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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
úvodem několik slov ke komunálním volbám, jež proběhly v říjnu loňského roku. Rád bych využil této příležitosti
a ještě jednou poděkoval všem, kteří se voleb zúčastnili.
Velmi si vážíme důvěry, kterou jste do nás vložili a ačkoliv
většina členů nového zastupitelstva včetně mě zastává svůj
mandát poprvé, uděláme vše, co bude v našich silách, abychom svým povinnostem dostáli co nejlépe a pro rozvoj
naší obce udělali maximum.
A nyní bych stručně shrnul přehled některých projektů,
které byly za období působení našeho zastupitelstva již
realizovány nebo jejichž uskutečnění se teprve připravuje.
Mezi větší již proběhlé stavební akce patří oprava interiéru
kostela sv. Floriána, jejíž první fáze byla nedávno úspěšně
dokončena. Dále proběhla výstavba nového chodníku vedoucího od domu čp. 110 až po budovu VSV a také byla
vyměněna některá okna i dveře budovy mateřské školy.
Našim dalším prioritním úkolem je příprava a vybudování inženýrských sítí v lokalitě Přední kusy pro následnou

CO VŠECHNO SE UDÁLO NA OBCI
V sobotu 22. prosince se na obecním úřadě konalo již tradiční vánoční zpívání. Všechny přítomné uvítal svým svátečním slovem pan starosta. O bohatý program se postarala cimbálová muzika Filipa Červínka, žáci ZUŠ Vracov pod
vedením učitele p. Fukana, pěvecký sbor kapelníka p. Petra
Ingra, mládež a děti ze Skoronic.
V pondělí 31. prosince se uskutečnil silvestrovský pochod,
tentokrát do Svatobořic-Mistřína. Letošním tématem byla
řemesla a Skoroňáci si vybrali zedníky. Zúčastnilo se nás
142, snad to příští rok zopakujeme.

domovní zástavbu. Také se musíme postupně připravit na
začátek příštího roku, kdy firma E.ON plánuje přeložku
vedení nízkého napětí do země. Souběžně s touto akcí by
měla proběhnout také rekonstrukce stávajícího veřejného
osvětlení a pokládka optického kabelu pro kvalitnější příjem internetu a TV.

Beseda s důchodci

Co se týče kulturních akcí, které nás letos ještě čekají, nelze
samozřejmě opomenout Slovácký rok v Kyjově, na kterém
se naše obec kromě starobylé Jízdy králů bude prezentovat
i svou účastí ve slavnostním krojovaném průvodu. Tímto
jste všichni srdečně zváni a doufám, že se sejdeme ve vysokém počtu. Z dalších připravovaných akcí bych ještě zmínil
Seniordance, které se letos budou pořádat právě v naší obci
a také tradiční krojované hody či vánoční zpívání. Věřím,
že všechny plánované akce podpoříte svou hojnou účastí.
Závěrem Vám všem chci poděkovat za dosavadní spolupráci a popřát pevné zdraví a spoustu vitality v těchto letních dnech.

Silvestrovský pochod

František Bíla
starosta obce

Na začátku letošního roku uspořádala obec již tradiční Besedu s důchodci. Probíhala v neděli 20. ledna od 15 hodin
do pozdního večera a můžeme bez obav říci, že účast byla
hojná. K poslechu a tanci zahrál pan Miroslav Fridrich,
program doplnily mažoretky a tanečnice paní Vavříkové.
Doufáme, že se všichni zúčastnění dobře bavili a příští rok
se na Vás těšíme.
V sobotu 11. května proběhlo v rámci projektu Ukliďme
svět, ukliďme Česko čištění Mlýnského náhonu. Sraz byl
v osm na Lúkách a všem, kteří přišli pomoci zvelebit obec,
moc děkujeme!
Za zastupitelstvo obce Barbora Chytilová

Vánoční zpívání
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Čištění Mlýnského náhonu

Před čištěním - levá strana náhonu

Před čištěním - pravá strana náhonu

Děti a hasiči

Po čištěním - levá strana náhonu

Po čištěním - pravá strana náhonu

Mateřská škola
Do druhého pololetí jsme vstoupili, díky kladnému hodnocení České školní inspekce, s vědomím, že je naše mateřská škola na velmi dobré úrovni. ČŠI chválila především
příjemnou atmosféru a přátelský přístup, ocenila materiální vybavení MŠ, didaktické pomůcky a celkově podnětné
prostředí pro práci s dětmi. Děti mají odpovídající znalosti,
zapojují se do činností, jsou zvídavé, rády diskutují a komentují příběhy a pohádky. „Dobře mu tak, smradovi,“
zhodnotila jednou dívenka ponaučení z pohádky. Zkrátka,
děti jsou upřímné a co mají na srdci, to taky na jazyku.
Běžné povinnosti jsme si zpestřili hned několika akcemi.
Vítáme možnost divadelních představení přímo v naší škole, to vzhledem k věku nejmladších dětí, některé ještě nedosáhly 3 let.
Osvědčené je divadlo Květinka, které dává dětem možnost nahlédnout prostřednictvím příběhů do světa květin
a bylinek. Oblíbené Divadélko Rolničky sehrálo pohádku
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s maňásky „O zajíčkovi a bolavém zoubku“ a divadlo Barborka představilo pásmo tří pohádek s písničkami a vyprávěním šaška.
Děti s povinným předškolním vzděláváním docházely
v březnu do Školičky v ZŠ Vlkoš, kde si pod vedením paní
učitelky Vavříkové mohly ověřit školní zralost a zároveň se
postupně adaptovat na školní prostředí.
U zápisu k základnímu vzdělávání bylo ze skoronické školky 9 předškoláků.
Jako diváci jsme se zúčastnili soutěžní akce v ZŠ „Žáci mají
talent“ a obdivovali tak nejednoho žáka. Hned po té děti
spřádaly plán, s čím se předvedou ony, až budou chodit do
školy.
Maminkám děti udělaly radost vystoupením, které jim připravily k svátku. Letos máme zpěvnou třídu, čehož se muselo při přípravě programu využít. Do přípravy se zapojila
i praktikantka Dáška Lungová, která s námi strávila čtrnáct
dnů a děti si ji oblíbily.
Zápis do MŠ proběhl 13. května a opět se podařilo naplnit
kapacitu na další školní rok.

