberové stříkačky, házení různě těžkých míčků do koše,
navigování pingpongového míčku na cíl pomocí provázků,
střelba z klasické vzduchovky, lukostřelba, kterou se zde již
poněkolikáté prezentoval oddíl Sokola Vlkoš), byla nově
také střelba z moderních air-softových pušek a zručnostní
elektronická hra. Za každou splněnou disciplínu obdrželo
každé dítě malý pamlsek. Mezi nejlákavější atrakce asi patřily
2 nafukovací hrady, kde se mladší i starší děti dostatečně
vydováděly.
Na závěr si každé dítě mohlo opéct špekáček, který po takovém pohybu asi přišel docela vhod.
Po celou dobu hrála k poslechu reprodukovaná hudba.
Po 19:00 hod. akce pokračovala diskotékou pro rodiče na
přírodním areálu Lúky.
Všechny atrakce a odměny i diskotéka byly pro všechny
zúčastněné zdarma.
Takové společenské akce se nám však daří pořádat jen za finanční podpory OÚ Skoronice, za což tímto upřímně děkujeme.
Závěr tohoto sdělení bychom ještě chtěli využít jako výzvu
pro muže nad 18 let věku, kteří by byli ochotni pomáhat
při hašení občasných požárů, technicky vypomáhat při odstraňování následků živelních pohrom apod., zapojením se
do činnosti zásahové jednotky obce (členství v SDH není
podmínkou), aby se ohlásili u starosty sboru p. F. Kuchaře
(Skoronice 85), případně u kteréhokoliv aktivního člena SDH
Skoronice.
Výbor SH ČMS-SDH Skoronice
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Hasiči – to se vám povedlo!
Sám se už hodně dlouho zapojuji do organizace různých akcí
a když se něco povede, stojí to za to pochválit.
Místní hasičský sbor uspořádal poslední květnovou sobotu
nejen pro místní děti Dětský den. Ten se odehrával na Lúkách, ale i kolem hasičky a na Zelničkách.
Dobře zorganizovaná akce, která zapojila hned několik
dalších spolků a nabídla dětem nejen spoustu atrakcí, ale
i dovednostních disciplín, které si možná jen tak nikde nevyzkouší. Všude byl přítomen odborný dozor, který dbal
na bezpečnost nejen dětí. Přidáme-li k tomu všemu pěkné
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počasí, byl z toho krásný den (nejen) pro děti, kterých je ve
Skoronicích po hříchu málo!
Byl tak pěkný, že nám ho nedokázal zkazit ani šokující fakt
zisku fotbalové titulu mnou neoblíbené Slavie Praha. A tak
jsem byl v euforii prožitého dne nakonec překvapivě i ochoten
tento titul oslavit se svými slávistickými kamarády.
Pánové, za spokojené děti a rodiče (a Slávisty) vám děkuji
a doufám, že příští rok se uvidíme zase.
Aleš Rajsigl
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Vinaři obce Jízdy králů se představují 2017
I přes vinařskou nepřízeň osudu, která nás postihla v loňském
roce v podobě zákeřných květnových mrazů, které většině
hospodářů zničily v podstatě celou úrodu, se nám i letos
podařilo zorganizovat otevřené sklepy ve Skoronicích.
V příjemném a útulném areálku, který se nám v centru našich
sklepů podařilo vytvořit, mohli celkem více jak dvě stovky
návštěvníků nejen ochutnat vína 12 vinařů, kteří se do akce
zapojili, ale také shlédnout pěkné vystoupení menších i větších dětí z folklórního souboru Kyjovánek, zazpívat si s mužským pěveckým sborem z Nětčič či zatancovat u cimbálové
muziku Palagrija, která nám vyhrávala až do půlnoci.
I přesto, že nás dopoledne zkrápěl tolik očekáváný, ale v tuto
dobu ne příliš vítaný déšť, nakonec se vyčasilo a byla z toho
velmi příjemná sobota.
Osobně jsem velmi rád, že se nám s kolegy už po sedmé podařilo tuto akci v našich sklepech zorganizovat, protože přináší
do naší jinak velmi poklidné sklepní uličky neskutečnou
energii a společenské dění. Důkazem a malou odměnou pro
nás, jsou reakce návštěvníků, kteří většinou nešetří chválou
a nadšením, především nad atmosférou celé akce.
Děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podpořili
příštípříští
rok narok
viděnou
u nás
či nám
nám pomohli
pomohliaatěšíme
těšímesnad
se snad
na viděnou
venás
sklepech.
u
ve sklepech.
Aleš Rajsigl
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Neskutečný příběh, který se stal
I přes nabádání mé moudré ženy, abych tento článek nepublikoval, jsem
se rozhodl vám vylíčit příběh, který, kdybych slyšel od někoho jiného,
silně bych vypravěče podezříval, že pro atraktivnost jeho historky si ji
značně přibarvuje. Bohužel, byl jsem u toho.
Protože rádi cestujeme za vínem a poznáním, dohodli jsme se s kamarády
z Vinařského spolku na výletě do Salonu vín ve Valticích. Stejně jako loni
se nám zdála velmi zajímavá možnost svést se s místními zahrádkáři
najatým autobusem, kterým cestují na Valtické vinné trhy. Jelikož se jim
ho v posledních letech nedaří naplnit vlastními členy a náš příspěvek na
dopravu se bezesporu hodí, s naší žádostí souhlasili.
Nastal den a čas odjezdu, pátek 13:00, všech 21 účastníků zájezdu (z toho
nás bylo 7 mířících do Salonu vín) bylo připraveno k „nalodění“, ale
autobus nikde. Stane se - chyba v komunikaci či organizaci. Odjeli jsme
s více jak půlhodinovým zpožděním, ale jsme na cestě. Zdálo by se, že vás
zatěžuji nezajímavými informacemi, ale tento detail bude mít v příběhu
své místo.
Po příjezdu do Valtic se naše skupiny rozdělily a my vyrazili natěšeni
do salonu. Před rozchodem jsem si dohodli čas odjezdu na 18:30 hod na
smluveném místě.
Velmi rád bych vám teď popsal návštěvu salonu, která byla skvělá a nabídla nám spoustu dobrých vín, ale tento příběh je bohužel o něčem jiném.
Vzhledem k tomu, že pobyt v salonu je časově omezen, po dokončení
degustace jsme měli časovou rezervu před odjezdem a tak jsme vyrazili
na večeři do nedaleké restaurace. Po chutné večeři jsme se vydali na
místo odjezdu.
Jakým překvapení pro nás bylo, když jsme tam dorazili a na nedaleké
křižovatce zahlédli „zadek“ autobusu, který byl až nápadně podobný
tomu, kterým jsme přijeli. Vzhledem k tomu, že ten náš na místě nebyl,
zdálo se čím dál více pravděpodobnější, že je to právě on.
dochvilnostaadlouhodobě
dlouhodoběsesesnažím
snažíms lidmi,
lidi, s kterými
častěji
spoluMiluji dochvilnost
se kterými
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spopracuji ji dodržovat.
NaNamístě
lupracuji,
ji dodržovat.
místěsrazu
srazujsme,
jsme,snad
snaddíky
díky volnějšímu
volnějšímu tempu
z restaurace či družné debatě, byli v 18:33 (prokazatelně dle telefonického
hovoru). Měli jsme tedy 3 minuty zpoždění, což bych i já považoval v určité toleranci. Ač tomu někteří nevěřili a já v prvním momentě také ne,
naši „kolegové“ nám
nás prostě
prostěujeli.
ujeli.
Vytáhl jsem tedy z kapsy telefon a vytočil vedoucího zájezdu S. Smištíka,
který se nakonec rozhodl po dlouhém zvonění můj hovor přijmout. Na
otázku proč nám odjeli, která zanikala v bouřlivé kulise v autobuse, kde
se ozývala sprška nadávek a nepěkných titulů na naše osoby, odpověděl,
že jsme tam prostě nebyli. Požádal jsem ho tedy jestli se pro nás vrátí,

