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Naděje není to přesvědčení, že něco
dobře dopadne, ale jistota, že má
něco smysl – bez ohledu na to, jak
to dopadne.
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Po roce vánoce přicházejí…
Po roce vánoce, vánoce přicházejí… zpívá se ve známé
písničce. Opravdu, čas běží snad čím dál rychleji, už jsou
zase vánoce, před chvíli byly a za chvíli zase budou velikonoce… Snad se zeměkoule točí rychleji, a proto čas tak
rychle běží, stěžujeme si sobě navzájem. A bilancujeme, co
nám uplynulý rok přinesl a odhadujeme, co přinese příští.
Co nového letos v obci přibylo
a co všechno plánujeme, přinášejí články následující. Chci
doplnit jedinou věc: Na Zelničkách bylo vybudováno v délce 70 m prodloužení vodovodního řádu. Zahrady domů
(levá strana ulice Dědina směrem od hasičské zbrojnice)
jsou v zastavitelném území, v uličce na Zelničky jsou nyní
kompletní sítě – voda, kanalizace, plyn, elektrika, takže
případné stavbě RD v těchto místech nic nebrání.

1.112 tisíc Kč pořídili vodovodní řád Zelničky, přístřešek
MŠ, kontejnerové stání, dokončili opravy chodníků u obchodu, získali projektové dokumentace na severní hřbitovní
zeď, střechu kostel a na chodníky při hlavní silnici, koupili
do vlastnictví obce pozemek na připojení lokality Přední
kusy k hlavní silnici.
Každoročně splácíme částkou 554 tisíc Kč úvěr, který si
obec v roce 2013 ve výši 4.900 tisíc Kč vzala na vybudování
kanalizace v obci a kanalizační sběrač vedoucí na ČOV do
Milotic. Ke konci letošního roku je zůstatek úvěru 2.228 tisíc
Kč. Na běžném účtu předpokládáme ke konci roku zůstatek ve výši 2 miliony Kč. Tuto finanční rezervu plánujeme
použít na odkanalizování lokality u mateřské školy (školka,
obchod a hospoda, dílna p. Holcmana, Rybovi).

Co se odehrálo v kulturním a společenském
životě obce
Začátkem srpna na Lúkách hostovalo Kočovné divadlo Petry Severinové s představením O zlaté jabloni. Po vystoupení
mladého hereckého souboru nás pozval na parket brazilský
lektor zumby Joao Rafael. Tento mladý talentovaný tanečník, herec, učitel tance vedl taneční kurzy zumby, samby
a aquazumby ve Vracově a Strážnici. A jak se k nám dostal?
V Brazílii funguje soubor moravských písní a tanců, který
podporuje a vede vnučka Jana Antonína Bati. Joao byl vybrán jako nejlepší tanečník,
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Podívejme se na obec z pohledu čísel
Vzhledem k růstu HDP, který je ukazatelem hospodářského
růstu, obec získala z rozpočtového určení daní = RUD (ze
státního rozpočtu) větší finanční prostředky, než v letech
předchozích. Čísla uvádějí srovnání posledních čtyř let třetí čtvrtletí a celý rok. Přepokládáme, že během prosince
dostaneme z RUD ještě min. 400 tis. Kč.
Pro obec to znamená větší finanční možnosti pro její rozvoj. V letošním roce jsme z vlastních prostředků ve výši
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jsme oslavili „15. narozeniny“ Mikroregionu Nový Dvůr.
Prvního října se konalo setkání našich seniorů a důchodců
s vedením obce, Komorní hudební divadlo Brno uvedlo
představení Prázdnou kasu mám.
Začátkem listopadu uspořádali mladí Skoronské krojované
hody s věncem a káčerem. V polovině listopadu nás pozvalo Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice na program
Furt nás baví zpívat a tancovat, zaměřený na 60. výročí
zbudování Obecního domu. Vystoupily Děcka ze Skoronic
s Varmužovou hudeckou muzikou. Na nadšené a obětavé
budování Obecního domu skoronskými občany zavzpomínala paní Marie Rybová.
Prosinec je dobou pro vánoční zpívání a silvestrovský
pochod za prasátkem, tentokrát do Ratíškovic s tématem
České televizní seriály. Skoronice vyrazí jako Hříšní lidé
města pražského.
Živelné pohromy a podobné události
V letošním roce se přehnaly Skoronicemi dvě vichřice.
První, v srpnu, zlomila lípu u kostela, která spadla na plot
a pozemek Chytilových, vyvrátila z kořenů jeden ze stříbrných smrčků za kostelem a způsobila pád části túje na
hřbitově na pomníky vpravo, které naštěstí nepoškodila.
Druhá vichřice v říjnu zlomila túji v zadní části hřbitova
vlevo a ta poškodila dva pomníky. Řešení škody bylo předáno České pojišťovně. Túje v zadní části hřbitova budou
vykáceny a nahrazeny zelení nižšího vzrůstu.
V září vznikl požár v domě č. p. 64, zasahující hasičské
jednotky zabránily jeho rozšíření na sousedící domy. Dům,
pojištěný vlastníkem – realitní kanceláří Bela Plus Ostrava,
je nyní bez střechy a neobyvatelný. Budeme s vlastníkem
znovu jednat o řešení situace - odstranění ruiny.

Jaké události nás čekají
Příští rok nás, kromě již obvyklých akcí, čeká o pouti Jízda
králů k 75. výročí jejího znovuobnovení. Také uplyne 60 let
od prvního sjezdu rodáků. Dalším významným jubileem
příštího roku je 100. výročí vzniku Československé republiky a 100. výročí založení DH Skoroňáci. Tato výročí chceme
oslavit vysazením nové Lípy svobody. Jak si jistě mnozí
všimli, stará Lípa svobody (pod obecní mlatevnou) letos
uschla úplně a bylo nutné ji pokácet. Kořeny byly napadeny
plísňovou chorobou.
Chceme požádat všechny, kdo mají k zasazení Lípy svobody
v roce 1968 nebo ke vzniku DH Skoroňáci fotografie nebo
jakékoliv jiné materiály, zda by je neposkytli během zimních
měsíců. Materiály oskenujeme a vrátíme.
Krásné vánoční svátky a vše dobré v novém roce!
Ing. Marie Půčková
starostka