V jarním období využíváme hezkého počasí k aktivitám
v přírodě a na školní zahradě. Prožili jsme poutavé a naučné dopoledne s hasiči, děti si vyzkoušely hašení opravdového požáru, zjistily, co všechno hasiči potřebují k práci
a po jízdě v hasičském voze byly odměněny medailí. Den
dětí jsme oslavili sportovním dnem na zahradě, čeká nás
návštěva Military muzea ve Vlkoši a loučení s předškoláky. A pokud nám bude přát počasí, uspořádáme i tradiční
táborák.
Za zmínku stojí i úpravy v budově školy a na školní zahradě. Týká se to výměny oken v mezipatře, venkovních dveří
do skladu potravin, sečení trávy.
Děkujeme představitelům obce Skoronice za vstřícnost
a ochotu při realizaci všech těchto změn.
Školní rok končí, čeká nás doba prázdnin, dovolených
a letních aktivit. Období, na které se většina z nás nejvíc
těší. Přejeme Vám pěkně strávené prázdninové dny.
Gabriela Šťastná

Rybáři Skoronice
Vážení spoluobčané a příznivci „Petrova cechu“,
dovolte, abych Vás všechny pozdravil jménem našeho předsedy p. Radka Ingra a všech členů spolku Rybáři Skoronice.
Popřál Vám zdraví a příjemné zážitky z dovolených, pěkného léta i zbytku celého roku. Rybám pak přejme všichni
dostatek čisté, čerstvé vody…
Dovolte mi, abych Vás zevrubně seznámil s činností našeho spolku během posledních asi deseti měsíců.
Na letošní rok jsme si naplánovali mnoho práce, která za-
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počala už loni na podzim usazením sloupků pro 8 ks nových laviček po obvodu rybníka. Na začátku března jsme
provedli radikální ořez chatrných větví vrb na příjezdové
cestě k rybníku, které by mohly při odlomení ohrožovat
přívod elektrické energie do areálu rybníka. Práce se podařila s pomocí MP 16 p. Baďury. Dík patří pánům Lattenbergovým a všem členům spolku. V sobotu 23. března na
nás čekala další velká akce, odlov plevelných ryb, karasů
apod. Tuto nutnou záležitost jsme naplánovali proti zvyk-
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SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skoronice

Výlov rybníka

lostem na jaro a to z důvodu velké pravděpodobnosti, že
nám (ale hlavně rybám) nateče dostatek nové vody do rybníku. Akce se podařila, ale nutno dodat, že hlavní díl práce
odvedli naši přátelé, rybáři z Tovačova, se svým vybavením
a uměním. Velký dík patří také R. Ingrovi za přípravu a koordinaci celé akce. Všichni jsme si oddechli, že už je to za
námi.
Těsně před rybářskými závody se nám podařilo dokončit
lavičky, což velmi ocenilo hodně návštěvníků závodů. Rybářské závody jsme pořádali v sobotu 25. května. I tato akce
se nám podařila a to nejen proto, že bylo krásné počasí, ale
i kvůli velké účasti soutěžících. Na start se postavilo 24 dětí
a 55 dospělých. I návštěva diváků byla velká, takže kluci
u pecí se měli co ohánět. Za vaši návštěvu všem děkujeme.
V pátek 14. června jsme připravili akci „Naše ryby na váš
stůl“, v pořadí již pátý ročník. Pro děti byl připraven ská-

Rybářské závody

6

kací hrad a malování na tvář, pro dospělé vyhrávala kapela
„Country band“. Pochoutky k posezení připravovali kamarádi z Tovačova, kapry, pstruhy, připravovali členové spolku Pavel, Marek, Libor, Jiří a Staňa. Klobouk dolů. Opět
musíme vyzvednout skrytou výpomoc Radka Ingra a p.
Jiřího Zahradníčka. Dík patří také Vám, kteří jste se zúčastnili a podpořili naši činnost. Přišlo Vás 420. Těšíme se
na Vás i příští rok.
Mimo tyto starosti provádíme pravidelné sečení a čištění
hrází a přilehlého prostoru. Tak jedeme podle hesla „Napřed práce, potom zábava“.
Přejeme Vám všem, pěkný každý den!

Vážení spoluobčané,
rok 2018 zakončil Sbor dobrovolných hasičů Skoronice svou činnost výroční valnou hromadou, konanou dne
11. 1. 2019, na které členové zhodnotili činnost v loňském
roce a určili plán na rok 2019.
Jedním z bodů naší činnosti je povinné každoroční proškolení členů zásahové jednotky obce (dále „JSDHO“) v rozsahu 40 hodin, které uskutečňujeme především v zimních
a jarních měsících. Letošní školení bylo navíc ukončeno
písemnými testy členů jednotky.
Dne 9. 2. 2019 jsme opět uskutečnili Hasičský bál, na kterém nám tentokrát zahrála taneční kapela Magic Melody
z Hodonína. Program byl obohacen o vystoupení Tomáše Kočičky s ukázkami z cyklotrialu
a o vystoupení místních žen pod vedením Mgr. I. Vavříkové, které nacvičily
pro Senior Dance 2018. Přestože tuto
kulturní akci pořádáme především pro
místní občany a jedná se o 1 ples ve
Skoronicích, tak nás velice mrzí malá
účast našich občanů. Domníváme se,
že se jedná o pěknou akci, která však
láká více občany z okolí než místní.
Další naší pravidelnou akcí je sběr
železného šrotu, který děláme pravidelně před Velikonocemi (tentokrát 5. 4. 2019) a na podzim. Přestože
množství sesbíraného kovového odpadu postupně klesá, tak v této činnosti
hodláme pokračovat i nadále a našim
občanům za tento odpad děkujeme.
Dne 26. 4. 2019, v 16:28 hod., byl naší
zásahové jednotce vyhlášen požární poplach – požár stodoly na čp. 12.
V krátké době se nás ve zbrojnici sešlo
Svátek sv. Floriana
7 členů JSDHO a po rychlém převleče-

ní jsme naší Avií vyrazili k požáru. Zde již bylo zásahové
vozidlo profesionálních hasičů z Kyjova a tak jsme se ihned
zapojili do hašení pod jejich velitelem zásahu, pomocí 1
vysokotlakého proudu. Po krátké době přijeli ještě hasiči
z JSDHO Vracov a tak byl ke zdolání požáru použit ještě další vysokotlaký proud. Po zdolání požáru jsme ještě
vyváželi ven ohořelé dřevěné kusy, slámu apod., a vyšetřovatel HZS zjišťoval příčinu zahoření (pravděpodobně šlo
o samovznícení). Po odjezdu cizích jednotek jsme měli za
úkol zajistit ještě 8hodinový dohled nad požářištěm, při
kterém jsme se střídali po dvou ve 2hodinových intervalech. Jen díky včasnému zásahu se požár nerozšířil na celou
stodolu.