o čemž se mi ho nakonec podařilo přesvědčit. Snad i proto, že v podstatě
byli jen několik stovek metrů od nás.
Cesta domů byla poměrně napjatá, ale snažili jsme se co nejvíce tlumit
vášně, jelikož v podstatě nikdo z nás stále nechápal, co nebo spíše proč
se to stalo.
Čas na tuto otázku nastal po vystoupení z autobusu a vysvětlení bylo
neuvěřitelné. Prostě si nevšimli, že chybíme - 7 lidí z 21, tj. třetina účastníků!? Trapný pokus o omluvu neomluvitelného? Ale to pořád neobjasňuje
motiv z mého pohledu - hnusného skutku. Kvůli 3 minutovému zpoždění
nechat 7 (řekněme minimálně lidí ze stejné dědiny) když ne kolegů či
kamarádů (známých) 60 km od domova, nelze snad ani nazvat jinak!
Nechci ani domýšlet, kdyby situace byla vážnější a vznikl komukoliv
z účastníků nějaký problém, např. zdravotní nebo jiný. Prostě by jsme
ho tam nechali, ať se postará?
Zahrádkářů jsem si vždycky vážil a byla to organizace, která dlouhou
dobu hýbala celkovým děním ve Skoronicích. Za svou existenci uspořádala moc zájezdů, ale věřím, že nikdy nikde nikoho úmyslně nenechali.
Proč taky vůbec.
Nevím, je to ukázka charakteru, závisti, naschválu, zášti…? Je těžké
hledat slova a objasnění. Proč nám ujeli? Z toho všeho mě však nejvíc
trápí a mrzí, že se v odjíždějícím autobuse nenašel nikdo tak „slušný“ či
nesouhlasící s tímto krokem, kdo by řekl - pánové chybí tady ten a ten
(autobus byl opravdu malý) - počkáme, zavoláme… prostě jim neujedeme.
Předpokládám, že většina o naší nepřítomnosti dobře věděla a v dnešní
mobilní době, bylo vytočit telefonní číslo kohokoli z nás to nejmenší, co
mohli udělat. Teď snad jen malá připomínka velkého paradoxu - více jak
půlhodinového čekání při odjezdu do Valtic a naše 3 minutové zpoždění
při cestě zpět…
Dodnes jsme všichni celou situaci nepochopili. Pánové…?
Tak to byl můj příběh o „vzájemné lidskosti“.
Aleš Rajsigl
Na základě stanovených pravidel, že v případě příspěvku k diskusi nebo
kritického příspěvku je osloven ten, jehož se téma dotýká, aby se mohl
k věci vyjádřit v tomtéž čísle zpravodaje, otiskujeme vyjádření Českého
zahrádkářského svazu Skoronice:
Vyjádření
Českého zahrádkářského
Skoronice:
Český
zahrádkářský
svaz Skoronice sesvazu
členům
Vinařského spolku Skoronice
za
toto
nedopatření
omlouvá.
Český zahrádkářský svaz Skoronice se členům Vinařského spolku Skoronice za toto politováníhodné nedopatření omlouvá.

