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NEDĚLE 9. ZÁŘÍ 2018

JÍZDA KRÁLŮ SKORONICE
Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice a Obec Skoronice
Vás zvou na

Slavnost Jízdy králů ve Skoronicích

která proběhne ve dnech 7. a 9. září 2018 s následujícím programem:

Pátek 7. 9. 2018
Slavnostní večer a výstava k 75. výročí znovuobnovení Jízdy králů a k 60. výročí založení Sjezdů rodáků ve Skoronicích
V programu účinkují: Děcka ze Skoronic, Eliška a Šárka Lungovy, pamětnice Marie Rybová, skoronští králové a vyvolávači, Jakub a Martin Švábkovi a cimbálová muzika s primášem Vojtěchem Půčkem. Po ukončení programu následuje
volná beseda u cimbálu. Pořádá Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice v sále Obecního domu, začátek v 18:30 hod.,
vstupné dobrovolné. Program trvá 90 minut.
Burčáková zábava se skupinou Generace – pořádá Vinařský spolek Skoronice od 20:00 hod. na přírodním areálu Lúky.

Neděle 9. 9. 2018
V 8:30 hod. krojovaný průvod se sochou Panny Marie za doprovodu dechové hudby, poté bude v kostele sv. Floriána
sloužena slavnostní mše svatá.
JÍZDA KRÁLŮ – zahájení ve 13:00 hod., slavnostní ukončení Jízdy králů na Kanále v rozmezí 17:00 – 17:30 hod.

Doprovodný program
Prostranství na Kanále:
Cimbálová muzika Kyjovsko s primášem Robinem Červinkem a Ženský sbor Tragačnice z Kyjova (14:30 – 21:30 hod.)
Muzeum bude otevřeno a výstava v sále Obecního domu přístupná veřejnosti v neděli 9. 9. v době od 10:00 do 17:00 hod.

Podrobné informace Vám budou dodány v polovině srpna do domů prostřednictvím informačních letáčků.
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Slovo na úvod letního zpravodaje
a na závěr volebního období
Na podzim roku 2014 jsem přebírala funkci starosty po
Janu Grombířovi. Moje volba byla výsledkem dohody obou
volebních uskupení – Aktivní Skoronice a KDU-ČSL. Přebírala jsem funkci velmi rozpačitá a nejistá, po velkém váhání a přesvědčování. Není jednoduché nastoupit po někom, o kom si myslíte, že je osobnost a že vykonal spoustu
dobré práce. A že s ním budete stále srovnáváni.
Vzhledem ke kritice složení zastupitelstva z řad veřejnosti jsem ve zpravodaji 2/2014 napsala: Věřím, že i současné
podceňované zastupitelstvo bude stejně pracovité jako to
předchozí a že po nás zůstane kus dobře odvedené práce.
Musím říci, že zastupitelé přistupovali k pověření spravovat obecní záležitosti zodpovědně. Neomluvená neúčast na
zasedání zastupitelstva neexistovala. Z dosavadních
25 jednání se 9 x omluvil 1 zastupitel, 1x 2 zastupitelé. Zastupitelstvo bylo vždy usnášeníschopné. Průměrná délka
jednání byla 2,5 hodiny, projednávalo se zpravidla 12-14
bodů, jednání se z řad veřejnosti zúčastnilo celkem 70 hostů. Zásadní projednávané záležitosti se týkaly oprav obecních objektů - hasičské zbrojnice, kostela, hřbitovní zdi,
chodníků, prostor u MŠ a kanalizace, územních studií, pozemkových úprav. Zastupitelé materiály k projednávaným
bodům obdrželi před jednáním, mnohdy jsme si dotazy,
námitky či sporné body ujasnili předem – doplňuji pro ty,
kterým se zasedání zdála málo bouřlivá… Řešili jsme záležitosti obce, věcně, bez osobních či politických potyček.
Jak se podařilo naplnit cíle obou volebních uskupení pro
léta 2014-2018, uvedených v předvolebních prohlášeních,
posuďte sami.
Ohlédnutí za volebním obdobím
Ve volebním období, které právě končí, vyslaly své zástupce do zastupitelstva obce dva volební subjekty - Aktivní
Skoronice a KDU-ČSL. Voliči KDU-ČSL vyslali do zastupitelstva svými hlasy čtyři zástupce, Marie Půčková byla
zvolena starostkou. Aktivní Skoronice měly tři zástupce
a ve vedení obce místostarostu Jana Grombíře. Díky jeho
práci i předávání zkušeností z oblasti získávání dotací se
podařilo za uvedené období získat celkové dotace ve výši
5.800 tis. Kč.
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Na předvolební prohlášení KDU-ČSL jsou uvedeny úkoly např. dořešit provozování, dofinancování a vyúčtování
projektu ČOV v rámci svazku obcí. Svazek obcí Kelčany,
Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš provozuje čtvrtým
rokem kanalizace Milotic, Skoronic, Vacenovic. V letošním
roce byla dokončena kanalizace v obcích Vlkoš a Kelčany
a bude zahájen zkušební provoz. Odkanalizování lokality
u Mateřské školy bylo uskutečněno v letošním roce. Boční
vstup do budovy školky– atrium s přístřeškem - byl vybudován, osazeny nové vstupní dveře, opraven přístřešek
mateřské školky. Před školkou je nový chodník a parkovací místa. Do obchodu vede nový chodník, který nahradil
chodníček asfaltový, vedle chodníku je posezení pod pergolou s novou zelení. Proběhlo statické zajištění hasičské
zbrojnice, přibyly chodníky při hlavní silnici. Hřbitov má
novou a pohlednou hřbitovní zeď – čelní stěna se vstupní
bránou a stěna severní. Nad presbytářem kostela a nad lodí
se klenou (resp. budou dokončeny) nové krovy s lehkou
plechovou krytinou. Po dokončení územního plánu byla
vypracována územní studie pro lokalitu Přední kusy, pro
lokalitu Záhumenice se zpracovává. V rámci pokračujících
pozemkových úprav byl schválen Plán společných zařízení
– tj, cesty, biokoridory, atd.
Za sebe chci na tomto místě současnému končícímu zastupitelstvu poděkovat. Když jsem občas slýchala stesky
některých starostů na zastupitelstvo, byla jsem vděčná za
skoronské zastupitele. Za jejich opravdový zájem o obec,
v mnoha případech erudovaný přístup, za čas navíc, který
záležitostem věnovali. Zvláště chci poděkovat Janu Grombířovi a Marku Vašíčkovi.
Myslím, že můžeme říci: je za námi kus dobře odvedené
práce. I když práce na rozvoji obce zdaleka nekončí a jsou
připraveny další projekty (chodníky, veřejné osvětlení, jižní zeď hřbitova a parkovací místa u hřbitova, ulička). Zastupitelstvu, které bude v práci pokračovat, přeji moudrost,
odvahu a vytrvalost.
A ještě mi dovolte poděkovat spolkům, sdružením i občanům za spolupráci. Za všechny akce, které byly uspořádány
a které umožnily lidem se setkat a prožít společně hezké
chvíle.
								