Brazilská zumba
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STAVBY A NEINVESTIČNÍ PROJEKTY V ROCE 2017
Rok 2017 byl v oblasti investic a rekonstrukcí především
obdobím přípravy projektů, stavebních řízení a podáváním
žádostí o dotace. Zásadní opravy a rekonstrukce plánované
na letošní rok (oprava severní části hřbitovní zdi a výměna
krovů a krytina nad lodí kostela) jsme museli z důvodu
pozdního rozhodnutí o dotaci odložit na rok 2018. Důležité
však je, že jsme požadované dotace dostali v plné výši, takže
obě stavby zahájíme v první polovině příštího roku.
Stavební práce a údržbu obecních objektů finančně zajišťovaly letos především prostředky vyhrazené v obecním rozpočtu. Prodloužením vodovodního řádu byly na Zelničkách
dobudovány inženýrské sítě umožňující připojení všech
potenciálních stavebníků v zahradách domů levostranné
části Dědiny. Součástí tohoto projektu bylo i napojení obecního domu na kanalizaci a likvidace jímky na vyvážení.
Problém rozmístění kontejnerů na odpady na několika
místech vyřešilo rozšíření stání u obecní mlatevny. Jsou zde
soustředěny všechny kontejnery, ochranná zídka zajišťuje
upravenost prostoru a pořádek. Postupné opravy a úpravy
objektů a prostor bývalé školy letos pokračovaly výměnou
zastřešení, izolací a novou omítkou opěrné zdi přístřešku,
který slouží dětem mateřské školy.
Z neinvestičních projektů pokračovaly práce na komplexních pozemkových úpravách v katastru obce. V letošním
roce proběhly tři schůzky projektantů se zástupci vlastníků
pozemků. Předmětem jarního jednání byl nesoulad druhů

pozemků mezi evidencí v katastru nemovitostí a skutečností. Navrhované změny obsahují šestnáct lokalit a převážně
mění travnaté porosty na ornou půdu. Na druhé schůzce
byl zvolen nadpoloviční většinou členů předsedou sboru zástupců vlastníků zastupitel obce Marek Vašíček a shromáždění přijalo jednací řád sboru. Členové sboru byli seznámeni
s návrhem sítě polních cest a doplnění zeleně do krajiny.
Na říjnovém shromáždění byl vytvořen plán protierozních
a vodohospodářských opatření. Práce na komplexních pozemkových úpravách budou pokračovat příští rok.
Druhým projektem, který je zásadní pro další rozvoj obce,
je zpracování územní studie pro stavbu rodinných domů
v lokalitě Kusy. Studie, která předpokládá výstavbu asi
20 rodinných domů je dokončená, zastupitelstvo obce ji
bude schvalovat na začátku příštího roku. Jsou připravené
smlouvy na odkup případně darování části soukromých
pozemků, které vytvoří koridor pro vybudování inženýrských sítí. Realizace těchto smluv a zajištění zástavního
práva k pozemkům proběhne v příštím roce. Následující
kroky - zpracování projektové dokumentace na sítě a jejich
vybudování - je závislé na finančních možnostech obecního
rozpočtu nebo případné vypsání dotačního titulu na budování inženýrských sítí.
Jan Grombíř

DOTOVANÉ PROJEKTY PŘIPRAVENÉ K REALIZACI A PLÁNOVANÉ
STAVBY PLNĚ FINANCOVANÉ Z OBECNÍHO ROZPOČTU V ROCE 2018
Výměna krovů a střechy nad hlavní lodí kostela sv. Floriána - kompletní výměna krovů a krytiny nad hlavní lodí
kostela.
Projektové náklady stavby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 310 000,–
Dotace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 000,–
Spolufinancování obce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 000,–
Dotace byla obci přidělena v maximální výši, částka na
spolufinancování je vyčleněna v rozpočtu na rok 2018. Do
konce letošního roku vypíšeme výběrové řízení na dodavatele, termín realizace červen-červenec 2018.
Boční (severní) zeď hřbitova – Konstrukce 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.
Projektové náklady stavby  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 300 000,–
Dotace MZe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 000,–
Spolufinancování obce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 000,–
Dotace byla přidělena ve výši 700 000 Kč, částka na spolufinancování je vyčleněna v rozpočtu na rok 2018. Do konce
letošního roku vypíšeme výběrové řízení na dodavatele,
termín realizace duben-červen 2018.
SKOROvšecko ze Skoronic 2/2017

Zpevněná plocha s přístřeškem u rybníka – v sousedství
stávajícího přístřešku bude 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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 000,–
Spolufinancování obce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 000,–
Realizace projektu je připravená, zahájení prací předpokládáme v měsíci dubnu 2018.
Podpora v oblasti kultury, nemateriální statky UNESCO
Růža pro krála – vydání anglické a německé mutace brožury „Barevný klepot podkov“, anglické titulky k filmovému
záznamu jízdy králů ve Skoronicích, naučná akce o jízdě
pro děti mateřské školky, informační tabulka na budovu
muzea, trička, propagační materiály
Předpokládané náklady projektu . . . . . . . . . . . . . . . 90 000,–
Dotace JMK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 000,–
Spolufinancování obce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 000,–
Převážná část výstupů projektu je hotová, připravujeme
závěrečnou zprávu k projektu a jeho vyúčtování ke dni
31. ledna 2018.
5

Ministerstvo kultury ČR
Podpora tradiční lidové kultury
Skoronská jízda králů 2018
Projekt zahrnuje 70% finanční příspěvek MK ČR na náklady spojené s přípravou a provedením jízdy králů v sobotu
8. září 2018.
Předpokládané náklady projektu . . . . . . . . . . . . . . 179 000,–

Dotace MK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 000,–
Spolufinancování obce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 000,–
Žádost o dotaci byla podána v září 2017, termín vyhodnocení žádostí a oznámení výsledků je 31. 12. 2017. Vzhledem
ke skutečnosti, že příjem ze vstupného lze použít na spolufinancování projektu, předpokládáme, že náklady obce
na uspořádání jízdy budou zanedbatelné.

ŽÁDOSTI O DOTACE
PŘIPRAVOVANÉ NA ROK 2018

NEDOTOVANÉ STAVBY A OPRAVY
PŘIPRAVOVANÉ NA ROK 2018

Chodník podél silnice III/4255 – část II. – likvidace stávajícího a vybudování nového chodníku od Lungového
č. p. 110 po Markovo č. p. 26.
Chodník podél silnice III/4255 – část III – vybudování
nového chodníku od Markového č. p. 26 po vstup do bývalé
admnistrativní budovy JZD (VSV)
Projektované náklady na oba chodníky předpokládají částku ve výši cca 1 410 000,– (925 000+485 000). Při výši dotace 85% by rozdělení nákladů mezi donátora a obec bylo:
1 200 000 Kč SFDI, 210 000 Kč obec. Částka na spolufinancování obou projektů ve výši cca 200 000,– je vyčleněna
v rozpočtu na rok 2018.

Oprava místní komunikace od zahradnictví Magnolia
směrem na Vinohrádky
Mezi mostkem u Lattenbergového a mostem přes Hruškovici bude odstraněný stávající poškozený povrch komunikace
a v celé délce bude komunikace opatřena novým asfaltovým
povrchem. Předpokládaná cena realizace je 250 000 Kč.