TJ Sokol Vlkoš z.s.
Na konci roku 2016 bylo v informačním systému České unie sportu
evidováno 233 aktivních členů Tělovýchovné jednoty Sokol Vlkoš
z.s., z toho cca polovina jsou děti a mládež do 18let.
V oddílu kopané máme nejvíce členů, a to od přípravky, přes
mladší žáky, starší žáky, dorost, muže po družstvo žen doplňované rostoucím počtem juniorek. Po několika letech se podařilo
získat tzv. bezpečnostní branky, které jsou náročné na přenášení
kvůli své velké hmotnosti, ale jsou bezpečnější než branky, které
jsme dosud při tréninku a při hře používali. Letos se chystáme
vybavit fotbalové oddíly tréninkovými pomůckami, aby odpovídali počtem a kvalitou běžnému standartu. Určitě se musíme
více zaměřit na nábor nových členů z řad dětí, protože fotbal je
kolektivní hra a bez kamarádů se hrát nedá. V době, kdy okolní
kluby nejsou schopny obsadit soutěže patřičným počtem hráčů,
daří se nám, díky spojení s fotbalovým oddílem z Vracova, přihlásit
do soutěží všechny dosavadní kategorie a díky dobrým výsledkům
našich mladších a starších žáků se chystáme tyto děti přihlásit do
krajských soutěží, opět jako sdružený tým Vracov-Vlkoš (FKM
MORAVA). Je to výsledek stovek hodin dobrovolné práce trenérů
a podpory rodičů. Mezi trenéry patří např. i pan Vojtěch Klajba,
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který honí děti po trávníku také v době letních prázdnin, mimo
soutěžní období.
Hernu stolního tenisu jsme již dříve vybavili hracími stoly, se
kterými se snadno manipuluje při jejich přemísťování a jejich počet
je v současné době přiměřený počtu sportujících. V letošním roce
jsme zajistili do herny stolky pro rozhodčí. Díky zodpovědné práci
Ing. Stanislava Šmída a pomoci zejména při soutěžích a turnajích
od dlouholetého člena a hráče stolního tenisu, pana Ondrůška, se
po delší době daří ve Vlkoši stolnímu tenisu v kategorii mládeže.
Oddíl florbalu získal loni z DDM Vracov do užívání jeden kompletní brankářský dres, druhý chceme pořídit. Hrajeme pro radost
a budeme chodit hrát na venkovní hřiště, tak jako loni, i během
prázdnin. Přidat se může kdokoli, protože hrou pro zábavu z našich
řad vzešlo několik hráčů, kteří nám dělají radost svými úspěchy
v Kyjově i v krajských výběrech.
Vybavení oddílu lukostřelby se průběžně řeší dle aktuálních požadavků a finančních možností spolku. V loňském roce se tento
oddíl zaměřil na svou propagaci a propagaci Obce Vlkoš a Obce
Skoronice, která se vydařila zejména díky realizaci baneru nad
SKOROvšecko ze Skoronic 1/2017