Ing. Marie Půčková, starostka
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Kdo chce tnout,
musí se nejdřív řádně rozmáchnout

v rozpočtu obce na letošní rok nemáme téměř 250 000,- Kč
potřebných na spolufinancování stavby.

Je to jako při sekání dříví, kosení nebo zatloukání kladivem
– před úderem je nutné se napřáhnout. Rozmachem, jehož
výsledky sklízíme v letošním roce, byla loňská příprava staveb a oprav a především zpracování projektových žádostí
o dotace. Výsledkem úsilí jsou dotace ve výši 3 220 000,Kč. Tato částka navýšila obecní rozpočet o polovinu. Část
staveb, které byly dotačně podpořené, je už hotová – severní zeď hřbitova, zpevněná
plocha, pergola a lavice
na rybníku, před dokončením je sanace vlhkosti
ve sklepě a zasedací místnosti a nová čelní fasáda
obecního domu. K drobným úpravám, které zlepší
vzhled i funkční využití,
dojde i před budovou.
Během prázdnin bude provedena nová izolace stropu
kostela a pochozí záklop,
který umožní bezpečnou
chůzi v podstřeší v případě oprav či údržby prostor.
Zároveň bude kompletně vyměněna střešní konstrukce
a krytina střechy kostela nad hlavní lodí. Do konce funkčního období stávajícího zastupitelstva necháme zpracovat
projektovou dokumentaci na výměnu krovů a krytiny věže
kostela sv. Floriána, aby mohlo nové zastupitelstvo požádat
v příštím roce o dotaci i na tuto stavbu. Významnou část
dotačních prostředků tvoří podpora Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování nového chodníku od
fary k objektu bývalého zemědělského družstva. Realizaci
stavby, jejíž projektované náklady jsou téměř 1,5 milionu
korun, bude zřejmě nutné odložit na příští rok, protože

Je to důsledek kofinancování dotovaných projektů, ale i realizace oprav a staveb, které jsme museli kompletně hradit
z obecního rozpočtu – připojení areálu u bývalé školy na
kanalizační řád, oprava části místní komunikace na Vinohrádky. Vyšší náklady, než předpokládal obecní rozpočet,
si vyžádaly také opravy a údržba obecního mobiliáře, nákup nové techniky na údržbu zeleně, počítačového a programového vybavení
obce. Administrativní náročnost správy
obce stále roste, nové
předpisy a nařízení
zvyšují
požadavky
nejen na pracovníky
obce, ale i finanční
prostředky.
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Má-li být obec i nadále úspěšná v získávání dotací, je nutné,
aby nové zastupitelstvo zvolilo takové
vedení, v němž bude
mít významnou roli neuvolněný místostarosta. A samozřejmě podle toho odměňovanou. Já na tuto funkci ani do
zastupitelstva obce již kandidovat nebudu. Zůstanu nadále
aktivním občanem, kterému na vzhledu obce záleží a rád
přiložím ruku k dílu, kde to bude potřeba a budou mně
stačit síly a schopnosti. Chci ubezpečit Skoroňáky, zvláště ty, které tolik bolelo, že jsem byl za práci místostarosty
odměňovaný ve výši stanovené zákonem, že finanční prostředky, které jsem prostřednictvím dotací získal do obecního rozpočtu, jsou desetinásobně vyšší než můj příjem.
Samozřejmostí pro mě byla každodenní docházka do úřadu a spolupráce na běžné agendě obce po celou
dobu vykonávání funkce
místostarosty.
Děkuji všem spoluobčanům, kteří mě po obě
funkční období podporovali. Moje vděčnost a úcta
patří však především těm,
pro které byly mé aktivity
a záměry inspirací, a sami
přiložili ruku k dílu, jehož
plody užívají všichni – i ti
lhostejní a nepřející.
Tož tak…
Jan Grombíř
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Předvolební prohlášení volebních uskupení ve Skoronicích v roce 2014

Kandidáti:
Ing. Marie Horehle o vá, Marek Vaší ek, Ing. Marie P k o vá, Petr
Holcman,
Dagmar Lungová, Marek Ingr, Martin Krist, Petr Ingr

Věříme, že se nám s vaší podporou podaří velká část těchto úkolů a plánů uskutečnit.

FARNOST
Malé ohlédnutí
V závěrečné fázi mandátu současného zastupitelstva bych
se ráda ohlédla zpět v souvislosti s postupem prací na opravách našeho kostela a připomněla to, co se nám společnými
silami podařilo. Kostel dostal novou fasádu a současně se
opravila i přilehlá kaplička, je hotová střecha nad presbytářem a do konce prázdnin bude kompletně hotová i střecha
nad lodí kostela. V současné době se již pracuje na projektové dokumentaci na opravu kostelní věže, která byla v r.
2015 zevnitř pouze lokálně vyspravena tak, aby se nezřítila.
Co se týká vnitřních prostor kostela, je hotová architektonická studie celkového uspořádání a vybavení a také je
zadáno zpracování projektů pro stavební práce v interiéru,
které by měly probíhat v příštím roce. Vzhledem ke skutečnosti, že se k budově kostela nedochovala žádná projektová
dokumentace, ze které by se při rekonstrukci dalo vycházet, zadala farnost zpracování celkového zaměření kostela
v elektronické podobě, které je již hotové a poslouží nejen
nám, ale i v budoucnu dalším generacím.
Za uplynulé čtyři roky se podařilo udělat velký kus práce, což by nebylo možné bez finanční podpory obce. Největší část peněz na opravy pochází z dotačního programu
Státního zemědělského a intervenčního fondu. Za získání
těchto prostředků ve výši více než 1,5mil Kč vděčíme především úsilí současného místostarosty pana Jana Grombíře,
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kterému tímto co nejsrdečněji děkuji. Bez jeho přičinění by
nebylo možné tak rozsáhlou opravu jakou je výměna střechy na kostele vůbec realizovat. Stavební práce v interiéru,
které jsou naplánovány na příští rok, bude sice realizovat
farnost, ale počítáme při nich i s významnou finanční podporou obce.
Přeji naší obci, aby se i nadále stejně úspěšně dařilo získávat finanční prostředky z dotačních titulů, protože vidím,
že jsou nezbytné nejen pro opravy, ale i pro další rozvoj
obce. Na závěr bych chtěla poděkovat současnému zastupitelstvu za spolupráci.
Olga Hradilová, členka farní rady
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SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skoronice
Vážení spoluobčané,
závěrem našeho příspěvku v minulém čísle tohoto zpravodaje jsme Vás zvali na Hasičský bál, který se uskutečnil
v sobotu 10. února 2018 a zúčastnilo se jej cca 100 platících. V průběhu večera bál zpestřil soubor místních žen
„Kuřátka“, pod vedením Mgr. Ireny Vavříkové. Podle zpětných ohlasů můžeme konstatovat, že se bál vydařil a zúčastnění odcházeli domů spokojeni. Mimo jiné nás svou
přítomností potěšili hasiči z Vlkoše, Milotic a Vracova.
V zimních a jarních měsících se opět konalo pravidelné
každoroční školení členů zásahové jednotky JSDHO, navíc
absolvovali dva členové týdenní školení pro velitele družstva na HZS PS Hodonín.