Za Rybáře Skoronice Vojtěch Klajba

Naše ryby na váš stůl

Dětský den
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Dne 5. 5. 2019, u příležitosti svátku s. Floriána – patrona
hasičů, jsme se i s praporem zúčastnili mše sv. za živé a zemřelé členy hasičského sboru.
Již tradičně pořádaného Dětského dne (2. 6. 2019) se zúčastnilo 70 zaregistrovaných dětí. Mimo již stálé soutěžní
disciplíny a atrakce jsme pro děti zajistili také malování na
obličej, bagr na písek, na kterém se vydováděli především
menší chlapci (zhotovil jej a přivezl kolega z SDH Kyjov)
a kolegové z SDH Milotice přijeli ukázat jejich nový zásahový automobil/cisternu TATRA 815, který si mohli prohlédnout všichni přítomní. Na závěr nám s ním předvedli
ukázku hašení domku, nejprve pomocí vodního děla a pak
i pomocí jednoho vodního proudu s proudnicí.
Po celé odpoledne k dobré pohodě hrála reprodukovaná
hudba, bylo zajištěno posezení při občerstvení. Všichni
zaregistrovaní účastníci dostali na závěr špekáčky, které si
mohli opéct u táboráku. Za splnění každé disciplíny dostávaly děti malou odměnu. Věříme, že všichni nakonec
odcházeli spokojeni. Takováto akce je náročná na počet
pořadatelů, a tak nám letos iniciativně nabídla svou pomoc
i paní P. Holcmanová, za což ji tímto děkujeme.
Výstroj a hasičská technika tak jako vše stárne, proto se
v loňském roce zakoupilo malé motorové čerpadlo Heron EPH 80 o výkonu čerpadla 66m3/h s příslušenstvím,
které se ještě bude muset doplnit. Obměnou členů v zásahové jednotce vznikají další požadavky na jejich výstroj,

Hasičský bál

Bourání podlahy - bylo vyvezeno přes 100t suti, která byla pod dlažbou

aby bylo dodrženo BOZP. Největší starost nám dělá neuspokojivý stav zásahového vozidla, které už po několikáté
neprošlo napoprvé STK. Stav Avie odpovídá jejímu stáří
takřka 45 let, i když péče na počet ročně ujetých kilometrů
je nadstandardní. V nejbližších letech bude zapotřebí s neuspokojivým stavem něco dělat.
Musíme zde opět poděkovat také zastupitelstvu OÚ za
podporu těchto a podobných akcí, bez které by se nemohly
pořádat.
Výbor SDH Skoronice

Kostel sv. Floriána
Opravy interiéru kostela
Začátkem letošního roku byly zahájeny dlouho plánované
práce na rekonstrukci interiéru kostela sv. Floriána. Vzhledem k finanční náročnosti byly práce rozčleněny do tří
etap:
1. Oprava konstrukce kůru a vybudování odvětrávané vrstvy podlahy
2. Izolace a vytápění
3. Pokládka dlažby, výmalba, instalace dřevěných prvků
Důvody, proč jsou práce prováděny v takovém rozsahu
a proč jsou tak finančně náročné, byly prezentovány na
veřejné schůzi dne 4. 1. 2019 za účasti zastupitelstva obce
a občanů. Jednoduše by se dalo říct, že po 130 letech je to
prostě potřeba.
V současné době je hotový systém odvětrávání podlah
a nosná konstrukce kůru je upravena tak, aby splňovala
předepsané normy. Posílení nosné konstrukce bylo nutné
proto, abychom na kůru mohli vyměnit stávající dřevěné
obložení, starou dřevěnou podlahu za dlažbu a vrátit na něj
opravené varhany. Toto je totiž posuzováno jako změna zatížení nosné konstrukce a je nutné doložit, že je konstrukce
pro tyto změny dostatečně pevná a vyhovuje platným normám. Varhany nyní procházejí generální opravou, protože
jejich dřevěné části byly silně napadeny červotočem. Ve
stejně žalostném stavu je také varhanní skříň, jejíž opra8

va, případně výroba nové, čeká na posouzení a nacenění
od restaurátorů. Pro zpřístupnění kůru je nutná kolaudace. Momentálně čekáme na rozhodnutí Ministerstva pro
místní rozvoj, u kterého máme podanou projektovou žádost o dotaci. Pokud dotace vyjde, prostor kůru se dokončí
a zkolauduje v první polovině příštího roku. Pokud dotace
nevyjde, musíme na zprovoznění kůru hledat jiné finanční
zdroje.
Postup dalších prací bude záviset na přiznání nebo zamítnutí žádosti o dotaci. Podařilo se nám získat z arcibiskupství bezúročnou půjčku ve výši 800 000kč, kterou se obec
zavázala splatit. V praxi to bude probíhat tak, že se z obecního rozpočtu na tento účel vyčlení každoročně po dobu
šesti let 133 000kč, což je cca 2,2% z celkového rozpočtu
obce Skoronice na rok. V případě získání dotace použijeme
částku 800 000kč na spolufinancování projektu a celkem
bychom tak měli na opravy interiéru 3 049 076kč.
V případě, že dotaci nezískáme, bude částka 800 000kč použita na zaplacení již provedených prací. Vyúčtování zatím
není kompletní a bude zveřejněno, až budou vyúčtovány
všechny dílčí práce. Celková předpokládaná cena všech
provedených prací je cca 1 200 000kč. Zbývající část předpokládaných nákladů (cca 400 000kč) uhradí farnost.
Bez ohledu na to, zda bude žádost o dotaci schválena, budeme potřebovat peníze na dofinancování opravy varhan
a varhanní skříně, bez níž se varhany nedají sestavit. ObraSKOROvšecko ze Skoronic 1/2019