oplocením areálu z uliční strany a díky účasti na předváděcích
akcích v rámci okresu a výborným výsledkům na soutěžích, včetně
Mistrovství České republiky.
Finanční prostředky, kterými přispívá na činnost spolku každoročně Obec Skoronice, jsme loni investovali do vzdělání trenérů, tj.
získání či prodloužení licencí pro práci trenéra, dále byly použity
na úhradu rozhodčích, pronájmů, startovného, kancelářského
a sportovního materiálu a cestovného. Vybavení hřiště, tělocvičny
a pomůcky jsou k dispozici dětem i při tělesné výchově.
Zatím nemáme vlastní webové stránky, ale o činnosti v areálu
Sokolovny získáte základní informace na facebooku pod TJ Sokol
Vlkoš, včetně odkazu na rezervaci hřiště (http://vlkos.rezervacnik.cz/cs/calendar). Můžete se na nás také obrátit, pokud máte
zájem vy nebo vaše děti o organizovaný či neorganizovaný sport
v areálu spolku. Podrobnější informace se můžete dozvědět: Ing.
Jarmila Slavíčková, předsedkyně TJ Sokol Vlkoš, mob. 778 703 282.

Fotbal žáci
FKM Morava – starší žáci (obsadili 2. místo z 12 týmů) trenéři:
Vojtěch Klajba, Ladislav Menšík, vedoucí týmu: Roman Lunga
Po podzimní části soutěže jsme se umístili na 3. místě se ziskem
25 bodů.
Hlavním cílem v jarní části soutěže bylo zlepšení našeho postavení
v tabulce, což se nám po skvělých výsledcích podařilo. Získaly jsme
30 bodů z 33 možných a celkově 55 bodů. Tímto výsledkem jsme
se zařadili na 2. místo.
Do sestavy jsme zapracovali také některé hráče z mladších žáků.
Hráli jsme 7 hráčů v poli + brankář.
Pravidelná účast na zápasech byla v počtu 10–14 hráčů, celkem nastoupilo 20 hráčů.
Rád bych zde uvedl střelce týmu a počet gólů: Vojtěch Menšík
(27), Ladislav Menšík (26), Jakub Lunga (21), Ondřej Zmeškal a
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Filip Fridrich (12), Darek Goliáš (11), Dominik Amler (7), Dagmar
Lungová a Karel Půček (6), Jan Jandásek (5), Jakub Fornůsek (3),
Josef Hroudný, Patrik Dohnal, Dominik Šimek, Jan Mezihorák,
Nikol Slováková (1).
Naše skóre 141:20 vypovídá o tom , že naše obrana i brankáři
(Jaroslav Šnéweis, Jan Mezihorák – 11x udrželi nulu) jsou nejlepší
v soutěži a útok je třetí v pořadí.
Starší i mladší žáky jsme přihlásili na další sezónu do krajské
soutěže, kde hrají oba týmy současně. Bude to další krok v naší
společné práci sdruženého týmu FKM Morava.
Na závěr bych chtěl poděkovat za výborný přístup rodičů, hráčů
a trenérů starších i mladších žáků, kteří nám pomáhali plnit naše
společné cíle a přání.
Roman Lunga
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Lukostřelba Vlkoš
Místní lukostřelecký oddíl má za sebou již 4,5 roku činnosti. Máme
39 členů, z toho je 10 dětí do 18let a 29 dospělých.
Kurzy lukostřelby, ve kterých jsou zájemci pod vedením instruktorů
seznámeni s lukostřelbou, jsou otevřeny pro širokou veřejnost. Od
začátku letošního roku trénujeme 3x týdně – středa, sobota a neděle.
Oddíl se aktivně zapojuje do soutěží, již tradičně se účastníme zimních halových soutěží (střelba na 18 metrů v hale). Do soutěžního
klání jsme přihlásili nově i lukostřelce z kategorií starších žáků, kadetů a juniorů. Oddílu se podařilo získat několik medailí, včetně zlaté.
V listopadu 2016 byla vytvořena skupinu střelců, kterou jsem přihlásil do soutěže - Přebor oddílových družstev mužů - v rámci ČR.
Tuto skutečnost jsem sdělil lukostřelcům až těsně před začátkem
závodu. První závod se nám velmi vydařil a byl to dobrý start
pro další kola soutěže. Možná to bylo i tím, že střelci nic netušili
a nemuseli se stresovat dopředu před závodem.
Přebor oddílových družstev mužů – kateg. reflexní luk, hala
2016/2017:
TJ Sokol Vlkoš obsadil v republikovém hodnocení 8. místo z 18
družstev.
Dne 4. 3. 2017 se uskutečnilo Halové Mistrovství ČR dospělých
a dorostu v lukostřelbě, kterého se zúčastnilo 324 lukostřelců
z celé republiky.
TJ Sokol Vlkoš zastupovali:
Pavel Pěnčík – kategorie kladkový luk muži - 24 střelců - postoupil
z krásného 9. místa do eliminačních soubojů. Držel se statečně
až do čtvrtfinále, kde ho porazil několikanásobný halový mistr
republiky Vladimír Brada.
Robert Blahynka - kateg. reflexní luk muži – z 65 střelců se umístil
na 49. místě. Byla to jeho první účast na Mistrovství ČR.