Hydroizolace, zateplení a fasáda na čelní části budovy
obecního domu
Tento dotační titul (dotace ve výši 50% nákladů, max.
200000 Kč) chceme využít k provedení hydrofobizace zdi
zasedací místnosti, zateplení a provedení nové fasády na
části obecního domu. Rozsah prací bude závislý na možnostech obecního rozpočtu při spolufinancování projektu.
Projektová dokumentace a rozpočet se zpracovávají, předpokládaný termín pro podání žádosti je 28. února 2018.
JMK – Podpora v oblasti kultury, nemateriální statky
UNESCO
Každoročně vypisovaný dotační titul s finančním příspěvkem ve výši 90% nákladů, max. 100 000 Kč. Tento titul
pravidelně využíváme k aktivitám podporujícím propagaci
a zachování jízdy králů. V roce 2018 budeme žádat o finanční podporu doprovodných akcí v souvislosti s pořádáním
jízdy králů ve Skoronicích. Zajištění samotné jízdy králů
podpoří Ministerstvo kultury ČR.
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Napojení lokality u bývalé školy na kanalizaci
Na projekt, který řeší odkanalizování lokality u bývalé
školy, je zpracována projektová dokumentace i rozpočet,
na akci bylo vydáno právoplatné stavební povolení. Nově
vybudovaná stoka napojí všechny objekty v lokalitě – školka, knihovna a klubovny, obchod COOP a hospoda, dílna
p. Holcmana a dům č. p. 15, Rybová - na novou kanalizaci
v místě u parčíku na Kanále. Projektovaná cena stavby je
1 180 000 Kč.
Parkoviště před hřbitovem
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace a rozpočtu na vybudování parkovacího stání před
hřbitovem. Projekt předpokládá úpravu prostoru před čelní
zdí hřbitova a vybudování pěti parkovacích míst. Realizace
stavby v roce 2018 je podmíněna zajištěním finančních
prostředků v obecním rozpočtu.
Jan Grombíř
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Nové knihy v obecní knihovně
Obecní knihovna je organizační složkou obce Skoronice.
Znamená to, že knihovna nehospodaří samostatně s majetkem ani finančními prostředky. Co se týká fondu knih v naší
knihovně, obec uzavírá každoročně smlouvu s Městem
Hodonín a její organizační složkou, Městskou knihovnou
Hodonín, o poskytování odborných knihovnických služeb.
Jednou z poskytovaných služeb je zajištění nákupu knižního
fondu z prostředků obce a katalogizace nových knih. Obec
vyčleňuje na tento nákup osm tisíc korun ročně. V letošním
roce je nových knih, pořízených tímto způsobem, zatím
17, další z Hodonína přijdou po zapsání (katalogizaci).
Snažím se nakupovat to, o co mají čtenáři zájem – to jsou
knihy českých autorů, regionálních autorů, novinky a pro
studenty povinnou četbu. Knihy zahraničních autorů se
půjčují v rámci tzv. výměnného fondu – Městská knihovna
je na omezený čas zapůjčí regionální knihovně.
Jako letošní novinky můžeme čtenářům nabídnout např.:
Svěrák Zdeněk - Půlstoletí s Cimermanem
Pawlowská Halina - Cesta za láskou
Bryndza Robert - Dívka v ledu
Hartl Patrik - Okamžiky štěstí
Hartl Patrik - Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Šoposká Marika - Sedmilhářky
Šindelka Marek - Únava materiálu – kniha získala cenu

Magnesia litera (nejlepší próza)
Zahradníková Markéta - Postel, hospoda, kostel - kniha
získala cenu Magnesia litera (cena čtenářů)
Sibyla – legendy a věštby
Michie Davod - Dalajlámova kočka a síla meditace
Landsman Dominik. - Deníček moderního páru
Bellová Bianca – Jezero - kniha získala cenu Magnesia litera
(kniha roku)
Tvrdá Eva. - Mrtvou neměl nikdo rád
Vosoba Pavel - Dokonalý život
Přijďte si vybrat čtení na dlouhé zimní večery. Anebo - nejdřív v klidu nahlédněte a vyberte si doma:
www.knihovnaskoronice.webk.cz
„Příteli, ze sedmi radostí vyber si knihu, ženu a víno.
Co knize chybí, žena má. Co ženě chybí, kniha dá ti zas.
A zlaté víno, ve kterém čas všechnu svou moudrost uložil,
dá svět ti vidět plný krás.
Však ženy zestárnou a zkysnout mohou vína.
Tvou zůstane a věčně krásnou - kniha.“
Spokojené vánoce a vydařený rok 2018
přeje knihovnice Renata Ticháčková

Krátce k odpadům
Od léta je vedle obecní mlatevny dokončeno místo pro
všechny kontejnery na tříděný odpad – plasty, papír, sklo
bílé i barevné, kovy, textil a hračky. Pro mnohé to znamená určitý diskomfort, protože si zvykli nosit odpad do
kontejnerů na sklo při cestě do obchodu. Ale na druhou
stranu – určitě už nepíchnete kolo cestou z obchodu kolem
kontejnerů, které jsou obloženy skleněnými střepy… Musíme konstatovat, že kontejnery hojně využíváte a za to vám
děkujeme. Ještě pro připomenutí:

Na závěr vás chci znovu požádat – do plastů dávejte
odpad zmáčknutý na co nejmenší objem. Necpěte do kontejneru pytle plné plastových lahví, otvory nejsou na tyto
objemy přizpůsobeny. Ekor si nepřeje, aby kontejnery byly
odemknuté, daly se otevřít a tak byly přístupné pro objemný odpad. Pokud možno, odpad po menších množstvích
vhazujte do stran kontejneru. (Totéž platí u papíru, velké
kartony je vhodné rozřezat.) Pokud odpad vršíte u otvoru,
vypadá kontejner plný, i když zdaleka není.

Kdy se který odpad odváží:
plast – úterý, papír – čtvrtek, textil – 1x za 14 dní, sklo – až
jsou nádoby plné (Ekor si plánuje svozy sám, není to na naše
zavolání), biokontejner – v současné době až po naplnění,
cca do 2 dnů od zavolání

Děkujeme všem, kteří zodpovědně třídí odpad
a udržují u kontejnerů pořádek.