cím se na vás, kteří byste chtěli na opravy přispět. Můžete
tak učinit během bohoslužeb, kdy každou druhou neděli
v měsíci je tematická sbírka určená na opravy nebo můžete předat dar v hotovosti panu faráři nebo některému ze
zástupců farnosti. V případě poslání daru na účet je nutné
sepsat darovací smlouvu, což vyžaduje domluvu s místním
knězem.
Během první fáze se nám podařilo udělat taková opatření,
která výrazně prodlouží životnost budovy kostela. Podlaha
je již celoplošně odvětrávaná, čímž se zajistilo vysoušení
zdiva i z vnitřní strany kostela. Co se týká estetické stránky, první etapa vtiskla pouze velmi hrubé obrysy toho, jak
jednou bude kostel uvnitř vypadat. Do další etapy se bez
finančních prostředků pouštět nelze, ale i současný stav je
z provozního a estetického hlediska daleko lepší, než ten
původní.
Opravy kostela probíhají již osmým rokem. Všechno nejde hned, některé věci musí navazovat na druhé a vše je
především otázkou peněz. Na začátku letošního roku jsem
na vlastní kůži poznala, jak moc některým lidem vadí, že
se kostel opravuje. Přijde jim to zbytečné a drahé. Docela
mě překvapilo, že někdo pokládá kompletní rekonstrukci
této budovy po 130 letech za nepotřebnou. Všechny domy
v této obci průběžně procházejí rekonstrukcí (výměna
oken, střech, fasád, nové instalace, atd.), ale kostel stejnou
péči nepotřebuje? Toto naštěstí není většinový názor. Při
opravách kostela jsem cítila obrovskou podporu místních
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lidí (nejen farníků), za kterou bych jim chtěla velmi poděkovat.
Ve volbách do farní rady mi dalo svůj hlas 66% voličů a já
jsem slíbila, že budu pracovat pro dobro farnosti a to taky
dělám. I když se jedná o funkci volenou, je to zároveň funkce dobrovolná a neplacená a věřte mi, že neskutečně časově
a pracovně náročná. I přes to ale nehodlám v nastaveném
kurzu polevovat. Pokud má někdo o opravách kostela jinou
představu, může to změnit svou kandidaturou v příštích
volbách do farní rady. Ráda mu s čistým svědomím všechny starosti předám.
Vám, kteří pomáháte, přispíváte ať už finančně nebo třeba
i pochvalou, moc děkuji a vážím si toho, protože vidím, že
všechna ta námaha má smysl. Velice děkuji P. Liškovi za
obrovský kus odvedené práce při získání bezúročné půjčky
z arcibiskupství a za jeho podporu. Dále panu Grombířovi,
který opravy kostela vždy aktivně podporoval a začátkem
tohoto roku bez nároku na honorář zpracoval žádost o dotaci na opravu interiéru. I když už nezastává žádnou veřejnou funkci, je vidět, že mu není osud naší obce lhostejný.
Velmi si ho za to vážím. Také děkuji oběma místostarostům, bez jejichž aktivního zapojení by nic z toho, co se podařilo, nebylo. Kostel je nejen vizitkou obce, což v případě
Skoronic platí dvojnásob, ale také nás všech a je jen na nás,
jestli jej zvelebíme nebo budeme lhostejní.
Olga Hradilová, členka farní rady

Zalití odvětrávaných tvarovek betonem
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Loučení
Po pěti letech služby od nás odchází duchovní správce P. Jan Liška. Odchází v době, kdy už jsme si
na něj všichni zvykli a společně jsme se „sžili“. Ráda bych mu poděkovala za vše dobré, co pro nás
udělal a za vše, co nám obětoval. Odvedl obrovský kus práce pro to, aby se opravy našeho kostela
pohnuly významně kupředu. Děkuji mu také za krásné promluvy, které nám umožnily čerpat sílu
ke zvládání každodenních starostí a připomínaly nám, že nás Bůh nade všechno miluje. Přeji mu,
ať se mu na novém místě daří a farníci ho mají rádi. Zůstanou nám tu na něj krásné vzpomínky.
Olga Hradilová, členka farní rady

Vzpomínky na rodnou obec Hýsly
S přicházejícím věkem mně přicházejí vzpomínky na mládí, asi proto že je nejhezčím obdobím lidského života.
Ráda bych vzpomněla na vazby mezi Skoronicama a Hýslama. V první řadě vzpomenu na muzikanty „Skoroňáky“,
bez kterých se v Hýslích neobešly žádný hody, ples nebo
Prokopský hodky. V Hýslích byla taková pěkná tradice,
že před zahájením hodů šel krojovaný průvod k pomníku padlých z I. a II. světové války, kde stárci položili věnec a muzikanti zahráli „Hej Slované“, to je všeslovanská
hymna. Bylo to velmi dojemné. Potom se teprve hodovalo.
Však když umřeli p. kapelník, tak se s ním přišlo rozloučit
hodně hýselských občanů včetně p. starosty Ing. Martínka.
Taky tady hýselští ochotníci hráli nějaký divadlo.
Dále bych ráda vzpomněla na strýca Jana Rajsigla (byl
to náš súsed), který vlastnil 3 nebo 4 mlátičky, se kterýma mlátil v okolních obcích. V první řadě ve Skoronicích,
protože tady bylo hodně velkých sedláků. K obsluze potřebovali strojníky (mačinysty). Jedním z nich byl i Vojtěch
Holcman. Strýc Rajsigl tady měl hodně přátel. Mezi jinými
bratry Františka, Josefa a Jindřicha Šmídovi a taky otce V.
Holcmana, Jana Holcmana. Mlácení byla taková mimořádná událost pro kluky, kteří se v blízkosti pořád motali. Když
se mlátilo u Moresů, tak strýc zavolal na jednoho kluka:
„Pojď sem, ty jsi takový šikovný kluk, než mi poobědváme,
tak tady ty masnice naplníš vazelínú.“ Jenomže v těch maznicích byly knotky, aby se těma otřesama vazelína tak rychle neztrácela a on jich všecky vyházal. Když to strých zjistil,
tak klukovi vytáhali za uši: „A honem to tam dej zpátky, to
tam musí byt.“
Z kraje podzimu se Hýslama táhl takový pálenicový odér.
To bylo znamení, že se začalo pálit. Tu starou už moc nepamatuju, ale ta nová byla ve své době nejmodernější v celé
ČSR, a kdo chtěl mět dobrú slivovicu, tak chtěl pálit v Hýslích. Zákazníci se sjížděli ze širokého okolí a protože tenkrát neměl auto skoro nikdo, tak se tam po tu dobu muselo
čekat. Někteří si krátili čas hraním karet, někteří šli do hospody, jiní navštívili známé a příbuzné a často se odtud nesl
zpěv našich krásných slováckých písniček. Zaměstnankyně
jednou říkala, ten zpíval jak Jožka Severin a myslím, že to
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byl Tonda Synek z Vacenovic. Ještě jednu výhodu pálenice měla. Ten odpad šel do velkýho kanálu a u pálenice byl
vodní mlýn a voda ze mlýna šla přes ten kanál a odpad
se vyplavil do potoka. Někdo přišel na to, že když kostky
uschnou, dá se s nima dobře topit a ušetří se dřevo a uhlí.
Celý dolní konec jezdil s tragačama a různýma dřevěnýma
škopkama do potoka na kostky.
A ještě něco o studánce zvané „Jordán“. Je to kamením vyzděná jáma obdelníkového tvaru. Z jedné strany trčela ocelová trubka, ze které tekla voda nepřetržitě. Pramen tekl až
z Chřibů. Voda to byla tak dobrá, že podle mě je tak dobrá