V rámci oslav MDD jsme 2. června 2018 připravili již tradiční Dětský den, kde jsme pro děti, kromě již pravidelných her, disciplín či atrakcí, nově zajistili také projížďku
na koních, u p. Bronislava Klajby z Labut. Za každý splněný úkol dostávaly děti drobnou odměnu. Na závěr si bylo
možné opéct námi připravené špekáčky. Akce se zúčastnilo
více jak 60 dětí, které odcházely s úsměvem na tváři.

Další naší akcí byl sběr železného odpadu, který jsme provedli 23. 3. 2018. Za poskytnutý železný šrot tímto děkujeme.
V sobotu dne 5. 5. 2018 jsme se u příležitosti svátku sv. Floriána - patrona hasičů zúčastnili mše sv. za živé i zemřelé
hasiče našeho sboru a to již tradičně i s praporem.

Dále připravujeme Avii na technickou prohlídku, což se
stává čím dál náročnějším úkolem, poněvadž technici na
STK se snaží tak stará auta již vyřadit z provozu, a proto
hledají kdejakou maličkost, ze které dělají závažnou závadu. Letos bylo třeba utěsnit hřídel diferenciálu a přetěsnit
převodku řízení, kde byl největší problém ji po tolika letech provozu vůbec rozebrat.

Je třeba tímto také poděkovat vedení a zastupitelstvu obce Skoronice
za finanční podporu našeho spolku, bez které by uvedené činnosti
nebylo možné realizovat.
Výbor SDH Skoronice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Už je to dost let, co obě učitelky společně působíme v mateřské škole. Mnohé se změnilo, ale jedna jistota zůstala –
nemusíme vidět kalendář, abychom zjistily, že bude pršet
nebo se blíží svátky či prázdniny.
Tou jistotou jsou náhlé změny v chování dětí – začnou být
divoké, hlučné, hašteřivé, nic je nebaví.
Možná jsme nebyly jiné, dokážeme pochopit a nedivit se.
Každoročně rozprostíráme svá ochranářská křídla, protože
se cítíme být ochránci a pomahači dětí v jejich úsilí se něco
naučit a dojít k vyšším cílům.
Tak co se poslední půlrok dělo?
Kino v Kyjově jsme navštívili jen jednou, protože nám,
vzhledem k malým dětem, nevyhovovala délka filmu a též
námět by nezaujal.
Divadelních představení jsme si užili hned několik, a to
přímo ve školce. Pravidelně k nám přijíždí manželé Janečkovi s divadlem Sluníčko. Jejich klasické pohádky obohacené zpěvem a hudbou vždy zaujmou.
Divadlo Šikulka se zaměřuje na pohádky poučné, doplněné písničkami a pohybovou aktivitou.
Naše top jsou divadýlko Květinka a Rolničky. U obou jsou
to ryze autorské náměty pohádek a příběhů. Zaměřují se
na problémy dnešní doby – ekologii, nevhodné chování,
vztahy mezi lidmi, bezpečnost apod.

Na druhý výlet nás autobus p.Klimeše zavezl do bylinkového ráje Sonnentor v Čejkovicích. Prošli jsme si velký sklad
bylin, jejich pytlování a nakonec strojové zpracování do
sáčků a krabiček.
Dále děti prošly znalostním testem, zasoutěžily si a vlastnoručně si namíchaly bylinkový čaj.
Budili jsme zájem zaměstnanců – jednak skoronské děti
byly nejmladší návštěvníci, navíc projevily velmi dobré
znalosti a kupodivu byly chváleny za chování v areálu. Tak
jsme odjížděli s dobrým pocitem :-)
Tradiční akcí naší školky je oslava Dne matek. Tentokrát se
odehrála v komornějším prostředí, u nás v MŠ. Veřejným
vystoupením by byly nejmladší děti, kterých je většina,
stresovány.
S paní učitelkou jsme vymyslely pohádkové téma se zpívanými dialogy. Myslíme, že přítomní i děti si vystoupení
užili.

Letos jsme si naplánovali dva výlety. Na první jsme se vydali do Selského domku v Kněždubu.
Celý výlet, od milého přivítání až po odjezd, byl velmi příjemným zážitkem nejen pro děti, ale i pro nás, dospělé.
Hned po příjezdu jsme se vrátili do dob našich předků, kdy
tvrdá práce byla každodenní činností. Děti si vyzkoušely
hrabání a nakládání sena, mletí kávy na ručním mlýnku.
A co teprve naše pradleny! Na valše a v neckách praly jako
o život.
Jak lidé žili skromně jsme poznali při vnitřní prohlídce
domku. Někteří měli obavy při výstupu na půdu, že tam
straší, ale to se nakonec nepotvrdilo.
Pomazlení se zvířaty, která měla svá jména a jízda na trakaři, to byla závěrečná tečka za hezkým výletem.
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Oslavu Dne dětí jsme prožili sportem a sportovním nadšením na školní zahradě. Sportovní výkony a radost dětí byly
zdokumentovány na fotografiích. Škoda jen, že můžeme
používat jen polovinu zahrady, jelikož po pracích na kanalizaci máme část poničenou. Odměnou za výkony byla
medaile a zmrzlina s horkým ovocem. Mňam!
Co obnáší práce stolaře se děti přesvědčily při exkurzi ve
stolařství. Pan P. Holcman dětem vysvětlil k čemu jsou jednotlivé stroje a předvedl, co dokáží. Nevíce zaujal výrobník
briket z pilin. Každé z dětí si jednu briketu odnášelo. Někdo žádal i dvě – to víte, co je doma, to se počítá.
Na akci ZŠ Vlkoš Žáci mají talent jsme obdivovali výkony
dětí a jejich odvahu vystoupit před veřejností.
Ještě jsme také zváni na vystoupení Dětského kočovného
divadla z Kyjova na hřišti u školy.
Každoroční červnovou tradicí je rozloučení s dětmi, které
odcházejí do první třídy. Jsou na ni zváni jejich rodiče
a příbuzní.
No a potom všem my odložíme naše pomyslná ochranářská křídla a budeme se věnovat sobě a svým nejbližším.
Platí totiž jednoduchá rovnice: kdo nepomůže sobě, nedokáže pomoci ani ostatním.
Anna Kůřilová
ředitelka MŠ