Kam patří další odpad:
Nádoba na chodbě obecního úřadu – drobný elektroodpad (konvice, fény, klávesnice a drobné části
PC, sluchátka, mobily, baterie) – v úředních hodinách.
Sběrný dvůr Milotice – větší elektroodpad (TV,
lednice, pračky), stavební dřevo (okna, dveře bez
skla – velké tabule skla se také dají odevzdat), zářivky, nebezpečné odpady (barvy, laky, pesticidy, oleje,
staré léky, azbest – ten zabalit do fólie), starý nábytek,
velké plasty a skla. Provozní doba: úterý a čtvrtek
13-17 hodin, sobota 8-12 hodin)
Hasiči Skoronice – 2x ročně (jaro a podzim) sbírají
železný odpad
Přistavené vlečky – 3x ročně u hasičské zbrojnice
objemný domovní odpad a stavební suť.
SKOROvšecko ze Skoronic 2/2017
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Na skok v mateřské škole
Kolik mámy potřebuje dítě? Odpověď je jasná: hodně!
Když maminka předává dítě do péče jiné osoby, musí dbát
spíše na kvalitu a dobu, na kterou od dítěte odchází. U dětí
kolem dvou let je hranicí dvacet hodin týdně.
Pokud jde o kvalitu, potřebuje dítě do tří let prostředí, které
je rodinné, což naše školka splňuje.
Klidnější, rodinné prostředí vyhovuje nejen nejmladší kategorii, ale prospívá i starším dětem, zejména předškolákům,
kteří mají od září 2017 poslední rok předškolní docházky
povinný.
Rádi předvádějí svým mladším kolegům své schopnosti
a znalosti při manipulaci s různými didaktickými pomůckami, labyrinty a vysvětlují postupy a pravidla. Plnění obtížnějších a písemných úkolů jdou řešit do soukromí jídelny. Podporujeme spolupráci mezi dětmi, společné hledání
řešení, domlouvání se mezi sebou.
V září a říjnu nás čekala představení divadla Květinka a divadla Rolničky. Obě jsou osvědčená a oblíbená a pokaždé
se na ně moc těšíme. Jejich představení mají význam nejen
společenský, ale i výchovně vzdělávací.
Ani letos nás nevynechal Mikuláš se svou družinou – čertem a dvěma anděly a samozřejmě i s nadílkou pro všechny
děti.
Dalším zpestřením byl i výlet do kyjovského muzea na
vánoční akci spojenou s výrobou dřevěných ozdob, svíček,
zdobením perníčků apod. No a pak ještě vánoční besídka…
Aby nám vánoční čekání pěkně ubíhalo, vyrobili jsme si
adventní kalendář- nekalendář, takové hodiny-nehodiny,
nejspíš 2v1. Co je nejpodstatnější – dává dárečky. Každý den
se ručička posune o jedno číslo (před víkendem o tři) a další
školáček je šťastnější o jednu hračičku. To nám to pak utíká!
Dokážete si představit plnohodnotné svátky bez Třech oříšků pro Popelku, Pyšné princezny a dalších nestárnoucích
klasik? Možná se na ně po desáté či po dvacáté díváte se
stejným nadšením.
A děláte dobře. Možná vás ani nenapadlo, kolik moudra
tyhle perly skrývají.
Tak moudřete, hodujte a v pohodě si užívejte!
Krásné Vánoce.
Anna Kůřilová
ředitelka MŠ
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Rybáři Skoronice, z. s. – bilancování roku 2017
Tak tu máme opět prosinec… Na uplynulý rok nám zbyly
už jen vzpomínky a nastal čas bilancování.
Od letních měsíců byla letošní sezóna poznamenána nízkou
hladinou vody v potoce, což způsobilo problémy s napouštěním rybníka. Letošní zimu nás tedy po delší době pravděpodobně čeká sekání děr v ledě, pokud uhodí tuhé mrazy.
V letošním roce jsme poprvé uspořádali „Rybářský bál“
a na začátku měsíce června již tradiční rybářské závody.
V polovině června se uskutečnil 3. ročník akce „Naše ryby
na Váš stůl“. Z hlediska návštěvnosti to byl asi nejvíce
navštívený, i když nám akci pokazilo několik deštivých
přeháněk. O zábavu se poprvé postarala country kapela
z Uherského Hradiště, která hrála nejen k tanci, ale i po-

slechu. Takže v roce 2018 budeme mířit k dalšímu ročníku.
Na místním rybníce jsme provedli udržovací nátěry pergoly
a taktéž zásadní snížení, zpevnění a ukotvení maringotky,
aby byla lépe dostupná k prodeji potravin při pořádání
rybářských závodů.
Závěrem si dovolíme popřát všem skoronským spoluobčanům hodně štěstí a zdraví do nového roku 2018.
Taktéž děkujeme Obci Skoronice a sponzorům za podporu
našich aktivit, jimiž se snažíme obohatit kulturní a společenské dění v naší obci.
Výbor spolku Rybáři Skoronice, z. s.

Naše ryby na váš stůl
SKOROvšecko ze Skoronic 2/2017
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SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skoronice (2. pololetí 2017):

ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skoronice (2. pololetí 2017):
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TJ Sokol Vlkoš z. s.
Stolní tenis
Herna stolního tenisu je obsazená dětmi a mládeží pod vedením pana Stanislava Šmída každé úterý a pátek, o víkendech děti absolvují mistrovská utkání a turnaje doma nebo
vyjíždí k soupeři. Letos jsme hernu stolního tenisu (přísálí
sokolovny) vybavili stolky pro rozhodčí, bude nutné pořídit
nový robot na vrhání míčků. Noví zájemci o stolní tenis
všech věkových kategorií jsou vítáni v průběhu celého roku.

FB stránkách TJ Sokol Vlkoš nebo FB stránkách Lukostřelby Vlkoš. Skvělé umístění našich členů v jednotlivých soutěžích nás vede k myšlence uspořádat nějakou soutěž přímo
u nás, v hale nebo na hřišti ve Vlkoši.

Fotbal – v mládežnických kategoriích jsme v podzimní
části soutěžního ročníku 2017/2018 opět pokračovali v činnosti spolu s FC Vracov z.s. V soutěžích jsou děti z TJ Sokol
Vlkoš a FC Vracov vedeny pod názvem FKM Morava. Děti
z přípravky jsou rozděleny na týmy A,
B a jsou rozděleny tak, aby mohly hrát
zápasy jak okresní soutěže, tak okresního přeboru. K týmu přípravek hledáme
dobrovolníky z řad rodičů k asistenci při
vedení tréninků, případně k samotnému
vedení tréninků, protože se děti schází
3x týdně a v sezóně i o víkendu k mistrovskému utkání, což je časově velmi
náročné. Před jarní sezónou proběhne
ve Vlkoši pro zájemce Coerver trénink
pod vedením profesionálního trenéra.
Několik sérií těchto tréninků proběhlo
ve Vracově, nyní je možné se zúčastnit
bez nutnosti dojíždění. Podrobnější informace podáme na požádání.
Mladší a starší žáci pod vedením trenérů
z Vracova se v podzimní části potýkali
Stolní tenis - okresní přebor
s týmy ve vyšší soutěži než dosud hráli,
a to v 1. A třídě, skupině C, která je řízena
Florbal
Jihomoravským krajským fotbalovým svazem. V konkuOddíl florbalu sdružuje děti bez nutnosti registrace ve Flor- renci týmů z Modřic, Mikulova, Hodonína, Hustopečí, Ledbalové asociaci, protože je veden jako zájmová činnost dětí nice, Bzence, Rohatce, Mutěnic a Podluží jsme se umístili
bez účasti na oficiálních soutěžích. Kvůli studijním povin- po podzimní části soutěže na 9. místě z deseti v kategorii
nostem trenéra dětí Vojtěcha Slavíčka jsme museli prozatím mladších i starších žáků. Na jaře dětem držme palce. Vyšší
tréninky přesunout na sobotu dopoledne. Věk nejmladších soutěž je náročnější, ale to cesta, jak děti po fotbalové strándětí, které k nám přichází hrát florbal, je v současné době ce motivovat a posunout o kousek dál.
6-9 let. Pro tyto začátečníky máme k zapůjčení vybavení, Dorost pod vedením Bronislava Chovance odehrál podkteré budeme muset obnovit ve velikosti pro nižší věkovou kategorii, než jsme
dosud byli zvyklí. Starší děti, „náctiletí“,
hrávali v létě na venkovním hřišti, ale
kluzká podlaha v hale jich neláká. Ze
stejného důvodu vyčkávají i dospělí florbalisti z řad veřejnosti, až bude ukončena
renovace podlahy v hale a bude možné ji
začít používat.
Lukostřelba – tréninky lukostřelby
probíhají celoročně pod vedením Marka
Křižky, a to venku na travnatém tréninkovém hřišti nebo v hale. Lukostřelci
mají možnost trénovat 3x týdně. Zájemci
si mohou tento zajímavý sport vyzkoušet
v kurzech pod individuálním vedením
instruktorů se zapůjčeným vybavením.
Informace o kurzech můžete také najít na
SKOROvšecko ze Skoronic 2/2017