jen na sv. Hostýnku a na Kameňáku za Moravanama. Prý
byla voda tak dobrá, že byla tak blízko pálenice. Když jsem
se šla asi před rokem na studánku podívat, přestala sloužit
svému účelu.
Doslov: Stáří není jenom to špatné, musíme na něm najít

i něco dobrého. Proč si ten zbytek života kazit nenávistí,
záští, životní skepsí či pesimismem. Někdo kdysi napsal:
„Tak krátce jsme žili na to, jak dlouho jsme mrtvi.“
Anežka Ingrová, Skoronice 133, rodačka z Hýsel

TJ Sokol Vlkoš z.s.
Jménem výkonného výboru Tělovýchovné jednota Sokol
Vlkoš z.s. můžu i nadále ujistit všechny, kteří sportovali,
sportují nebo se chystají sportovat, že podmínky, které nám
areál nabízí, jsou i nadále výborné. Z velké části díky dobré spolupráci s oběma obcemi, se stálými sponzory z řad
podniků a podnikatelů a pak zásluhou nekonečné práce
dobrovolníků z řad trenérů, asistentů, fanoušků, diváků
a vlastních sportovců, kteří se několikrát týdně potkávají
nejenom při sportovních a kulturních akcích, ale také při
jejich přípravě, úklidu, případně údržbě areálu. Výkonný
výbor se schází každý týden a stále nemá „hotovo“, většinu úkolů plníme ještě z domova. Rostoucí počet aktivních
sportovců, kteří chtějí i soutěžit, nás nutí plnit legislativní
povinnosti. Nemáme sekretáře, jako mají některé kluby,
proto je práce rozdělena mezi dobrovolníky. Mnohdy na
úkor vlastních zájmů a rodiny, protože termíny jsou dané
a v případě legislativy neúprosné. Všem patří obrovský dík.
Aktivních sportovců máme v současné době přes 220,
z toho víc jak polovina jsou děti do 18 let. V posledním období přibývá dětí předškolního věku a roste nám také počet
sportovců, kteří zůstávají a sportu se věnují i jako senioři.
Teď k jednotlivým oddílům.
Letos jsme začali se všeobecnou pohybovou přípravou nejmenších dětí. Osvojují si základní pohybové návyky a taky
pravidelnou docházku do oddílu. Většinu času se věnujeme hře s míčem, děti kopou, házejí, trefují se, ale také jen

běhají, skáčou, přeskakují, prostě se hýbou. U všech je za
pár týdnů vidět velký pokrok. Děti docházejí každý pátek
od 16 hod na hřiště či do haly. Od podzimu je opět povedou Jarmila Slavíčková a Julie Sležková. Výpomoc aktivních rodičů vítáme.
V oddílu kopané jsou děti zařazeny do oddílu mladší přípravky, starší přípravky, mladších žáků, starších žáků, dorostu a oddílu juniorek. Mládežnickou kopanou úspěšně
provozujeme již několik let spolu s FC Vracov z.s. pod názvem FKM Morava. Pravidelně se s Vracovem střídáme,
a tak v soutěžním ročníku 2019/2020 organizačně zaštiťuje
soutěže mládeže TJ Sokol Vlkoš. Z důvodu nedostatku dětí
jsou sdružení klubů v dnešní době již nutností a bohužel
se sdružují i kluby velkých měst. Největší zastoupení dětí
z Vlkoše a Skoronic máme ve sdružení FKM Morava v kategorii minipřípravky, přípravky a dorostu. V žákovských
kategoriích je znát, že ročníkům 2003 až 2007 nebylo věnováno tolik pozornosti, kolik bylo třeba. Co nás těší, jsou
úspěchy našich dorostenců, kteří pod vedením Bronislava
Chovance a dlouhodobé asistentky Jitky Chytilové obsadili krásné druhé místo v soutěži Okresního přeboru. Pro
velký počet dorostenců jsme je, pro nadcházející sezónu,
přihlásili do dvou soutěží, takže své síly změří jak v soutěži
okresní, tak krajské. O to náročnější bude zabezpečit vše
po stránce organizační, trenérské a materiální. Ale tyhle
starosti spíš těší, protože právě v kategorii dorostu poci-

Fotbal přípravka - přátelák v Těmicích
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ťujeme narůstající problém, který spočívá v malém počtu
týmů v soutěži. V týmu mužů máme obdobnou situaci
jako u dorostu. Do další sezóny máme 24 hráčů s tím rozdílem, že se nejedná o tým sdružený s jiným klubem, ale
kluci jsou vesměs z Vlkoše a ze Skoronic. Před jarní částí
soutěže absolvovali soustředění na Radějově, zapracovali
na fyzičce, pravidelně se potkávali na trénincích v hojném
počtu a sezónu 2018/2019 ukončili v polovině tabulky, na
6. místě ze 12 týmů. Z kabiny se stala klubovna a po dlouhé
době mám dobrý pocit z toho, že se všichni začali chovat
k majetku a vybavení spolku lépe a zodpovědněji. Před sezónou si kluci chtějí kabinu vymalovat a zútulnit a hlavně
pak vykopat pro sebe i fanoušky vyšší soutěž, případně hrát
soutěže dvě. Držme jim palce. Trenérem zůstává Miroslav
Čada, vypomůže Robin Valenta. Stálicí na sportovní ploše je nedělní kopaná „starých pánů“. Je to alternativa i pro
mladší ročníky, kteří si chtějí zahrát fotbal jen tak, případně absolvovat nějaký přátelák.
Děvčata, fotbalistky, si po jarní části soutěže Moravskoslezské divize žen vykopaly 6. místo z 9 týmů. Vzhledem
k tomu, že do jarní části nastupovaly z větší části v novém
složení a pod vedením nové dvojice trenérů, Jaroslava
Řezáče a Jana Dohnálka, předpokládáme, že nová sezóna
se jim bude hrát ve větším klidu a pohodě. Ženy trénují
spolu s juniorkami. Juniorky jsme v soutěžním ročníku
2018/2019 přihlásily do III. ligy dorostenek pod sdruže-