Rybáři Skoronice
Půlroční aktivity v roce 2018
Jako každoročně jsme se v úvodu letošního roku sešli na
výroční schůzi spolku, kde jsme projednali a odsouhlasili
spolkové záležitosti. Především jsme řešili obměnu členů,
kdy tři naši kolegové podali výpovědi. Vzhledem k tomu,
že při brigádnických činnostech a následně při pořádání
akcí jako jsou rybářské závody a rybí speciality je zapotřebí
využít aktivitu co největšího počtu členů a často i jejich rodinných příslušníků, byli přijati čtyři noví kolegové, a to na
základě souhlasu většiny přítomných členů spolku.
Hlavní rybářská brigáda byla zaměřena na dokončení výřezu stromů a křovin, které vyrůstaly z břehů blízko vodního toku. Dále byly provedeny drobné terénní úpravy u
vpustního zařízení, aby byla snazší manipulace koše zadržujícího nečistoty, který byl taktéž vyměněn za nový.
V měsíci květnu již vše směřovalo k přípravě dvou hlavních

akcí v roce 2018. Obec v rámci dotačního titulu zbudovala
novou zastřešenou pergolu s posezením, čímž se zkvalitnilo a zpříjemnilo celé zázemí rybníka.
Rybářských závodů se zúčastnilo 12 dětí a 38 dospělých
a celkově se ulovilo 57 kaprů a 1 amur. Přesný počet plevelné ryby jako je karas jsme neevidovali, protože tyto nebyly do závodů započítávány. Soutěžící si odnesli hodnotné
ceny za krásné úlovky, kdy největší kapr měřil 75cm.
Pololetí jsme završili již 4. ročníkem akce „Naše ryby na
Váš stůl“, která se dle počtu návštěvníků zařadí mezi ty
vydařenější, a to vzhledem k pěknému počasí. Milým překvapením bylo hlavě to, že místní občany doplnilo spoustu
přespolních, kteří se této akce zúčastnili poprvé. Průběh
celé akce se jim velmi líbil, takže o ní budou informovat své
známé a kamarády a příští rok zase přijedou.
Děkujeme za podporu obce a sponzorů.
Výbor spolku Rybáři Skoronice, z. s.
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TJ Sokol Vlkoš z.s.
FOTBAL

V mládežnických kategoriích stále pokračujeme ve spolupráci s FC Vracov z.s. Daří se nám obsadit kategorie dvou
mladších a dvou starších přípravek, mladších žáků, starších
žáků a dorostu. Zájem dětí sportovat je velký a stále řešíme

problém s trenéry a asistenty u všech kategorií. Vítáme
každou pomoc, i nepravidelnou. V poslední době se nám
osvědčuje pomoc maminek hráčů, které zajišťují nezbytnou administrativu a organizaci dětí a ulehčují tak práci
trenérům, kteří se pak mohou soustředit na vlastní sportování. Dlouhodobě se takto angažuje paní Jitka Chytilová, která jako asistentka trenéra působila od přípravky po
současný dorost bezmála 10 let a své zkušenosti ráda předá
dalším, kteří by chtěli s dětmi pomoci.
Mladší žáci a starší žáci si v ročníku 2017/2018 vyzkoušeli
soutěž organizovanou JMKFS. Účastnily se týmy Mikulov,
Modřice, Hodonín, Hustopeče, Bzenec, Lednice, Mutěni-

ce, Vracov/Vlkoš, Rohatec a Podluží. Mladší i starší žáci
obsadili na konci sezóny 8. místo.
Dorostenci obsadili pěkné čtvrté místo. Někteří z nich
také vypomáhali týmu mužů jak ve Vracově, tak ve Vlkoši
v jarní i podzimní části soutěže. Na konci sezóny za tým
A mužů sbíral zkušenosti v brance dorostenecký brankař
David Klajba.
V polovině sezóny 2017/2018 jsme do jarní části soutěže
přihlásili nově tým přípravky FKM Morava, mladší přípravku B (ročník 2009 a mladší). Děcka z Vlkoše a Skoronic doplňovali hráči z Vracova jen vyjímečně a soutěž si
vyzkoušeli i šikovní hráči z ročníku 2012.
Přistoupili jsme k tomuto, protože nám díky zimnímu
sportování v hale ve Vlkoši s Alešem Rajsiglem a pravidelné účasti dětí v oddíle florbalu přibylo sportovců narozených v roce 2009, 2010 a 2011 a tyto děti měly chuť si
zkusit i fotbal. Vzhledem k tomu, že na jaře bylo dlouho
nepříznivé počasí pro uspořádání nějakého přátelského
venkovního utkání, nezbylo nám nic jiného, než náš nově
vzniklý tým tzv. hodit přímo do vody. To, že děti s fotbalem začínají, bylo znát i na průběhu prvních zápasů, kdy
zjišťovaly, že se hraje na dvě strany, které se v průběhu hry
mění, že za balonem se musí opravdu běžet a že soupeř
nikomu nedaruje nic jen tak. Do konce sezóny se ukázalo,
že v týmu jsou děti jak talentované, tak méně šikovné, ale
velmi pracovité, máme tam rychlíky, ale také děti pomalejší, které jsou přemýšlivé a svědomité, prostě všechny, které potřebujeme, aby se mohl hrát fotbal. Coerver tréninky
pro naše začátečníky, pod vedením pana Trávníka, byly výborným doplňkem běžných tréninků, kterých se ve Vlkoši
ujali Martin Horňák a Martin Rajsigl. Pavlína Klimková
skvěle zastala roli organizátora a administrátora, poděkování patří také Romanovi Lungovi, Martinovi Londinovi
a dalším trenérům z Vracova za pomoc při přípravě hřiště
a všem rodičům za vzorné fandění a podporu. Na podzim
se budou muset některé děti posunout do starší přípravky,
tak doufáme, že se nám podaří vytvořit nové přípravkové
týmy takové, jakým byla mladší přípravka B. Prima parta
s dobrou náladou, i když se nevyhrávalo. Zatím.
Ing. Jarmila Slavíčková

LUKOSTŘELBA
Oddíl sportovní lukostřelby byl v rámci TJ Sokol Vlkoš
z.s. ustanoven usnesením valné hromady TJ v roce 2013.
Vedoucím oddílu je od jeho počátku až dosud pan Marek
Křižka. V rámci soutěží Českého lukostřeleckého svazu se
naši členi účastní venkovních i halových závodů ve střelbě z reflexního a kladkového luku. Tréninky probíhají 3x
týdně na tréninkovém fotbalovém hřišti ve Vlkoši, na delší vzdálenosti na hřišti hlavním a při nepříznivém počasí
v hale na Sokolovně.
Začátkem roku se nám podařil uspořádat 1. halový lukostřelecký závod v domácím prostředí, pod hlavičkou TJ
Sokol Vlkoš z.s. Úspěšných na něm bylo hned několik našich členů. Ve střelbě z reflexního luku získal zlato pan
SKOROvšecko ze Skoronic 1/2018
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Marek Křižka, stříbro pan Marek Herzán z Kyjova a ve
střel-bě z holého luku se na bronzové příčce umístil pan
Lukáš Lattenberg. Těší nás, že i letos si vybojoval účast na
Mistrovství České republiky dospělých v terčové lukostřelbě pan Pavel Pěnčík z Újezdce. Mistrovství ČR proběhne
v srpnu, tentokrát ve Znojmě.
Také plánujeme uskutečnit 1. venkovní závod v terčové lukostřelbě na hřišti ve Vlkoši. Účast na závodech, pořádaných v domácím prostředí, je výzvou pro naše členy, kteří
ještě nesoutěžili, ale také zátěž, kterou naši lukostřelci zvládají jako tým na jedničku.
Těší nás také rostoucí zájem mládeže o tento sport a zájem veřejnosti, která má možnost si lukostřelbu vyzkoušet
v rámci kurzu, pod vedením trenéra. O činnosti se můžete
více dozvědět i na FB stránkách (www.facebook.com/lukostrelbavlkos.marek).
Marek Křižka

Mladý stolní tenis Sokola Vlkoš
8.5.2018 byla oficiálně ukončena sezona 2017-2018 závěrečným turnajem, kterého se zúčastnilo 15 z celkově registrovaného počtu 18 žáků a dorostenců.