Florbal podzim 2017
11

nosti. Výkonný výbor připravil podklady, zhodnotil činnost spolku a stanovil
směr i do budoucna. Výsledky hlasování
o jednotlivých bodech programu valné
hromady, svědčí o důvěře většiny členů
současnému vedení. Další valná hromada kde bude shrnuta spolková činnost
sportovní i hospodářská za rok 2017, je
plánována v prvním čtvrtletí příštího
roku. Všichni členové a příznivci jsou
srdečně zváni.
Podlaha v hlavním sále Sokolovny: Renovace podlahy hlavního sálu Sokolovny, kterou jsme naplánovali na konec roku, probíhá za finanční spoluúčasti
Jihomoravského kraje. Nevyhovující stav
povrchu podlahy v tělocvičně trápil už
Lukostřelba Vlkoš - dospělí, a děti od 12 let
dlouhá léta jak sportovce TJ, tak děti ze
základní školy v hodinách tělocviku.
zimní část soutěže okresního přeboru v početně silném
zastoupení. Chuť dorostenců trénovat je značná a je skvělé, Náročné pastování podlahy budeme muset provádět dál
že v době, kdy se kluby potýkají s nedostatkem hráčů do- už jenom v přísálí, kde se hraje stolní tenis. Renovace této
rosteneckého věku, se nám daří naše hochy udržet aktivní. podlahy musí počkat, protože je třeba vyřešit jiné, ještě
Někteří z nich se nebáli vypomoct i při mistrovských utkání zásadnější provozní záležitosti. Ale na novou podlahu už se
mužů. V tabulce podzimní části soutěže skončil dorost na všichni moc těšíme. Po novém roce bude sál zase k dispozici.
Přejeme hodně zdraví a spokojený a klidný rok 2018.
4. místě z devíti.
Tým mužů pod vedením hrajícího trenéra Marka Lungy se v podzimní části soutěže skupiny 3. A třídy umístil
na 9. místě z deseti. Zajímavý byl věkový rozdíl
34 let mezi nejmladším
a nejstarším hráčem, kteří si spolu v našem týmu
na hřišti zahráli. Zranění
provázelo hráče jedno za
druhým a oslabovalo tým
v průběhu celého podzimu. Doufáme, že jarní
část soutěže bude klidnější.
Obzvlášť držíme palec trenérovi, který vyhrál zápas
nejdůležitější, zápas o život
a přejeme mu brzké uzdravení. Fanoušky zveme už
nyní na první zápas, který
Fotbal - muži podzim 2017
muži sehrají s týmem NESYT Hodonín na domácím
hřišti 8. dubna 2018.
Ženy pod vedením Josefa a Davida Novosada a Richarda
Hýbla odehrály soutěž v rámci Moravskoslezské divize žen,
ve skupině B, a to s dalšími osmi týmy. V podzimní části
soutěže ročníku 2017/2018 skončily na 6. místě.
Juniorky suverénně obsadily ve 3. lize dorostenek Morava
5+1, skupiny B 1. místo před týmem z Hodonína a Líšně.
Valná hromada – minulý měsíc proběhlo zasedání nejvyššího orgánu Tělovýchovné jednoty z. s., valné hromady
členů, kde byly projednány interní záležitosti spolku za
období roku 2016, ale i starší, které mají dosah i do součas12

Za VV TJ Sokol Vlkoš z.s. Ing. Jarmila Slavíčková
předsedkyně mob. 778 703 282

OPRAVA PODLAHY
TĚLOCVIČNY
SPOLUFINANCOVÁNO
JIHOMORAVSKÝM KRAJEM
v rámci dotačního programu Podpora
sportu v Jihomoravském kraji v roce 2017
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Kuřátka ze Skoronic
Tak dejte pozor na vrátka, když jsou dvě žlutá kuřátka… zní
písnička v podání Hany Zagorové a Heleny Vondráčkové.
Měsíc ji budeme slýchat na zkouškách, než své vystoupení
předvedeme na Tanečním večeru seniorů 25. 8. v Ratíškovicích – na již tradiční akci obcí Mikroregionu Nový Dvůr.
Naší choreografkou je opět paní učitelka Irena Vavříková
a my se na nacvičování vyloženě těšíme. Loňská Děvčata
XXL a píseň Boky jako skříň od Ewy Farné měly úspěch –
pobavily jsme sebe při nácviku a diváky při předvedení.
K sestavě od loňska přibyla čtyři děvčata a jedna bohužel
ze zdravotních důvodů ubyla, takže nakonec je nás dvanáct.
Když na prvním setkání vytáhne paní učitelka Irenka „bílý
hygienický oblek z netkané textilie s kapucí a zipem, s rukávy a nohavicemi zakončenými gumičkou, velikosti snad
XL“, zíráme. Jak na věc samotnou, tak na skvělý nápad, který
věc představuje – zkrátka budeme kuřátka (žlutá trička,
žluté mašle) a vylíhneme se ze „skořápky“! Zpočátku si
pleteme figury, útvary, pravou, levou, ale po pár nácvicích
stíháme a jde to dobře. Naše úsilí postupně shlédnou Irenčina „děvčata“ a žádná nás nezapomene pochválit. Vyzbrojeny
tekutou odvahou se v den D přemisťujeme do Ratíškovic,
buď společně se sousedním Vlkošem autobusem nebo po
vlastní ose. Ze Skoronic je nakonec na akci, ať jako diváci či
jako účinkující, přes třicet lidí. Určitě nikdo z nich později
nelituje, že se vypravil.
Akce se koná ve Společenském domě v Ratíškovicích. Původně měla být venku na nově upraveném prostoru vedle
Společenského domu, ale kvůli zádrhelům s kolaudací jsme
nakonec uvnitř. Zpočátku vzniknou menší zmatky s volnými místy a vypadá to, že ratíškovští takové množství
účastníků nečekali. Nakonec se dovnitř všichni poskládáme a zbytek se rozptýlí venku, je totiž příjemné počasí.
Účinkující mají svůj stůl – nacpeme k němu židlí, co pobereme. Hostitelé nám nachystali sedmičky vína, veliký tác
s výbornými latami, hrozny, sýr, klobásu i nealko. Komu
to nestačí, může vyrazit do sousedící restaurace na cigáro,
pizzu nebo topinku a pivo.