Fotbal muži - jaro 2019, soustředění Radějov

(13 týmů). Dále budou naši stolní tenisti soutěžit v sou- aktivita láká děti ve věku 1. až 6. třída stále. Pro začátečníky
těži Okresního základu sk. A (7 týmů) a Okresního zákla- jsme pořídili nové hole a doplnily výbavu o další brankařdu, skupiny B (7 týmů). Co trápí výbor a zejména hráče ský dres. Nově máme také pro tento oddíl trenéra s licencí,
a trenéry, je nevhodný povrch podlahy v herně. Je to jeden takže kvalitou tréninků se můžeme srovnávat se soutěžníz největších restů vůči našim sportovcům, který se musí ře- mi kluby v okolí. Pravidelná soutěž by dětem určitě prošit a vyřešit. Tréninky budou probíhat opět v úterý a pátek, spěla, většina se však věnuje dalšímu sportu, zařazenému
pod vedením manželů Šmídových. Výpomoc aktivních ro- do pravidelných soutěží a časově by to nezvládaly, proto
dičů a prarodičů je vítaná.
budeme hledat alternativu pro děti, které se florbalu chtějí
Lukostřelecký oddíl pod vedením Marka Křižky se zapojil ve Vlkoši věnovat naplno.
do pořádání závodů jak halových, tak venkovních. Pořa- Děkuji ještě jednou všem za oddíly fotbalu, florbalu, stolnídatelství sebou nese spoustu povinností a doplnění spor- ho tenisu a lukostřelby. Uvítáme jakoukoli formu pomoci
tovního materiálu, který si z velké části lukostřelci zajišťují a to zejména osobní účast nových trenérů, asistentů oddílů
vlastními silami nebo za pomoci sponzoringu. V plánu stávajících i nově vzniklých. Zejména postrádáme aktivimáme zařazení závodů do kategorie „mezinárodní“. Daří ty pro dědčata (aerobik, gymnastika, tance, míčové hry
se naši lukostřelbu zviditelnit na Slovensku, připravujeme apod.).
propagaci v Rakousku a při posledním závodu se účastnil Aktuální informace o začátcích tréninků v novém školním
soutěžící dokonce z Anglie. Poctivá příprava závodů od roce budou na nástěnkách MŠ, ZŠ a před Sokolovnou, příterčovnic, počítačového vybavení, rozhodčí až po občerst- padně na FB stránkách TJ.
vení pro soutěžící se zatím setkala s velmi dobrou odezvou.
Mimo soutěží doma se lukostřelci také účastní venkovních
Za výkonný výbor TJ Sokol Vlkoš z. s. Slavíčková Jarmila
akcí pro veřejnost a zajíždí na soutěže,
pořádané jinými kluby. Kurzy lukostřelby
pro veřejnost a tréninky v areálu ve Vlkoši
probíhají celoročně. Pomalu nám začíná
být areál těsný při organizování a sladění termínů soutěží různých oddílů a také
pro uskladnění sportovního materiálu.
Úspěchy našich sportovců na Mistrovství
ČR jsou součástí výroční zprávy spolku za
každý rok. Palce budeme držet na podzim
také Janu Koutnému, jako reprezentantovi
ČR v 3D lukostřelbě na Olympiádě v Kanadě.
Oddíl florbalu funguje 2x týdně pod vedením Vojtěcha Slavíčka, za asistence VojtěStolní tenis - mládež
cha Vlčka a Jarmily Slavíčkové. Nesoutěžní

ZUŠ Vracov
Žáci ze Základní umělecké školy
Vracov opět úspěšně reprezentovali

Fotbal dorost FKM Morava - 2. místo

ním spolu s děvčaty oddílu Spartaku Svatobořice. Juniorská soutěž byla hraná turnajovým způsobem a děvčata se
nám letos umístila na 2. místě za Olomoucí, před Novými
Sady a Hodonínem. Velmi dobře se při turnajích prezentovala ze Skoronic Dáša Lungová a z Vlkoše Soňa Podráská.
V mládežnickém stolní tenise je organizováno už kolem 25
dětí, nejmladší z nich jsou ročník 2012. Z celého okresu
jsme se posunuli na 3. místo v počtu mládeže, a to za taková města, jako je Hodonín a Strážnice. Děti se účastní
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soutěží oddílových, okresních a také krajských turnajů.
Je obdivuhodné, jak pod vedením manželů Šmídových
dětí přibývá, a mají chuť hrát. V soutěži Okresního základu, skupina A skončilo družstvo na 7. místě z 8 týmů
a v soutěži Okresního základu, skupiny B na 4. místě z 8
týmů. Družstvo A stolního tenisu se v loňském soutěžním
ročníku v rámci Okresní soutěže umístilo na 2. místě ze
12. týmů, za Ježovem. Pro nastávající sezónu 2019/2020
je družstvo A přihlášeno do soutěže Okresního přeboru
SKOROvšecko ze Skoronic 1/2019