Medaile si v jednotlivých kategoriích rozdělili:
Zlato : Jahoda, Klimeš, David Zelinka
Stříbro: Křižka, Filip Zelinka, Grufík
Bronz : Lunga, Andrešič, Fric

Něco o skončené sezoně.
Většinou jsou to informace známé, neboť byly buďto již
publikovány ve Vlkošském nebo Skoronském zpravodaji,
a většina výsledků je dohledatelná na stránkách „Jmsst“
a „STIS“. Přesto zmíníme alespoň některé informace.
Soutěže mládeže probíhají ve dvou úrovních, a to na úrovni regionu ( okres Hodonín ) a na úrovni Jihomoravského
kraje. V obou těchto úrovních probíhají samostatné turnaje a také se samostatně hodnotí. Jedná se o soutěže jednotlivců a podle výsledků na turnajích se sestavují okresní
a krajské žebříčky ( pořadí ) hráčů.

a i současné žáky ke sportování.
Důležitým obdobím pro pravidelné sportování je věk 13,
14, 15 let, tedy věk, kdy dochází v životě k různým změnám - fyzické a duševní dospívání, ukončení základní školní docházky, změna zájmů aj.
V tomto období začínáme pomalu doplňovat kladení důrazu i na výsledky kolektivu. Zařazujeme mládež do družstev
dospělých, která hrají pravidelnou soutěž. Na tomto principu družstvo v základním složení Lunga, Křižka, Jahoda,
Vojta Menšík hrálo soutěž dospělých a skončilo na 9. místě
ze 14 družstev s bilancí 10 výher, 4 remízy a 12 proher.
Do šesté sezóny - soutěžní rok 2018-2019 vstoupíme v novodobé mládežnické historii stolního tenisu Sokola Vlkoš
v počtu 21 registrovaných žáků a dorostenců.
Ing. Stanislav Šmíd

Žebříčky se sestavují pro každou věkovou kategorii zvlášť.
Za úspěch je považováno takové umístění v žebříčku, které
ke konci sezony zaručuje účast na žebříčkových turnajích.
Podle kategorií je to 10-25 nejlepších. Tedy důraz se klade
na individuální výkony a výsledky.
Do žebříčkových turnajů regionu se probojovávají naši žáci
celkem pravidelně. Do Krajských pak je to již velmi slušný
úspěch. V této sezoně se to podařilo Jakubu Lungovi – dorost.
Kamile Šmídové – starší žačka a Radce Véghové – nejmladší žačka. Výsledky dosažené na těchto turnajích spolu s výsledky domácích turnajů pak tvoří naši celoroční soutěž
„ O pohár ředitele školy. “ V letošní sezóně si nejcennější
pohár odnesl Jakub Kliměš, za druhé místo pak Jakub Lunga a za třetí místo Filip Zelinka.
Velké poděkování si zaslouží ředitel školy pan Mgr. Junášek za patronaci nad touto celoroční soutěží. Jeho pravidelné zajišťování pohárů a osobní předávání velmi pozitivně
ovlivňuje vážnost celoroční činnosti a motivuje jeho bývalé
10
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ZUŠ VRACOV
Základní umělecká škola Vracov byla letos vidět
i díky mladým skoronským umělcům.
Aktivita žáků Základní umělecké školy Vracov se čím dál
více stává pevnou součástí hudebního dění Vracova, ale
také okolních obcí, Skoronice nevyjímaje. Bez pravidelných Žákovských koncertů v sále ZUŠ Vracov či Adventního a Slavnostního závěrečného koncertu v kinosále už
by kulturní vyžití nebylo úplné. Letošní školní rok na ZUŠ
Vracov opět přinesl ještě něco navíc, a to výborná umístění
na soutěžích, které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Nutno podotknout, že v nemalé míře se
na letošních úspěších podíleli také žáci ze Skoronic.
Bicisti ze třídy paní učitelky Španihelové utrhli skvělé výsledky v kole okresním a dva žáci dokonce přivezli medaile
z kola krajského. Také flétnisti si s okresním kolem hravě
poradili a z krajského kola přijeli žáci Martina Fukana
a Marty Gráfové také ověnčeni vavříny. Svou soutěžní
premiéru si odbyly také naše dvě cimbálové muziky pod
vedením pana učitele Lubomíra Graffeho. A zvládli ji skvěle. Obě dvě se dostaly rovněž do krajské konkurence, kde
obstály na krásném druhém místě. Členkami cimbálové
muziky jsou také sestry Eliška a Šárka Lungovy ze Skoronic, které nejenže přispěly k úspěchu cimbálové muziky,
ale také se prosadily v sólové a komorní hře na cimbál. Do
krajského kola se cimbalistů ze třídy Petry Martinkové probojovalo rovnou sedm. Krásná umístění v kole krajském
byla následována postupy do kola celostátního, odkud si
ZUŠ Vracov odvezla čtyři první místa, přičemž dvě z nich
patřily Šárce Lungové, a to za sólovou hru i za hru duet
s Marií Hajnou. Kromě soutěže pod záštitou Ministerstva
se letos ještě konala flétnová soutěž Teplické flautohry. Pět
našich žáků od paní učitelky Marty Gráfové se nenechalo
zahanbit a rovněž rozebralo medailová umístění.
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V letošním školním roce ZUŠ Vracov ukončilo cyklus
vzdělávání absolventským koncertem celkem devět žáků.
Mezi nimi také Petr Ticháček a Vojtěch Menšík ze Skoronic. Je potěšující, že můžeme dřívější i současné absolventy
naší školy vídat hrát na různých kulturních akcích a v různých hudebních seskupeních ve Skoronicích, Vracově či
obecně na Kyjovsku.
Spolupráce Skoronic a ZUŠ Vracov je již pravidelně navazována i díky předvánočnímu zpívání či Jarnímu koncertu.
A vězte, že představit na domácí půdě svůj um bývá to nejtěžší, ale taky velmi důležité. Moc dobře si uvědomujeme,
že podpora mladých umělců je ve Skoronicích velká, neboť
jakékoli akce, kde se představují žáci naší základní umělecké školy, jsou hojně navštěvovány. Stejně tak oceňujeme bezproblémovou spolupráci s rodiči žáků ze Skoronic.
Za podporu naší činnosti děkujeme a těšíme se na některé
z akcí ZUŠ Vracov v dalším školním roce.
Za ZUŠ Vracov
Petra Martinková
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Mikroregion Nový Dvůr
Zámecká konírna
- společné informační místo Mikroregionu Nový Dvůr.
Prosluněná sobota 7.4.2018 byla prvním letošním návštěvním dnem v zámecké konírně v Miloticích, která už několik let plní funkci společného informačního místa Mikroregionu Nový Dvůr. Sezóna se ale začala připravovat už
dlouho před ním. Základní otázkou bylo, čím má být jiná
než ta předchozí. Místo zámecké konírny má své kouzloa
doplnit ho tak, aby se tady návštěvník zámku, cyklista nebo
turista, domácí nebo přespolní, zastavil, není úplně jednoduché. Cílem je vždy zachovat původní myšlenku, ze které