Pavel Pěnčík obsadil také skvělé 3. místo v republikovém hodnocení soutěže - Pohár Českého lukostřeleckého svazu, v kategorii
kladkový luk muži v halových soutěžích 2016/2017. Cílem tohoto

střelce je dostat se až do národní reprezentace. Věříme, že se mu
to podaří.
Dne 4.3.2017 jsme se zúčastnili Mezinárodního závodu v 3D
lukostřelbě v Čejči.
3D je lukostřelba na figury zvířat rozmístněných po krajině. Střelec
nezná dopředu vzdálenost a jsou vytvořeny záměrně obtížnější
podmínky pro zasažení cíle.
Závodu se zúčastnili: Lucie Šibalová, Tereza Hartlová, Petr Hartl,
Linda Něničková a Marek Herzán, který obsadil 3. místo ve své
kategorii.
Před námi je nová venkovní sezóna a lukostřelci se připravují na
střelbu na 70, 50 a 30m. Pro většinu z nich je to poprvé, co budou

střílet na tuto vzdálenost, ale těší se.
Uskutečněné akce v roce 2017:
Pálení čarodějnic Milotice 29.4. - pořádají hasiči z Milotic
Dny dětí:
20.5. Ježov - Myslivecká Obora
27.5. Skoronice
28.5. Zámecká zahrada Bzenec
3.6. dopoledne Kyjov - Sokolíček - pořadatel sklárna
Kyjov
3.6. odpoledne Těmice
10.6. Vlkošské Dny vojenských
tradic
18.6. Kyjov - Sokolíček - pořadatel nemocnice Kyjov
22.6. Vlkoš - ukázka lukostřelby
pro děti - školy z okolních
vesnic
Náš oddíl pořádá nábor nových
lukostřelců po celý rok. Pokud
máte nápad na uspořádání nějaké
akce, neváhejte nás kontaktovat.:
lukostrelba.vlkos@seznam.cz
www.facebook.com/lukostrelbavlkos.marek
tel. 604 286 377
Vedoucí oddílu a autor článku - Marek Křižka.

Stolní tenis – mládež
Sportujeme, hrajeme si, soutěžíme.
Prázdniny klepou na dveře, končí školní rok. Současně s tím zpravidla končí i většina vzdělávacích, kulturních, sportovních činností
a kroužků.
Jedním ze skončených soutěžních ročníků je sportovní ročník
2016-2017 ve stolním tenise, kterého se zúčastnil i náš oddíl mlá-
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deže, čítající v průběhu roku 12-15 děvčat a kluků.
Jaký byl v oddíle život, jak se nám dařilo?
Pravidelně jsme se scházeli dvakrát týdně, vždy v úterý a v pátek
v přísálí sokolovny. V rámci těchto tréninků jsme kombinovali trénování a hraní zápasů a oddílových turnajů, a tím se připravovali
na turnaje okresní a krajské, kde jsme reprezentovali náš Sokol.
SKOROvšecko ze Skoronic 1/2017