Bez soutěží a přehlídek si jaro na základní umělecké škole
už ani neumíme představit. I v letošním školním roce se
nám podařilo přivést několik vavřínů napříč třídami.
Nejvíce nabitý rok měli naši flétnisti. Pan učitel Martin
Fukan a paní učitelka Marta Gráfová je připravili na soutěž
Teplické flautohry. Třetí místo odsud přivezlo trio ve složení Eliška Juříková, Kristýna Kaňovská a Michaela Dočkálková. Druhé místo pak duo Eliška Juříková a Patrik Milde,
stejně jako kvartet ve složení Ester Galanová, Barbora Tužilová, Sára Macúchová a Julie Neradilová. Tento kvartet se
rovněž probojoval do ústředního – celostátního – kola národní soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
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výchovy. I odsud holky přijely ověnčeny stříbrem. Všem
našim flétnistům patří velké bravo za jejich nasazení, práci
a výsledky.
Další aktivní skupinou byli cimbalisti. V květnu si mohli
v rámci celodenního workshopu vyzkoušet práci s kantorem cimbálu z brněnské konzervatoře, Daliborem Štruncem. V podvečer pak vracovští cimbalisti vystoupili na
společném koncertě se studenty brněnské konzervatoře
v sále ZUŠ. Dominantní akcí pak byl Cimbalfest, mezinárodní soutěžní festival cimbálu, který se koná jednou za
dva roky ve Valašském Meziříčí. Na této akci, která je jediná svého druhu ve střední Evropě, měl Vracov zastoupení
v podobě cimbalistek Tatiany Maradové z Vracova a Šárky
Lungové ze Skoronic.
Na své si přišla i naše cimbálová muzika pod vedením Lubomíra Graffeho, ve které hrají i Skoroňanky Eliška a Šárka
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Lungovy. Cimbálová muzika si zahrála na Velikonočním
jarmarku ve Vacenovicích či na přehlídce dětských cimbálových muzik v Dubňanech. Jejich aktivita navíc nekončí
ani úderem prázdnin a poctivě se připravují na účinkování
na Slováckem roku v Kyjově.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaši účast na našem
hraní a zpívání i v příštím školním roce. Veškeré informace
a fotodokumentaci z našich akcí si prohlédněte na:
ww.zusvracov.cz.
Petra Martinková

vebního úřadu se sídlem v Praze a v krajských městech budou základní stavební úřady, které budou mít své pobočky
někde v území. Zda ty pobočky budu tam, kde dosud nebo
jen v městech s rozšířenou působností a jaké budou mít
pravomoci, to se zatím neví. Nebudou však součástí stávajících městských úřadů. Je pro mne divné, že se zatím
ani neví, kde bude občan svou žádost o stavební povolení
dávat, kdo o ní bude rozhodovat, ale tvrdí se, že to povede
ke zjednodušení řízení! Kolik nás takový pokus bude stát,
to už není jasné vůbec!

Cimbalfest

Anna Hubáčková - senátorka za Hodonínsko
Co řeší senátorka Anna Hubáčková?
Na podzim v roce 2016 jsem se stala senátorkou za Hodonínsko, volební obvod č. 79. Náplní moji práce není jen samotná tvorba legislativy a dohlížení a opravování zákonu,
ale také mnoho různorodých činností jak v Senátu v Praze,
tak především v mém regionu na Hodonínsku a Kyjovsku.
Během uplynulých dvou a půl let ve funkci senátorky jsem
se po legislativní stránce velmi aktivně věnovala zákonu
o obcích, vodnímu zákonu, zákonu o zpracování osobních údajů, volebnímu zákonu a na konci roku 2018 novele zákona o insolvencích. Tato novela zákona byla velmi
složitá. Jejím cílem bylo zpřístupnit institut oddlužení více
dlužníkům, kterých je v ČR více než 800 tisíc a zmírnit
vstupní podmínky pro jejich oddlužení. Stala jsem se zpravodajkou k této novele v Senátu a byla jsem pověřena novelu projednat i v Poslanecké sněmovně. Projednávání bylo
velmi emotivní, ale změna byla přijata. Z těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších změn uvedu především zkrácení
lhůty insolvenčního řízení na 5 let, u důchodců a zranitelných osob (invalidita II. a III. stupně) na 3 roky a pokud
dlužník vynaloží veškeré úsilí k uspokojení pohledávek
věřitelů, může být od dluhů osvobozen, i když uhradí jen
minimum. Pro tisíce dlužníků se tak otevírá cesta k oddlužení a šance na druhý životní start. A přede mnou stojí
další výzva: jak legislativně pomoct mladým lidem, kteří
vstupují do života s exekucí na dluhy, které často způsobili
nezodpovědní rodiče.
V současné době se věnuji novele stavebního zákona.
Předkladatelem je sice ministerstvo pro místní rozvoj, ale
zpracovatelem předlohy záměru je hospodářská komora.
To je možná poprvé, co návrh zákona nezpracovávají legislativci, ale privátní právníci. Už to vzbuzuje obavy, komu
na míru je zákon ušitý. Jistě, se základní ideou, tedy urychlením a zjednodušením řízení lze souhlasit, nikoli však
se způsobem provedení. V předložené verzi vůbec nejde
o ochranu občana a veřejného zájmu. Stavební řízení se občanovi naopak hodně vzdaluje! Zřizuje se totiž nový model
úřadů. Navrhuje se zřízení samostatného nejvyššího sta-
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Svou senátní kampaň jsem vedla s mottem: „Nenechám
vás na suchu!“, a snažím se pro to udělat maximum. Nejvíce času věnuji stěžejní kauze v mém regionu: „Ochrana pitné vody prameniště Bzenec-komplex vs. těžba štěrkopísku v Moravském Písku.“ Tento konflikt veřejných zájmů
těžby štěrkopísku a ochrany pitné vody trvá od roku 2004
až do současnosti. V roce 2018 byla tato kauza projednána
v rámci petice na veřejném slyšení v Senátu PČR, který jednoznačně podpořil ochranu pitné vody a závěrem ve svém
usnesení doporučil učinit veřejnou oponenturu k podkladům tohoto případu, na což Ministerstvo životního prostředí ČR nereaguje a snaží se tomu vyhnout. Na můj dotaz
ohledně veřejné oponentury pan ministr Brabec odpověděl, že veřejná oponentura probíhá tím, že běží další správní řízení, kde můžeme uplatňovat připomínky k předkládaným posudkům, podkladům a návrhům. To jistě ano, ale
bohužel v nich nikdy nedochází k ověření pravdivosti ani
posudků předložených v rámci procesu posuzování vlivu
Ministerstvu životního prostředí ČR ani k přehodnocení
posudků z hlediska klimatických změn a vlivů dlouhodobého sucha. V současné době již o těžbu štěrkopísku nežádá firma Jampílek, ale firma České štěrkopísky, která celý
záměr převzala. Této firmě v lednu 2019 vydal Obvodní
báňský úřad v Brně rozhodnutí o stanovení dobývacího
prostoru. Nemůže nás v žádném případě uklidnit věta, že
jde pouze o administrativní stanovení čáry v mapě! Naopak! Tímto rozhodnutím se již otvírá prostor pro žádost
o těžbu! Co musíme ještě udělat? Odvolání proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu Brno byla podána. Český
báňský úřad zatím v dané věci nerozhodl, a pokud vyhoví
žadateli o těžbu, musí být podána žaloba k soudu. Na to
se obce zastoupené Vodovody a kanalizacemi Hodonín a.s.
připravují. Občanům není lhostejné to, jakým směrem se
tato kauza ubírá. Je pro ně zcela nepochopitelný postoj Ministerstvo životního prostředí ČR, které zůstává na svém
tvrzení, že těžba není pro pitnou vodu rizikem. Společně
s Vodovody a kanalizacemi Hodonín a.s., obcemi v mém
regionu, budu v boji o vodu aktivně pokračovat a to všemi
dostupnými prostředky!