Program se rozjíždí. Zahajují domácí mažoretky s deštníkovou kreací. Poté podle abecedy: Milotice s děvčaty
v mini a lechtivými písničkami. Kuřátka ze Skoronic. Jedenáctka fotbalistek ze Svatobořic-Mistřína s rozhodčím,
který se neostýchal vystavovat na odiv „kapry“ s vysokými
částkami. Vacenovské Marfušky nás přenesly do pohádky o Mrazíkovi. Zakončili a palubu (podlahu) po všech
vyleštili přesvědčiví Piráti(tky) z Vlkoše. (Video najdete
na https://www.youtube.com/watch?v=QqAbFsBlINU).
Všichni účinkující si po vystoupení připili s paní starostkou Hubáčkovou, posbírali dary a hajdy do víru tance. Při
písničce Olympiku Dej mi víc své lásky a slovech „já nechci
SKORONIC“ byl parket náš…
Co dodat na závěr? Že účinkující ze Skoronic nejsou všechny
seniorky, respektive důchodkyně? To jsme si už vyřešily.
Jako je věk prenatální (před narozením), tak máme my věk
preseniorský… Děkujeme naší milé choreografce a doufáme, že jsme spolu dvěma akcemi neskončily. Děkujeme
všem, kteří nás podpořili, kteří se s námi pobavili. Skvělou
zprávou je, že se ještě dokážeme bavit sami, bez profesionálních bavičů a televize. Doufejme, že to objeví časem i naše
děti a vnoučata…
Kuřátka ze Skoronic

Taneční večer seniorů nácvik

Taneční večer seniorů
SKOROvšecko ze Skoronic 2/2017
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Cesta k pokladu vede přes hádanku otce Fura –
vítejte v pevnosti Boyard ve Svatobořicích-Mistříně!
Určitě jste někdy v televizi napjatě sledovali odvážné, kteří
uprostřed oceánu, v pevnosti Boyard, plnili až neuvěřitelné
úkoly, aby získali klíče k pokladu. Děti ze škol Mikroregionu
Nový Dvůr si to vyzkoušely na vlastní kůži! Další společné
setkání totiž pořádala ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín a inspirovala se právě soutěží Pevnost Boyard.
Jak to tedy v „naší“ pevnosti vypadalo? – Všech 5 soutěžních
družstev z každé školy mikroregionu (Vlkoš a Skoronice
společně) doplulo do místa klání po souši. Tím místem
byla školní tělocvična, která se proměnila v nebezpečnou
pevnost Boyard. Každé družstvo uvítal sám otec Fura a nejen je, ale i starosty obcí, kteří přišli povzbudit a podpořit
soutěžící. Pro případ „ztrát“ byly hned na začátku u vstupní brány pevnosti pořízeny fotografie každého družstva,
kterého se pak ujal jeden Paklíč (holky a kluci z devátých
tříd) a celé dopoledne je provázel. Celkem devět stanovišť
musely soutěžní týmy projít, aby získaly body, které je dovedly k otci Fura. Ale pořád ještě zdaleka nebylo vyhráno!
Hádanky otce Fura nebyly vůbec snadné a teprve správná
odpověď přinesla důležitý klíč. Tak schválně – uhodnete
třeba tuto: „Když se břicho s krkem skloní, hlava slzy roní“?
Všechna družstva splnila své úkoly a než otec Fura s Paklíči
a asistentkou všechno vyhodnotili, dali si všichni společně
dobrý oběd. Netrpělivost a očekávání výsledků stoupaly,
když jsme všichni (i starostové, kteří přijeli na finále) čekali
na otce Fura. Konečně! Otec Fura byl velmi potěšen znalostmi, dovedností a odvahou soutěžících a každý si zasloužil
malou odměnu. Nejvíc klíčů získalo domácí družstvo ze
Svatobořic-Mistřína, následovalo družstvo z Milotic, dále
pak družstvo Vacenovic, za nimi družstvo Ratíškovic a společné družstvo Vlkoše a Skoronic. Závěrečným úkolem
všech bylo vytvořit jednu velkou skupinu pro společnou
fotku. I to se povedlo a fotografové mohli tento významný
moment zaznamenat.

Všem blahopřejeme, děti byly skvělé! Velké poděkování
patří pořadatelům – vedení školy, učitelkám, které pomohly
připravit kulisy pevnosti a soutěže a také deváťákům, kteří
byli důležitými průvodci soutěžícím a zajišťovali všechna
stanoviště. Také pracovnice mikroregionu pomohly s přípravou a průběhem akce. ZŠ a MŚ Svatobořice-Mistřín
byla po Ratíškovicích a Vlkoši už třetí hostitelskou a pořadatelskou školou. Příští rok se o tuto roli podělí Milotice
a Vacenovice. Těšíme se na další společná setkání našich
dětí – setkání, která vytváří nová a upevňují stará přátelství, vztah ke své škole, obci i mikroregionu. A to je to, oč
tu běží…
(odpověď na hádanku: kropící konev :)
Vladimíra Motlová

Pevnost Boyard

Pevnost Boyard
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Patnáctiny Mikroregionu Nový Dvůr
V posledním zářijovém víkendu se odehrávalo v rámci
mikroregionu burčákové putování a trh místních produktů. V rámci trhu si zástupci obcí i návštěvníci připomněli,
že byl náš mikroregion založen právě před patnácti lety.
Za symbolickou pětikorunu byly k dostání „Staré zprávy
z Nového Dvora“, zachycující slovem i fotografií uplynulá
léta. Na pódiu se sešli představitelé obcí, kteří byli u založení
mikroregionu, i ti současní. Připili na zdraví svazku, jeho
občanům i jeho budoucnosti, a rozkrojili narozeninový
dort. A my se zeptáme:
Víte, že:
- mikroregion Nový Dvůr byl založen na jaře roku 2002
obcemi Milotice, Skoronice, Ratíškovice, Vacenovice a
Vlkoš?
- krátce po založení přistoupila do svazku obec Svatobořice
- Mistřín?
- historický název „Nový Dvůr“ pochází z počátku 17. století a váže se k dějinám Milotického panství, ke kterému
tehdy patřily všechny obce dnešního mikroregionu vyjma
Ratíškovic?
- obce mikroregionu jsou převážně ulicového charakteru
se směsí různého typu architektury?
- v našem mikroregionu žije 13 325 obyvatel na rozloze
7690 ha?
- nadmořská výška nížiny se pohybuje okolo 185 až 200 m

n. m. a nejvyšším bodem území je vrch Náklo jižně od
Milotic (265 m n.m.)?
- typickým krajinným prvkem regionu jsou váté písky,
porostlé převážně borovými lesy?
- mikroregion Nový Dvůr je „uzlem“ Moravských vinných
stezek (Moravská vinná, vinařská stezka Podluží, Mutěnická vinařská stezka a Kyjovská vinařská stezka)?
Všechno jste věděli? Skvělé! Nic jste nevěděli? Nevadí. Důležité je, že se na akcích v rámci Mikroregionu Nový Dvůr
chceme potkávat, že se navzájem dokážeme inspirovat a
obdarovávat.

