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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
opět nám nastal čas adventní, čas Vánoc. Rok 2019
se pomalu chýlí ke svému konci a tak bych se rád krátce ohlédl za některými událostmi či akcemi, které v naší
obci proběhly.
K největším kulturním událostem uplynulého roku
bezesporu patřil Slovácký rok v Kyjově. Rád bych touto
cestou poděkoval všem, kteří se zúčastnili sobotního krojovaného průvodu a hlavně jezdcům a přípravnému výboru nedělní Jízdy králů, která už neodmyslitelně patří
k vrcholům těchto oslav. I v letošním roce se uskutečnila
populární akce Mikroregionu Nový Dvůr – „Seniordance“, jejichž pořadatelem byla naše obec. Skvěle připravená
vystoupení všech obcí, vystoupení hostů z Klatov a především spokojenost návštěvníků svědčí o tom, že se akce
vydařila. Mezi další vydařené kulturní události bezesporu
patří Skoronská pouť a také tradiční krojované hody. Poslední akcí v tomto roce bude opět populární silvestrovský pochod, který letos pořádá obec Milotice.
Co se týče investičních akcí, proběhla 1. fáze oprav
interiéru kostela Sv. Floriána, výměna oken v mateřské
škole, byl vybudován chodník podél hlavní silnice od č.p.

110 po budovu VSV, dále bylo opraveno dětské hřiště na
Lúkách a kanalizace v prostranství na Kanále.
A nyní několik informací k plánovaným projektům
na rok 2020. Z kulturní oblasti to bude hlavně pořádání silvestrovského pochodu, Skoronská pouť či krojované hody a spousta dalších, které připravují místní spolky
a sdružení, o nichž budete včas informováni.
Z investičních projektů jsou v plánu především oprava
krovu a střechy věže kostela, na přelomu března a dubna začne největší akce příštího roku a to překládka vedení NN do země spojená s výměnou veřejného osvětlení
a pokládka optického kabelu pro připojení k internetu
a příjem televizního vysílání. Budeme pokračovat v projektu výstavby inženýrských sítí Přední kusy, bude vybudováno parkoviště u hřbitova, dětské hřiště v mateřské
škole a rozšířeno stávající hřiště na Lúkách.
Závěrem chci popřát všem Skoronským spoluobčanům klidné a pohodové Vánoce a mnoho zdraví do nového roku.
František Bíla
starosta obce

CO VŠECHNO SE UDÁLO NA OBCI
V neděli 7. července proběhlo na Obecním úřadě ve
Skoronicích blahopřání letošním jubilantům. Jmenovitě se
jednalo o pana Vojtěcha Horehledě, paní Anežku Ingrovou, pana Františka Ingra, pana Jana Kumra, paní Helenu
Lungovou a paní Kristínu Vávrovou. V neděli 21. července
pan starosta poblahopřál paní Evě Vašíčkové k jejímu životnímu jubileu a v neděli 28. července pak paní Růženě
Plaché. A nakonec v neděli 15. září se s obecními zastupiteli sešla paní Drahomíra Brázdová, pan Tomáš Mareček,
paní Miroslava Ticháčková, pan Vratislav Vavřina, pan Jiří
Krist, pan Miroslav Mores-Lunga a paní Růžena Plachá s
paní Evou Vašíčkovou.
Od pondělí 15. července do středy 17. července se
v době od 9 do 12 hodin před budovou Muzea a v muzejním prostoru uskutečnila Letní škola folklorního malování
pod vedením malířky Lenky Jurečkové pro děti a mládež
ve věku od 6 do 18 let. Vyhodnocení namalovaných kreseb
pak proběhlo za účasti veřejnosti ve středu 17. 7. v 19 hodin před budovou Muzea. Akci pořádala obec Skoronice
ve spolupráci s Kulturním a vlativědným sdružením Skoronice.
V pátek 23. srpna proběhla v prostorách přírodního areálu Lúky ve Skoronicích akce Když senioři tančí…
K tanci a poslechu zahrál Miroslav Fridrich, program zpestřil svým vystoupením Senior country club „Sensen“ z Prachatic.
V neděli 8. září se v kostele sv. Floriána ve Skoronicích
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uskutečnil Benefiční koncert duchovní hudby k oslavě
svátku Panny Marie. Koncertem jsme si připomněli nedožité sté narozeniny P. Vojtěcha Krybuse, který u nás a ve Vlkoši působil v letech 1969 - 1976. V programu zazněly duchovní skladby světových autorů v podání MgA. Alžběty
Bočkové a Robina Červínka. Celkový výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na generální opravu varhan
v našem kostele. Koncert pořádalo Kulturní a vlastivědné
sdružení Skoronice.
Za zastupitelstvo obce Barbora Chytilová