Oblíbenými stálicemi konírny jsou i letos dračí sluj
s dráčkem, hrací koutky pro děti, kvízové tabule, od loňska
jsou v zámeckém brodu dva koně v životní velikosti. V malém obchůdku si každý návštěvník si může koupit originální suvenýr nebo dárek - je skutečně z čeho vybírat, většinu
tvoří ruční práce šikovných lidí z mikroregionu a okolí.
Stále si lze pořídit na obecních úřadech členských obcí mikroregionu výhodné vstupenky pro 10 vstupů, které mají
neomezenou platnost a určitě se vyplatí. V každém případě
je lepší (ne)jednou vidět, než stokrát o tom číst nebo slyšet!

expozice v konírně vznikla – ukázat krásu našich krojů,
vznik a význam tradic, udržování lidových zvyků v našich
obcích. Letos se kromě velkých figurín obleklo do našich
krojů témě dvacet různých panenek. Dokonalost detailů
krojů v miniaturním provedení je obdivuhodná. K tradicím se postupně časem přidaly zábava, hry, naučné prvky pro děti i dospělé. Kromě tradiční formy přibyla letos
elektronická – na interaktivní tabuli čeká návštěvníky řada
informací o mikroregionu a okolí, pro děti zábavnou formou. I letos budou stálou expozici po celou sezónu doplňovat zajímavé výstavy. Ta úvodní byla jakoby protipólem
lidových krojů s pevnými pravidly materiálů, střihů, doplňků. A to proto, že představovala originální modely šatů
vytvořených studenty Střední školy Strážnice. Různé techniky, barvy, střihy, aplikace daly vyniknout nápadu, talentu
a šikovnosti mladých tvůrců. Vernisáží v neděli 3.6.2018
začala druhá výstava, tentokrát výstava obrazů Lenky Jurečkové s názvem „Kyjovsko“. V její tvorbě převažují figurální náměty lidových muzikantů, tanečníků, zpěváků či
fašančárů, ale čas od času se zasní a vykouzlí krajinu s vinohrady, kostelíky a kapličkami a také mlýny, ale i u těch
málokdy chybí muzikanti nebo tanečníci. Výstava potrvá
do konce července.

Mikroregion pořádá také každým rokem „Školní hryMiND“ – květnové hry se tentokrát uskutečnily na ZŠ
v Miloticích s názvem „Pohádkohraní“. Jak už napovídá
sám název, hry byly vedeny v pohádkovém duchu. Děti
musely prokázat své schopnosti jak v logickém myšlení
tak i sportovní dovednosti. Počasí nám přálo a tak si děti
užily krásné dopoledne, které bylo zakončeno výborným
obědem. Děkuji vedení školy za organici her a těším se
na další spolupráci.
Lucie Vlčková
Kalendář nejbližších akcí mikroregionu Nový Dvůr:
Srpen: pátek 17.8. - Seniordance 2018 ve Vacenovicích –
taneční setkání seniorů mikroregionu
Září: sobota 22.9. – Burčákové putování,
neděle 23.9. Trh místních produktů a řemesel
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE
Vážení občané, v průběhu měsíce května jste do svých
schránek obdrželi dotazníky s otázkami, zaměřenými na
život v obci – co se vám zde líbí nebo nelíbí, co naopak
chybí. Dotazníky nemají nic společného s blížícími se komunálními volbami. Jsou jedním z podkladů pro vytvoření strategického dokumentu obce na následující roky.
Pro roky 2011 – 2018 byl předchozím vedením zpracován
Místní program obnovy vesnice, který byl využíván jako
součást rozhodovacího procesu obce. Existence toto strategického dokumentu byla a je u mnoha poskytovatelů dotací podmínkou pro přidělení dotace.
Strategický plán rozvoje obce na roky 2019-2025 bude tedy
podkladem pro práci dalšího zastupitelstva obce a důležitým dokumentem při žádostech o dotace na projekty, které
bude chtít obec realizovat.
Dne 13. září 2018 v 18.00 v zasedací místnosti Obecního

úřadu Skoronice proběhne komunitní plánování – tj. moderované setkání s těmi, kdo mají zájem se osobně setkat
nad prioritami rozvoje obce.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili dotazníkové ankety
a zúčastní se komunitního plánování. Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní k dění a životu v naší obci.

ŠKODY NA MAJETKU
V roce 2018 došlo k několika událostem, jejichž důsledkem
bylo poškození majetku, ať už obecního nebo soukromého.
Vichřice loni v říjnu zlomila na hřbitově druhou část túje,
která byla při naplánovaných prořezávkách stromů určena
k pokácení. Túje poškodila jeden náhrobek a sousedním
hrobě vázu. Po jednáních s majiteli náhrobků a pojišťovnou
uhradila škodu pojišťovna z pojistky obce. Letos v rámci
oprav hřbitovní zdi i plánované prořezávky byly přerostlé
a mnohdy proschlé dřeviny vykáceny. Pařezy po nich i pařezy po již dříve vykácených dřevinách podél chodníku na
hřbitově byly vyfrézovány. Stromy budou nahrazeny zelení
menšího vzrůstu.
Letos v lednu došlo k poškození lampy pouličního osvětlení u Lípy republiky pod obecní mlatevnou. Neznámé auto
do ní nacouvalo. Dík patří manželům Michaele a Davidovi Lungovým – upozornili na událost a pomohli zabezpečit rizikový úsek silnice s nebezpečně visícím světlem. Ke
cti „pachatele“ musím podotknout, že se sama přihlásila
osoba, která incident nechtěně způsobila a škoda byla obci
zaplacena z pojištění odpovědnosti. Jen musím doplnit, že
vzhledem ke stáří veřejného osvětlení si oprava vyžádala
kompletní výměnu sloupu, pojistka tedy celé náklady nepokryla. Událost byla (dalším) upozorněním na stav veřejného osvětlení. Již v listopadu 2017 provedla firma Grmolec kompletní revizi VO. V roce 2019, společně s akcí E.ON
– ukládání vedení NN do země – bude v této části obce
pořízeno nové veřejné osvětlení. Na zbývající části VO je
třeba postupně provést opravy.
Další poškození obecního majetku se týkalo chodníku
s obrubníkem. Přes okraj zeleného ostrůvku s mlatovým
chodníkem u hlavní silnice – „oázy“ – přejel kamion s přívěsem. Díky objízdné trase vedené přes Skoronice se v obci
jaksi zamotal a zkrátil si cestu. Přitom rozmačkal 2 m
obrubníku, o přejetých rostlinách nemluvě. Díky duchapřítomnosti obecní pracovnice jsme se dopátrali původce
škody, obrubník je opraven a viník škodu uhradil.
A poslední věc – na uvedené oáze bohatě kvetly žluté řebSKOROvšecko ze Skoronic 1/2018