Dále se snažím obcím v mém regionu aktivně pomáhat
koordinačními jednáními ve věci přípravy a realizace
výstavby dálnice D55 a to zejména v úseku Moravský Písek – Bzenec – Rohatec – Břeclav. Výstavba dálnice D55
představuje mimořádně důležitý rozvojový projekt, který
povede nejen ke zlepšení života obyvatel, ale především ke
zlepšení bezpečnosti a zrychlení dopravy v daném úseku.
Mou snahou je napomoci urychlení procesu přípravy projektu a jeho realizaci.
V Senátu se mi podařilo uspořádat dva odborné semináře a pět výstav. Náš region tak mohla reprezentovat paní
Ludmila Kováříková se svoji uměleckou keramikou, dále
slavné fotografie stařenek v krojích paní Líby Taylor pod
názvem Víchernice, mizející parádnice Moravy a umělecké
fotografie skupiny KONTAKT. Domov Horizont v Kyjově
prezentoval výrobky svých klientů a pan Michael Pavlovský
svá dřevěná umělecká díla v rámci výstavy Hravé umění.
Je mi ctí můj region každoročně reprezentovat v ratíškovském kroji v rámci krásné akce Krojované slavnosti v Senátu, kde vystupují lokální soubory regionů a stejně tak jsme
pyšná, když naše soubory vystoupí v rámci Kulturního léta
v Senátu např. soubory z Ratíškovic, Bzence a Dolních Bojanovic.
Ráda umožním prohlídky Senátu a zahrady žákům a studentům z mého regionu.
V letošním roce jsem měla tu čest reprezentovat Českou
republiku na zahraniční cestě v rámci delegace s předsedou
Senátu v Ománu. Cílem této cesty bylo podepsat dohodu
o letecké dopravě mezi Českem a Ománem, projednání
možnosti zřízení konzulátů, rozšíření spolupráce obchodních komor Česka a Ománu, rozšíření spolupráce a výměny studentů vysokých škol Univerzity Karlovy a Univerzity
Sultána Quboose a také možnosti spolupráce v oblasti nakládání s odpady, čištění vod, boje se suchem, energetice či
stavbě železnic.
Jak jsme již zmínila na začátku, práce senátorky je velmi
různorodá a jsem ráda, že právě mně jste dali tu důvěru
Vás zastupovat v Senátu PČR.
Se svými problémy se na mě obrací i občané a setkávám
se s nimi v mé regionální kanceláři v Hodoníně, Sadová 1688/1. V případě zájmu, si schůzku prosím sjednejte s předstihem, telefonicky či emailem u mé asistentky
paní Bírešové, email: hubackova.kancelar@gmail.com,
tel.: +420 728 667 752. Pro schůzky v regionu preferuji pondělí nebo čtvrtek, samozřejmě vše dle domluvy.
Ráda se setkám i s Vámi!
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

Aktuality z obce sledujte na webu:

www.skoronice.cz
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Nakládání s odpady v obci Skoronice v roce 2019
Příjmy v Kč

Poplatky za SKO
EKO-KOM
Celkem

Certifikát enviromentálního vyúčtování

210.697,59.228,269.925,-

Komunální odpad
200.699,64
Směs betonu a cihel /vlečky/
6.245,Objemný odpad /vlečky/
1.151,Doprava - vlečky
8.470,Nebezpečný odpad
2.731,36
Výdaje v Kč
Bioodpad
91.885,Papír
566,Plasty
10.268,Sklo
0
Kovy
2.898,Celkem
324.914,Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 54.989,- Kč/rok.

Evidence obyvatel a matrika
Evidence obyvatel stav k 1. 1. 2019

Životní jubilea

Stav k 1. 1. 2019		
536
Narodilo se		
2
Přihlásilo se		
2
Odhlásilo se		
7
Zemřelo		 2
Stav k 30. 6. 2019
531

70 let: Jan Kumr, Kristina Vávrová

Podrobný rozpis
Narodilo se:		
Michael Roubík
			Anna Hoffingerová
Přihlásilo se:		
Matyáš Brablc
			Vladimír Klimek
Odhlásilo se:		
Renáta Pavlicová
			
Zora Drozdová
			Jan Vrána
			Michael Vrána
			Jakub Ingr
			Michaela Vránová
			Soňa Šupová

75 let: Ing. Vojtěch Horehleď
80 let: Anežka Ingrová, Božena Mores-Lungová
85 let: Marie Šmídová, František Ingr
95 let: Helena Lungová
Nejstarší žena v obci
Helena Lungová
Nejstarší muž v obci
Pavel Holcman

Zemřelo:		
Milada Křižková
			Marie Novosádová
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Paměti století aneb Kam až ty naše vzpomínky zaletí

Pouliční turnaj v malé kopané – Vlkoš 2019

Na své dětství zavzpomínali Helena Lungová – naše nejstarší občanka, Marie Rybová
a František Něnička. Účinkovala Děcka ze Skoronic a hudebně doprovázela Varmužova
hudecká muzika.

Skoronice obsadily 3. místo.
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Smrtná neděle

Hrkači

Vydala obec Skoronice v nákladu 170 ks, ve Skoronicích dne 8.8.2019.
Grafická úprava a tisk: A studio group, spol. s r.o., Kyjov.
Fotografie: Petr Holcman, archiv obce, spolků a MŠ.
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