Lavička válečných veteránů
Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra z.s. ve Vlkoši
připravilo pro letošní výročí válečných veteránů 11. listopadu výjimečnou akci s názvem CESTA PODĚKOVANÍ,
ÚCTY A POKORY. Z České republiky byla převezena
Vzpomínková lavička válečných veteránů a byla instalována
na hřbitově Brookwood ve Velké Británii, kde jsou pohřbeni
českoslovenští váleční veteráni, kteří se účastnili bojů o
Británii i osvobození Evropy.
Cesta začala 7. listopadu 2017, výprava ujela okolo 4000 km.
Vrchní kaplan AČR plk. Jaroslav Kníchal této cestě v Praze
požehnal, na Vítkově byla vzata prsť a následně uložena ve
Velké Británii. Na výročí válečných veteránů byla lavička
instalována na hřbitově Brookwood a slavnostně předána.
Těchto speciálních Vzpomínkových laviček válečných veteránů je v ČR 35 ks a 2 ks v zahraničí. (např. Krypta Cyrila a
Metoděje v Praze, město Chrudim, Arcibiskupství pražské,
vojenská základna Bagram (Afghánistán), památník SNP
Banská Bystrica a další významná místa.)
MILITARY MUZEUM GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA z.s. ve Vlkoši je spolek etablovaný na poli vojenské
historie s 10 letou tradicí. Kromě provozování muzea realizuje akce cílené na širokou veřejnost. Za svoji historii má
za sebou již 30 úspěšných projektů doma i v zahraničí a
získal nejedno ocenění. Ve své činnosti klade velký důraz
na udržování a rozvoj tradic, mezi které patří ve vyspělých
SKOROvšecko ze Skoronic 2/2017

zemích celého světa 11. listopad - DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ. „Právě takovými postoji, jako je připomínání
tohoto mezinárodního svátku, dokazuje Česká republika,
že mezi tyto vyspělé země patří. A sami sobě připomeneme
a vzdáváme hold našim otcům a praotcům a jejich skutky
dáváme za vzor našim následujícím generacím, protože jenom blízké osoby jsou hmatatelným vzorem“, řekl předseda
spolku Military muzeum Petr Něnička.
(Cestu podpořili Město Kyjov, Obec Vlkoš, Obec Milotice,
Obec Vacenovice, Obec Skoronice, Mikroregion Nový Dvůr
a další)
S použitím textu P. Něničky zpracovala Marie Půčková
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Hody, milé hody…
I letos se první listopadový víkend konaly tradiční skoronské krojované hody s věncem a káčerem. Jako stárci jsme
se rozhodli jít ve stopách stárků loňských. Nechali jsme se
inspirovat zapalováním hodů s muzikou, výzdobou domů
a cimbálovou muzikou na sobotní zábavě. Tyto inovace
a vychytávky se velmi osvědčily a věříme, že se v nich bude
pokračovat i nadále.
Skoronské hody se dostávají do povědomí mladých z okolních vesnic. Svědčí o tom počet krojovaných v průvodě
i návštěvnost na sobotní zábavě. Obecní dům praskal ve
švech. K tomu, že se hody vydařily, přispělo velkou měrou
velmi příznivé počasí.
Chtěli bychom moc poděkovat loňským stárkům, kteří nám
pomáhali, předali zkušenosti a věnovali svůj čas. Doufáme,
že za rok budeme moci předat své zkušenosti a pomoc
dalším. Dále děkujeme mladým za pomoc a ochotu při pří-
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pravách hodů, rodičům, že nám umožnili stárkovat, obci za
podporu a lidem, kteří nám jakkoli pomáhali s organizací.
Co říct závěrem? Hody byly, tak snad aj za rok budú!
Stárky a stárci 2017
PS.
Podle ohlasů a informací měly prý tyto hody několik NEJ:
NEJvíce platících účastníků na hodové zábavě za poslední roky
NEJnižší ztrátu, kterou hradí obec
NEJvíce maršů cizích krojovaných (po 3. marši jsme přestali
počítat…)
NEJvětší nepořádek po hodové zábavě
NEJvíce kladných ohlasů od účastníků hodů :)
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Charita Kyjov