Z okresních turnajů jsme přivezli 3 bronzové medaile ze soutěží
družstev mladších a starších žáků.
Naši hráči odcházeli od stolů 119× jako vítězové v zápasech na
krajských a okresních turnajích.
Tyto výsledky nás zařadily na 16. místo v Jihomoravském kraji
v práci s mládeží.
Nejúspěšnějšími našimi reprezentanty byli Jakub Lunga, Jakub Klimeš
a Martin Křižka.
Každý měsíc hrajeme domácí turnaj a jeho výsledky a výsledky
výše uvedených turnajů se započítávají každému hráči do celoročního hodnocení.
Nad hodnocením
převzal záštitu pan
ředitel školy a třem
ne jú s p ě š ně j ší m
vždy věnuje „Poháry ředitele“. Letos si
tyto poháry odnesli za 1. místo Jakub
Lunga, za 2. místo
Martin Křižka a za
3. místo Jakub Klimeš.
Posledního turnaje o medaile,
konaného k ukončení sezony dne
13. 5. 2017, se zúčastnilo 15 hráčů

a zápasům přihlíželo asi 15-20 diváků, vesměs rodinných příslušníků. V kategorii starších žáků získal zlato Ladik Menšík, stříbro
Vojta Menšík a bronz Jakub Lunga, v kategorii nadějí pak zlato
získal Adam Něnička, stříbro Filip Zelinka, a bronz David Zelinka.
Přejeme všem pěkné vysvědčení, aktivní odpočinek přes prázdniny
a budeme se těšit na nový soutěžní ročník, který zahájíme 25. 8. 2017.
Na příštích fotografiích může být s medailemi či poháry i vaše
dítě. Přijďte mezi nás!
Za oddíl stolního tenisu
Ing. Stanislav Šmíd

2002 – 2017: Mikroregionu Nový Dvůr je už 15!
Je to neuvěřitelné, ale Mikroregion Nový Dvůr má letos už
15. narozeniny! Než dojde na dort, máme v plánu ještě plno
akcí. I letos srdečně zveme do společného informačního
centra v konírně na zámku v Miloticích, které má opět pár
změn hlavně pro děti. Začali jsme v sobotu 8. 4. 2017 v 15,00
hod. a už název úvodní výstavy napovídal, že bude o Jízdě králů - jedinečné tradici ze Skoronic (Hluku, Kunovic
a Vlčnova), která patří do nehmotného dědictví UNESCO.
Výstava „Na krála, matičko, na krála“ ve spolupráci s NÚLK
Strážnice byla v konírně do konce května a stálo za to ji
vidět! Slevněné vstupenky na 10 vstupů do konírny pro
občany obcí mikroregionu jsou stále k dispozici na obecních úřadech. Vydali jsme také nové mapy cyklookruhu
po Mikroregionu Nový Dvůr, které budou spolehlivým
průvodcem na výlety pro domácí i přespolní.
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Srdečně zveme na další akce v tomto roce:
✓ srpen 2017

Seniordance – společný večer seniorů obcí
mikroregionu v Ratíškovicích

✓ 23.–24. 9. 20117
23. 9. 2017 Burčákové putování po sklepních uličkách
v Novém Dvoře
24. 9. 2017 Trh místních produktů a řemesel na zámku v Miloticích
✓ 28. 10. 2017 Drakiáda – letiště Aeroklubu Kyjov
✓ 31. 12. 2017 Silvestrovský pochod do Ratíškovic
(o dalších akcích nebo případných změnách budeme
informovat).
Za Mikroregion Nový Dvůr