říčky a fialová šalvěj. Pokud je někdo potřebuje pro bohulibé účely, zvedne telefon a požádá o pár květů, není
problém. Pokud někdo vyseče prostředky trsů květů na
několika místech záhonu, nedovedu si představit, že jde
o něco jiného než schválnost. Pokud je tomu jinak, ráda si
vysvětlení dotyčného vyslechnu na obecním úřadě.
Marie Půčková
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY
- v katastru obce Skoronice
Rozsáhlý projekt, který je jedním z klíčových faktorů rozvoje obce, vstupuje do druhé poloviny. Cílem úprav je prostorové a funkční uspořádání pozemků v extravilánu obce,
jejichž scelení, přesun nebo dělení zabezpečí přístupnost
pozemků a vytvoří podmínky pro racionální hospodaření
vlastníků půdy.
Práce na pozemkových úpravách byly zahájeny v roce 2016
odsouhlasením nároků jednotlivých vlastníků pozemků.
Dalším krokem bylo stanovení hranic obvodů komplexních
pozemkových úprav. Bohužel z důvodu nesouhlasu několika vlastníků byla z pozemkových úprav vyjmuta lokalita
Vinohrádky. V průběhu minulého roku byl zpracován plán
společných zařízení – návrhy nových cest či rekonstrukce stávajících, soubor protierozních, vodohospodářských
a protipovodňových opatření a úprav pro zvýšení ekologické stability území. Vytváření plánu společných zařízení
probíhalo za přítomnosti členů sboru vlastníků pozemků.

PŘEDNÍ KUSY
– příprava výstavby rodinných domů pokročila.
Na jaře letošního roku nabyla účinnosti územní studie pro
výstavbu rodinných domů v lokalitě Přední Kusy. Studie
předpokládá výstavbu cca 23 volně stojících rodinných
domů po obou stranách nové místní komunikace. Studie
předpokládá formu zástavby o maximálně jednom nadzemním podlaží s možností podkroví, případně s půdním
prostorem. Střechy rodinných domů budou řešené jako
sedlové, valbové nebo polovalbové s hřebenem rovnoběžným se stavební čarou. Materiálové a barevné řešení domů
by mělo odpovídat charakteru vesnické zástavby.
Vzhledem k tomu, že v současné době je lokalita o výměře
cca 2,9 ha využívána pro zemědělskou výrobu a vlastnictví pozemků je v rukou soukromých osob, je nutný převod části pozemků určených pro vybudování inženýrských
sítí do vlastnictví obce Skoronice, která bude investorem
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Zástupci vlastníků pozemků požadovali nad rámec původního návrhu zpřístupnění lokality Jezera novou cestou, návaznost na cesty v katastru obce Milotice a zpřístupnění
pozemků za náspem „staré štreky“ vybudováním nového
mostku přes přepad kanalizace. Mapa katastru s návrhem
všech společných zařízení a aktualizované názvy polních
tratí je vyvěšena v obecní vývěsce na autobusové zastávce. Technická zpráva spolu s uvedenou mapou je také na
webových stránkách obce (sekce Obecní úřad – Důležité
dokumenty – Nové dokumenty).
V současné době zpracovává realizátor pozemkových
úprav firma Ekotoxa Opava s.r.o. návrh nového uspořádání pozemků. Jedná se o proces, který se dotkne vlastnictví
všech majitelů pozemků. K jeho přípravě využil zpracovatel dotazník, který rozeslal všem majitelům pozemků v katastru obce. Svou představu o uspořádání pozemků v rámci úprav sdělila formou odpovědi na dotazník zpracovateli
projektu asi čtvrtina vlastníků. Po dokončení návrhu nového uspořádání na jaře roku 2019 bude následovat jeho
projednávání s jednotlivými vlastníky pozemků a případné
zapracování jejich námětů a připomínek.
Jan Grombíř
stavby. V měsíci dubnu se sešli v místě budoucí výstavby
majitelé pozemků, vedení obce a pracovník firmy Geprostav geodézie s.r.o. a proběhlo seznámení vlastníků s vyměřením části pozemků pro inženýrské sítě. V současné
době probíhá řízení, které rozdělí stávající pozemky na část
určenou pro vybudování inženýrských sítí (komunikace,
kanalizace a vodovodní řád) a zbývající část pozemků určenou k zástavbě či jinému využití vlastníky. Po uzavření
smluv s vlastníky pozemků budou rozdělené pozemky zapsány Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, pracoviště Kyjov a obec se stane vlastníkem části pozemků
určených k vybudování inženýrských sítí.
Dalším krokem bude zadání pro zpracování projektové
dokumentace a rozpočtu na vybudování inženýrských sítí.
Protože finanční náročnost stavby jistě přesáhne možnosti
jejího financování z běžného rozpočtu obce, musí vedení
radnice hledat další možnosti – úvěr, finanční příspěvek
budoucích stavebníků či správců nebo majitelů sítí.
Jan Grombíř
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TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKU NA HODONÍNSKU
Dne 13. června 2018 se uskutečnila v Poslanecké sněmovně tisková konference k tématu „TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKU
NA HODONÍNSKU“.
Za Senát a svůj volební obvod Hodonínsko jsem na této
tiskové konferenci nemohla chybět, neboť se této kauze aktivně věnuji již několik let. Kromě mě vystoupila paní senátorka Jitka Seitlová a pan poslanec Jan Bartošek. Do Prahy
také přijeli starostové z našeho regionu a to paní starostka z Dolních Bojanovic Eva Rajchmanová, paní starostka
ze Strážnice Renata Smutná a pan starosta ze Bzence Pavel Čejka. Starostové přijeli s heslem „Je potřeba napnout
všechny síly a bojovat společně! Mnoho času již nezbývá!“
Nejen na Hodonínsku chybí voda, ale i v celé České republice je nyní srážkový deficit. Chybí více jak 100 srážkových
dnů a situace s chystanou těžbou štěrkopísku a potenciálním ohrožení více jak 140 tisíc lidí je velmi znepokojující.
Je potřeba posunout toto téma na úroveň Poslanecké sněmovny a Senátu ČR. Jsou zde silné pochybnosti týkající se
povolovacích procesů k této kauze. „Lidovci se rozhodli, že
nenechají občany na suchu,“ uvedl Jan Bartošek.
Ohrožení zdroje pitné vody je velkým rizikem nejen v naší
obci, ale na celém Hodonínsku. Toto téma bylo zdviženo
v Senátu na veřejném slyšení dne 28. března 2018.
Co je od té doby nového?
Dopady sucha pokračují dál. Na Hodonínsku napojujeme
na náš centrální vodovod další obce, které postupně o vodu
přichází. Přestože postupují tyto klimatické změny a cítíme dopady i v zásobách podzemních vod, pokračují rozhodování o těžbě, která nemůže být označena ve veřejném
zájmu, dál. Soukromá osoba Jampílek má podanou žádost
o stanovení dobývacího prostoru a je před povolením těž-
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by! Dále vyšla na povrch skutečnost, že v průběhu veřejného slyšení v Senátu jsme nevěděli, že Ministerstvo životního prostředí vlastní několik stanovisek České geologické
služby, které tuto těžbu nedoporučují. Přestože znalecké
posudky odborníků, soudních znalců i České geologické
služby považují těžbu za neakceptovatelnou, ministr Ministerstva životního prostředí k těžbě vydává souhlasné
stanovisko.
Kde se stala chyba? Je správné dávat přednost penězům
před veřejným zájmem? Je toto rozhodování nestranné
a správné?
Co bude dál?
Pravděpodobně v průběhu srpna bude tato problematika
projednána na zasedání Senátu. S kolegyní Seitlovou pevně věříme, že v Senátu dojdeme k závěru, který konečně
přinutí Ministerstvo životního prostředí, aby vzalo realitu
ohledně sucha a ochrany pitné vody vážně.
Pak už nezbývá nic jiného než se obrátit na soud! V průběhu soudního řízení budeme dokládat znova znalecké
posudky, znova podávat odvolání vůči procesním řízením
o stanovení dobývacího prostotu. Nezbude nám nic jiného,
než říkají starostové našeho regionu, a to bojovat společně
o správný rozsudek ve prospěch veřejného zájmu v soudním řízení!
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
starostka obce Ratíškovice a senátorka
Další informace o kauze najdete na www.vak-hod.cz
(Petice – Těžba štěrkopísku Uh.Ostroh)
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KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU
Máte nápad, který chcete realizovat a nevíte, jak na to?
Chtěli byste přispět ke zlepšení prostředí, ve kterém žijete?
Zajímá Vás dění v regionu a chtěli byste se zapojit?
Máte nějaký projektový námět a chcete poradit?
V tom všem vám může pomoci spolek Kyjovské Slovácko
v pohybu. Působíme v regionu již patnáct let a o našich aktivitách jste pravděpodobně slyšeli, či se jich přímo účastnili.
Pokud ne a chcete to změnit, navštivte nás v naší kanceláři
na Masarykově nám. 13 v Kyjově (vedle lékárny „U zlaté
koruny.), kde vás rádi s naší činností seznámíme.
Aktuálně vyhlašujme dotační program na podporu Dětských skupin a připravujeme další výzvy k předkládání
žádostí do Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionální operačního programu. Připravujeme i zapojení se do Operačního programu Životní prostředí, abychom podpořili zeleň
v obcích.
Zabýváme se projekty škol a pomáháme zlepšovat jejich
klima. Provozujeme Centrum služeb pro obce a jsme zapojeni do Turistické asociace Slovácko.