…pomáháme žít lepší životy

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 logem charity, či jiným způsobem se setkáváte
s charitním dílem. Pro ucelenost Vám nabízíme přehled služeb,
které Charita Kyjov poskytuje ve 24 obcích kyjovského regionu.
Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích slouží seniorům,
kteří nemohou ze zdravotních nebo sociálních důvodů pobývat
ve vlastním prostředí.
Služba usiluje o vytvoření domova rodinného typu; respektuje důstojnost a svobodu svých uživatelů, zajišťuje jejich základní životní
potřeby, podporuje je v soběstačnosti a aktivním životě i ve stáří.
Obyvatelům v terminálním stadiu je zajišťována intenzivní péče
s prvky péče hospicové. Dále zde nabízíme různé formy aktivizace
a naplňování duchovních potřeb uživatel.
Sociální služby jsou poskytovány v nepřetržitém provozu. Kapacita
domova je 26 míst ve 12 dvoulůžkových a 2 jednolůžkových pokojích. Jedná se o dvoupodlažní budovu, k níž náleží zahrada, vlastní
kuchyně, prádelna. Uživatelé mají k dispozici jídelnu, společenskou
místnost a kapli. Také mají možnost využít posezení před domem
či na balkóně a k dopravě mezi podlažími budovy mohou využít
výtahu. Výhledově, by pak ke zkvalitnění služby i života uživatel
měla přispět nově zakoupená sousední budova se zahradou.
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 službu využívalo cca 220 klientů, u nichž
jsme vykonali kolem 25 000 návštěv.
Sociální služby poskytujeme od pondělí do neděle v době od 7 do
20 hodin včetně víkendů a svátků.
Ošetřovatelská služba - domácí zdravotní péče provádí zdravotní
výkony v Kyjově a okolních obcích v domácnostech pacientů. Jedná
se především o aplikace injekcí a inzulínu, odběry biologického
materiálu (krev, moč), měření krevního tlaku, převazy ran, ošetřování stomií a výměny katetrů.
Tuto službu ordinuje praktický lékař pacienta a je plně hrazena
příslušnou zdravotní pojišťovnou. Během roku takto ošetří 9 našich
zdravotních sester přibližně 700 pacientů, u kterých provedeme
kolem 18 000 návštěv.
Domácí hospicovou službu poskytujeme 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 lékaře odborníka na léčbu
bolesti, psychologa, duchovního, sociálního pracovníka, zdravotní
sestry a pečovatelky.
Občanská poradna poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří prožívají tíživou životní situaci; např. řeší dlouhodobě nepříznivou
finanční situaci, zadlužení nebo akutní krizi – ztrátu bydlení. Již
několik let jsou ústředním tématem problémy s exekucemi a dluhy
a s tím spojená problematika majetkoprávních vztahů. V letošním
roce jsme poskytli pomoc 300 jedincům a uskutečnilo se 990 setkání. Většina osob přišla opakovaně. Každé první úterý v měsíci
službu provozujeme i ve Bzenci v prostorách Městského úřadu.
Provozní doba: v pracovní dny: 8:00 – 11:00 hod., 12:30 – 15:30
hod. Tel. kontakt: 724 353 902, 518 323 767.
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Klub Bárka je nízkoprahové zařízení, poskytující sociální služby
a bezpečné zázemí pro trávení volného času dětem a mládeži ve
věku 11 - 26 let z Kyjova a blízkého okolí, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo svým jednáním, popř. životním stylem
jsou vznikem této situace ohroženi. Vítán je každý, ať už potřebuje
pomoc a podporu při řešení nelehké životní situace, ve které uvízl,
nebo si prostě chce jen popovídat s kamarády či pracovníky a trávit volný čas. U nás najdete např. knihovnu, hudební zkušebnu,
pravidelně pouštíme filmy, realizujeme zajímavé besedy na různá
témata (šikana, drogová závislost, vztahy a podobně). V průběhu
roku nabízíme tvořivé dílny. Otevírací doba: Po, Út, Čt, Pá: 14:00 –
18:00 hod. (prázdniny 10 – 14 hod.). Facebook: Bárka klubovna,
www.klubbarka.cz
Kontaktní centrum – víceúčelová drogová služba: Hlavním cílem
Kontaktního centra je poskytovat komplex odborných sociálních
služeb ambulantní a terénní formou pro uživatele návykových
látek a jejich příbuzné a blízké. Tyto služby jsou službami aktivního
vyhledání skryté populace a první linie kontaktní a poradenské
práce. Posláním Kontaktního centra je ochrana veřejného zdraví
před negativními důsledky užívání nelegálních návykových látek
a alkoholu, tedy zejména těch, kteří drogy neužívají, před důsledky
tohoto jevu ve společnosti.
K základním službám Kontaktního centra a Terénních programů patří: sociální a zdravotní poradenství, terapie a poradenství
v oblasti závislostí a jejich řešení pro uživatele drog, alkoholu a jejich partnery a blízké, zprostředkování léčby závislostí, podpora
v abstinenci a prevence relapsu, testování na infekční nemoci (vir
HIV, hepatitidy typu B a C), motivační práce s klienty na změně
životního stylu, rodinná mediace, poskytování odkazů na jiné sociální služby a odborníky, výměna injekčního materiálu (použitých
injekčních stříkaček a jehel). Dále nabízíme přednášky pro rodiče
a pedagogy a v současné době ve spolupráci s Centrem pro rodinu
realizujeme Prevenci ve školkách a v 1. třídách ZŠ.
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. V letošním
roce jsme se podíleli např. na materiální sbírce pro chudé na Haiti,
pomáhali jsme i obětem v USA, zasaženým hurikány Irma a Edwards a opětovně se zapojili do projektu „Vánoční balíček“ pro
děti v dětských domovech na Ukrajině.
Chceme Vám touto cestou poděkovat za přízeň a podporu charitního díla.
S nadcházejícím koncem roku Vám přejeme požehnané svátky
vánoční a do nového roku zdraví, pokoj, lásku a porozumění
blízkých, i těch, s nimiž se budeme v novém roce setkávat.
Kontaktní údaje:
Charita Kyjov, Palackého 194/30,
Kyjov, PSČ 697 01, Tel.: 518 614 129
Více informací na:

www.kyjov.charita.cz
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Evidence
obyvatel
stav k 25. 11. 2017
Stav k 9. 6. 2017 . . . . . 552
Narodilo se . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Přihlásilo se  . . . . . . . . . . . . . . . 1
Odhlásilo se . . . . . . . . . . . . . . 10
Zemřelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Stav k 25. 11. 2017 . . . 541
Podrobný rozpis
Narodilo se:  . . . . . . . . . . . . . . 2
Michal Zapletal
Štěpán Tichý
Přihlásilo se: . . . . . . . . . . . . . . 1
Pavel Reichmann
Odhlásilo se: . . . . . . . . . . . . . 10
Nikol Holakovská
Lenka Šťavíková
Šimon Šťavík
Zuzana Šťavíková
Zdeňka Ingrová
Daniel Ingr
Kamila Vaňková
Petr Šalvata
Tereza Ingrová
Lenka Křižková
Zemřelo: . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Růžena Marečková
Václav Novosád
Ladislav Mráz
Josef Plachý

�

Matrika

Prázdnou kasu mám

Životní jubilea
70 let
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
90 let
Anežka Fridrichová
Pavel Holcman
Václav Novosád

Setkání s důchodci
Každoroční setkání skoronských důchodců s vedením obce
jsme tentokrát přesunuli již na neděli 1. října 2017. Loni mělo
úspěch Komorní hudební divadlo Brno s představením „Hašlerky
aneb Ta naše písnička česká“, letos nás navštívili s představením
„Prázdnou kasu mám aneb Krize sem, krize tam, já si z ní nic
nedělám“ – prvorepublikové písničky z operet a filmů, které kdysi
zpívali např. Hugo Haas, Ljuba Hermanová, Ferenc Futurista.
Představení bylo pěkné, písničky veselé, herci výborní. Mělo to
jen jediné mínus – nezazpívali jsme si. Třebaže některé melodie
jsou známé, nejsou zkrátka zlidovělé tak, jako Hašlerovy písničky…Věřím, že i tentokrát byli účastníci spokojeni jak s představením, tak s malým pohoštěním a drobným dárkem.
Kalendář
Letos jsme nevydali stolní ani jiný kalendář. Ale vzhledem
k tomu, že se občané po něm ptají, budeme s tiskem kalendáře
pro rok následující počítat. Příští rok slavíme 100. výročí vzniku
Československé republiky a zároveň 100. výročí vzniku Dechové
hudby Skoroňáci, chtěli bychom kalendář zaměřit na tato témata.
Za zapůjčení případných vhodných fotografií či historických
předmětů předem děkujeme.
Setkání s důchodci

Nejstarší žena v obci
Helena Lungová
Nejstarší muž v obci
Pavel Holcman

Setkání s důchodci
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Trh místních produktů

Pevnost Boyard

Kuřátka ze Skoronic

Taneční večer seniorů nácvik

Vichřice říjen hřbitov

Požár č. p.64

Pouť 2017
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