Vladimíra Motlová
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Odpady stokrát jinak…
Jistě jste si všimli, že u kontejnerů na plast, papír a textil
probíhaly
stavebnípráce.
práce.Prostor
Prostoru ukontejnerů
kontejnerůbude
byl rozšírozšíprobíhají stavební
řen, budou tam přemístěny kontejnery na sklo od obchodu
a kontejner na kov od zahradnictví. V místě, kde nyní stojí
kontejnery na sklo, bude chodník přeložen novou dlažbou,
aby prostor u obchodu a školky byl kompaktní.
Kontejnerovémísto
místou umlatevny
mlatevny
bude brzy
nové. Pracovníci
Kontejnerové
je téměř
dokončené.
Pracovníci
Ekoru současné kontejnery natřeli. Většina druhů tříděného
odpadu – plasty, papír, sklo, textil, kov – budou na jednom
místě. Těšíme se, že naši pracovníci nebudou muset z papíru
a plastu vybírat kov, sklo ani elektroodpad. Že sami budete
mít zájem udržovat prostor v čistotě a pořádku. Dále vás
žádáme o to, abyste do plastů dávali odpad zmáčknutý na
co nejmenší objem a do papírů kartony na menší kusy. Jinak
je kontejner nevyužitý. A nepomůže přidávat kontejnery
další, i když nové místo pojme kontejnerů víc a v případě
nutnosti se rozšíření počtu nebráníme. Vytíženost kontejnerů konzultujeme se Ekorem, který odpad odváží. Naši
pracovníci každý pátek místo uklízejí, každé pondělí kontrolují naplněnost kontejnerů a jejich obsah rozhrnují do
stran, protože odpad bývá navršen pouze u otvorů. Pokud
plasty vyvážíte o víkendu jednorázově ve větším množství
a do kontejnerů jej nedostanete, uložte jej v zavázaném
pytli ke kontejnerům. V úterý pracovníci Ekoru odvezou
plasty, ve čtvrtek papír. Textil se vyváží 1x za 14 dní, sklo
až jsou nádoby plné.
Velký kontejner na bioodpad jsme na jaře nechali vyvážet
každý týden a přistavili v době „špičky“ druhý kontejner
u hasičské zbrojnice. Teď se vyváží, až je plný (plný neznamená naplněný pouze rozložitými větvemi). Pokud víte
předem, že budete likvidovat větší množství uvedeného
velkoobjemového bioodpadu, dejte vědět na obecním úřadě,
vývozy tohoto kontejneru lze zařídit operativně.
Drobný elektroodpad, jako konvice, fény, klávesnice PC,
baterie můžete vhodit do nádob na chodbě obecního úřadu.
Větší elektroodpad jako TV, lednice, pračky, dále stavební

dřevo (okna, dveře – bez skla), zářivky, nebezpečné odpady
(barvy, laky pesticidy, oleje, staré léky, azbest), starý nábytek, velké plasty a skla přijímá zdarma od občanů Skoronic
Sběrný dvůr Milotice. Provozní doba je úterý a čtvrtek
od 13.00 do 17.00, sobota od 8.00 do 12.00 hodin, s sebou
vezměte občanský průkaz. Odpady s azbestem zabalte do
fólie, jinak ho nesmí převzít.
Ve čtvrtek 17. srpna od 13.00 do 18.00 budou přistaveny
k hasičské zbrojnici vlečky na objemný domovní odpad
a stavební suť.
Víme, že mnoho z vás odpad třídí. Projevilo se to i na poklesu množství směsného komunálního odpadu oproti
předchozím obdobím. Samozřejmě, že obec platí i za svoz
odpadu tříděného. A poplatky od občanů ani příspěvek od
Ekokomu za vytříděný odpad náklady na odpadové hospodářství nepokryjí. Za loňský rok byl doplatek obce na tuto
činnost 103 tis. Kč. Sazbu poplatku 400,– Kč za komunální
odpad na poplatníka máme z okolních obcí nejnižší.
Děkujeme všem, kteří třídí odpad a chovají se zodpovědně.
ing. Marie Půčková, starostka

Beseda s důchodci

poznačte si do kalendáře…
Každoroční Beseda s důchodci se letos bude konat v neděli

1. 10. 2017 v 15.00 hodin.
Zveme Vás na malé pohoštění a představení Komorního
hudebního divadla Brno s názvem „Prázdnou kasu mám
aneb krize sem, krize tam, já si z ní nic nedělám“. Na loňské
besedě vystoupili s představením „Hašlerky“a zúčastnění
odcházeli spokojeně a s dobrou náladou. Věříme, že i letos
Vás program potěší.