Pořádáme ale také vlastní akce, výstavy,
semináře, soutěže, konference.
Publikujeme.

Více se můžete dozvědět na našich webových stránkách
www.kyjovske-slovacko.com
Zapojit se můžete i prostřednictvím našeho FB profilu Kyjovské Slovácko v pohybu.
Považujeme rozvoj venkova za společnou věc jejích obyvatel, tedy nás všech.
Zapojte se i Vy!
Za tým Kyjovského Slovácka v pohybu
Anna Čarková
Předsedkyně spolku

Turistické Slovácko na jednom místě. Vzniká databáze cestovního ruchu.
Jedinečnou šanci stát se součástí jednotné databáze cestovního ruchu na Slovácku mají nyní podnikatelé v cestovním
ruchu okresu Hodonín a podlužácké části Břeclavska. Shromažďování dat začalo už na konci minulého roku pokračuje
v roce 2018.
Podnikatelé k pasportizaci mohou využít velmi jednoduchý formulář, který je navede a vše potřebné se zeptá.
Odkaz na něj je možné si najít na webu MAS Dolní Morava.
Data shromažďuje na Hodonínsku, Kyjovsku, Veselsku a Podluží působící Turistická asociace Slovácko. Informace se
stanou součástí populárního webu Slovácko.cz, který letos čeká velká rekonstrukce.
Turistická asociace Slovácko, z.s. vznikla v loňském roce, aby vytvořila destinační management pro okres Hodonín s cílem jednotné propagace cestovního ruchu. Založily ji místní akční skupiny, mikroregiony a také podnikatelé. Hlavním
posláním asociace je podílet se na společné organizaci cestovního ruchu vycházející z historického, kulturního a přírodního dědictví kraje, a tak přispět k ekonomickému rozvoji místních komunit a kvality života místních obyvatel.
Zdeněk Šmýd
Koordinátor cestovního ruchu Turistické asociace Slovácko, z.s.
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Evidence
obyvatel
stav k 1.1.2018
Stav k 1.1.2018.............541
Narodilo se...............................3
Přihlásilo se..............................8
Odhlásilo se............................12
Zemřelo.....................................1
Stav k 30.6.2018......... 539
PODROBNÝ ROZPIS
Narodilo se:.......................... 3
Mateo Kolečkář
Tereza Křivánková
Michal Chytil
Přihlásilo se:......................... 8
Vlastimil Maňák
Miroslava Maňáková
Jiří Hykš
Alexander Gabčo
Alexander Gabčo
Adrian Robert Gabčo
Andrea Poštolková
Luboš Poštolka
Odhlásilo se:....................... 12
Karel Daniel
Eva Vašková
Jozefa Danihelová
Helena Poláková
Dominik Polák
Helena Poláková
Ivan Polák
Jana Dobešová
Simona Dostálová
Jiří Lunga
Adéla Lungová
Natálie Hudečková

Matrika

Životní jubilea
70 let
Pavel Ingr
Josefa Jahodová
Vojtěch Maršálek
Anežka Plachá
75 let
Helena Jahodová
Jan Lunga
80 let
Vít Brázda
Marie Ingrová
Bedřiška Hlaváčová
Marie Ingrová
85 let
František Nenička
90 let
Marie Novosádová
Nejstarší žena v obci
Helena Lungová
Nejstarší muž v obci
Pavel Holcman

�

Zemřelo:............................... 1

František Krist
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20

SKOROvšecko ze Skoronic 1/2018