Benefiční koncert
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Když senioři tančí

Letní škola folklorního malování
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Blahopřání jubilantům

Mateřská škola
Nástup do mateřské školy je zcela zásadním krokem
v životě dítěte. A nejen dítěte, ale celé rodiny. Jak zvládne
nástup do školky? Bude plakat? Jak se bude chovat? Tolik
a ještě mnohem více otázek si klade většina rodičů. Některé děti jsou již na školku zvyklé, jiné navštíví její prostory
poprvé.
Věkový průměr v mateřské škole se stále snižuje. Ve
školním roce 2019/2020 jsme nově přijali 12 dvou až tříletých dětí a naopak jen 5 dětí plní povinnou předškolní docházku. Vzhledem k jejich počtu využíváme v povinném
předškolním vzdělávání spíše individuální přístup. U nejmladších dětí se, ze zkušeností z předchozích let, osvědčuje
adaptační režim, který spočívá v postupném prodlužování
pobytu v MŠ.
Ve školce si společně povídáme, zpíváme, cvičíme, domlouváme se na společném řešení, učíme se dělit o hračky
a pomáhat si. Pozdravit, požádat, poděkovat nebo omluvit
se je mnohdy nejtěžší úkol.
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Děti jsou vedeny k samostatnosti při oblékání, hygieně
a stolování. Nejraději tráví čas venku. Počasí nám přeje, proto k volnému pohybu využíváme především školní zahradu.
Máme rádi návštěvy. Jednou z pravidelných a nejoblíbenějších je pan D. Horák a jeho Divadélko Rolničky. Jeho pohádky jsou nejen poučné, ale i zábavné.
Velmi natěšení jsme byli na novinku - představení kejklíře Vlasty. A Vlasta nezklamal! Děti byly nadšené jeho
žonglováním, chůzí po rukou, dovednostmi na jednokolce.
Mohly si i různé triky, třeba s míčky, vyzkoušet. Vtipné byly
i bonmoty, které provázely celý program a vyvolávaly smích.
Naše expertka v tomto oboru nezůstala pozadu a na
otázku:, Proč to koště nelétá?“pohotově odpověděla:“ Protože je to smeták!“
Také s Divadýlkem Květinka máme dlouholeté zkušenosti. Jejich příběhy jsou ze života a týkají se ekologie,

zdravého životního stylu, bylinkářství, správného chování.
Po roční pauze přijela pí. I. Horáková s Divadlem Barborka a pohádkami O pejskovi a kočičce. Děti se dozvěděly
i něco navíc, a to názvy věcí ve znakové řeči. Víte například
jak se vyjádří go-ri-la? Ne? Zkuste se zeptat svých dětí.
Po vánočním fotografování nás čeká návštěva kyjovského kina Panorama s příběhy Ovečky Shaun. Před Vánocemi stihneme ještě nejoblíbenější Rolničky s vánoční
pohádkou a 18. prosince se
s rodiči a dětmi setkáme před školkou u vánočního
stromu a společně si zakoledujeme.
Blíží se vánoční svátky a my Vám přejeme, aby byly klidné, láskyplné a radostné. Nový rok ať je úspěšný ve zdraví
a pohodě.
Za kolektiv MŠ Gabriela Šťastná

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skoronice
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsme končili informací
o vydařeném Dětském dnu.
Zapomněli jsme v něm však ještě uvést účast velitele (p.
S. Krist) na taktickém cvičení pořádaném Hasičským záchranným sborem okresu Hodonín (28. 5. 2019).
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Ve 2. pololetí (11. 8. 2019) jsme uspořádali Metodické
cvičení JSDHO (pod vedením p. M. Švábka) zaměřené především na činnost zásahové jednotky po vyhlášení poplachu a spojené s kontrolou vybraných hydrantů pro zásahy
a s podáním zprávy starostovi OÚ o jejich stavu.
Dne 7. 8. 2019 (ve 23:04 hod.) byl naší zásahové jednotce
vyhlášen další poplach: Při úderu blesku do domu rodiny
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Jahodových, čp. 74 shořel anténní televizní kabel a dům zůstal bez elektřiny. Shořený kabel způsobil zadýmení horního patra domu a tak manželé Jahodovi v obavě, že by mohli
vyhořet, zcela logicky zavolali na tísňovou linku. K zásahu
přijela zásahová jednotka JSDHO Skoronice a HZS Kyjov.
Po prohlídce celého domu, zprovoznění osvětlení a následným proměřením jednotlivých částí domu termokamerou
HZS Kyjov, bylo zjištěno, že ke vzniku požáru nedošlo a tak
byl dům předán k dohledu již jen majiteli.
Dne 18. 10. 2019 jsme uspořádali, v tomto roce
již druhý, sběr železného šrotu, aby si občané mohli (ještě
před hody) i tímto způsobem uklidit nepotřebný odpad ve
svých domovech. Přestože jsme tentokrát nasbírali menší
množství, tak i za to všem dárcům děkujeme.
Dne 12. 10. 2019 jsme ještě (u příležitosti 115. výročí
založení SDH Skoronice), uskutečnili, pro naše aktivní členy (kteří se pravidelně účastní na pořádání jednotlivých
akcí či plnění daných úkolů) a jejich partnerky, společnou
neformální schůzku ve zbrojnici, spojenou s posezením