Kontejnerové stání
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Věžní hodiny
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V minulém roce se několikrát stalo, že
se věžní hodiny zpožďovaly, předbíhaly
nebo se zastavily. Firma Elekon (nástupce
firmy, která tyto hodiny dodala a opravovala) uvádí jako důvod celkové opotřebení stroje. Navrhla několik možností
řešení. První z nich je generální oprava – rozebrání celého stroje, vyčištění,
promazání – za cenu 54 tis. Kč, s tím, že
záruka by byla 6 měsíců. Další možností
je pořízení nového elektronického systému, u kterého je hlavní předností vysoká
přesnost, nenáročná údržba, spolehlivost,
automatická změna letního a zimního
času. Varianty k výběru jsou čtvrťové bití
(současný systém) nebo půlové bití. Cena
85-93 tis. Kč podle vybrané varianty, nové
rozvodové a ručičkové stroje představují
navýšení 5 tis. Kč k uvedené ceně. Plánovaná oprava čeká i věž kostela. Vzhledem
k riziku poškození nového stroje při opravách zastupitelstvo doporučuje pořídit
nový elektronický systému včetně nových
rozvodových a ručičkových strojů po dokončení oprav věže. Žádáme vás proto
o shovívavost. Děkujeme.
Ing. Marie Půčková
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Evidence obyvatel
stav k 9. 6. 2017

Matrika
Životní jubilea

Stav k 1. 1. 2017 539
Narodilo se
6
Přihlásilo se
17
Odhlásilo se
4
Zemřelo
6
Stav k 9. 6. 2017 552

70 let

Podrobný rozpis
Narodilo se:
6
Jan Svák
Denisa Zálešáková
Nikolas Klimek
Eliška Šalvatová
Mia Cahlíková
Natálie Hudečková
Přihlásilo se:
15
Jiří Vašíček
Stanislava Vašíčková
Petra Vašíčková
Adéla Vašíčková
Roman Cahlík
Adrian Cahlík
Iveta Smolinská
Josef Karafiát
Iveta Dragounová
Šimon Šmíd
Andreas Pichler
Florian Pichler
Petra Bílková
Miroslav Bílek
Martin Bílek
Michal Bílek
Karel Daniel
Odhlásilo se:
Jan Lunga
Lenka Jurasová
Stanislav Ingr
Soňa Chromá

4

Zemřelo:
6
P.Radim Hložánka
Jan Šnajdr
Hedvika Neničková
Marie Chytilová
František Bíla
Josef Ingr
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Antonín Krist
Pavla Raiskubová
Ludmila Lungová
Vojtěch Klajba
Miroslav Rajsigl
Jarmila Mrázová
Marie Ingrová

75 let
Růžena Marečková
Anna Košacká
Ing. Anežka Chocholáčová
Marie Výborná
Bohumír Novotný

80 let
Paulina Holcmanová
Františka Kozáková
Antonín Ingr
Anna Klajbová

85 let
Marie Rybová
Jan Kozák
Milada Handlířová
Jindřich Lunga

Jubilanti
V letošním roce oslavila a oslaví své kulaté a půlkulaté
narozeniny (počítaje od 70 let) více než dvacítka našich
spoluobčanů. Obec je pozvala na malé pohoštění, aby se
mohli setkat všichni ti, kteří jsou narození ve stejném ročníku a bydlí ve Skoronicích. Pozvání přijalo patnáct z nich,
a těm, kteří nepřišli, ale měli zájem a zdravotní stav jim to
dovoloval, jsme popřáli doma. Paní Pavla Holcmanová na
setkání přednesla přání, při kterém zúčastněným i slzy
vhrkly do očí. Starostka všem poděkovala, popřála a připomněla, že bez nich, bez jejich života a práce by naše obec
ani mladší generace nebyly tím, čím jsou.
Přání od paní Pavly Holcmanové otiskujeme, aby si je mohli
jubilanti připomenout a ostatní přečíst:
Přání jubilantům
Jako spěšné kroky utíkají roky, poodvál již mladá léta čas.
Všechno, co z nich zbylo, v srdci zanechalo
jen vzpomínky, které žijí v nás.
Člověk jen tak lehce uvěřiti ani nechce
že již dávno tomu, co bývával mlád.
Život mládí odvál, roků napočítal
na den tvého narození sedmdesát (pětasedmdesát,
osmdesát, pětaosmdesát, devadesát)
Ať život Váš krásný a poset růžemi,
ať úsměv slunce jasný Vám svítí na zemi.
A vše nejkrásnější, co osud má,
do dalších let Vašeho života hojně Vám dá.
Tato kytička na skoronských lúkách natrhaná
je Vám z lásky darovaná.
A vyslovuji to staré blahopřání
Hodně štěstí zdraví a Božího požehnání
…si popřejeme navzájem…

90 let
Anežka Fridrichová
Pavel Holcman
Václav Novosád

Nejstarší žena v obci
Helena Lungová

Nejstarší muž v obci
Pavel Holcman
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