a grilováním jako odměnu za dlouholetou ochotu a trpělivost k této činnosti.
1x měsíčně (většinou 1. středa v měsíci a dále dle potřeby) se konaly schůze výboru SDH.
Nyní nás ještě (spolu se zástupci OÚ) čeká provedení
inventur, a valná hromada ke zhodnocení letošního roku.
Na 22. únor 2020 plánujeme uspořádání již tradičního
Hasičského bálu, na který naše spoluobčany srdečně zveme a za hojnou účast předem děkujeme.
Koncem roku dovybavilo zastupitelstvo OÚ z prostředků obce výstroj pro nové členy zásahové jednotky (JSDHO), za což mu také děkujeme.
Na závěr bychom všem našim občanům chtěli popřát
radostné a pokojné Vánoce, veselého Silvestra a hodně
zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v novém roce 2020, bez
jakékoliv újmy na zdraví a bez jakýchkoliv škod či pohrom
na majetku.
Výbor SDH Skoronice

Hody milé, hody, už jsem dohodoval…
Psal se rok 1996, když jsem poprvé oblékla kroj a stala se tak součástí krojované chasy. Musím podotknout, že
můj drahý manžel (tehdy ještě svobodný šohaj) se neobtěžoval aspoň naznačit, co mě čeká. Takže jsem dělala to, co
ostatní. Při zpěvech jsem otevírala pusu a snažila se zpívat
melodie písní. Muselo to vypadat komicky. Avšak po několika hltech dobrého vína, které přicházelo v pravidelných
intervalech zleva i zprava, byla má nejistota pryč. A pak už
jsem se nechala jen unášet gradující atmosférou hodového
pondělí.

Pamatuji si, že jsme s Romanem došli na sál dříve než
stárci a chasa. Tehdy ještě bývaly všechny židle obsazeny
převážně tetičkami, které se těšily až zhlédnou tu početnou
krojovanou chasu. A když to nastalo, nebylo nikoho, kdo
by se neusmíval. Všichni přítomní měli radost, že je chasa veselá. Sálem obecního domu se ozývaly hlasité zpěvy
a výskot a já s úžasem zírala, kde se to v těch lidech bere.
Bylo to jako jeden velký orchestr, kde každý ví, co má dělat. Možná vám to připadá zvláštní, ale tehdy jsem to tak
opravdu vnímala. Při sóle „Ten, kdo ukradl káčera“ jsem

Stárci v kostele
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míjela úsměvné pohledy všech přihlížejících, a tu se odněkud ozvalo: „Děvčico, jak kdyby ses tady narodila!“ V daný
okamžik to bylo pro mě velké povzbuzení. Dodnes si myslím, že mé moravské tvary způsobily to, že jsem opravdu zapadla. A tehdy to vše začalo, ta láska k tomuto kraji,
k místním tradicím a k folkloru vůbec.
O letošní hodové sobotě vyšli z našeho domu dva stárci.
Hlavou se mi honily různé myšlenky, aby stárek nespadl ze
židle, aby krásně zazpívali a hlavně, aby vydrželo příznivé
počasí. Známe to, člověk míní, počasí mění. Z pochybných
myšlenek mě vytrhnul náš Jakub, když malinko již ovíněn
z průvodu, zahlásil nebo spíše zamumlal: „Tak, ať ti to vyjde sestro!“ Potěšilo mě na duši, že jako sourozenci drží při
sobě. Už jsem ho nedokázala ani pokárat, neboť to prostě
k hodům patří.
Lenka Lungová

Slovo stárky

Hody v roce 1996

Dovolte, abych jménem všech stárků poděkovala vám
všem, kteří jste s námi sdíleli páteční večery a ochotně pomáhali při přípravách hodů. Díky tomu probíhaly přípravy
v klidu a v pohodě. Velkou oporou nám byli naše rodiny
a přátelé, bez kterých by to vůbec nešlo. Sluší se poděkovat těm, kteří se podíleli na zdobení věnce a káčera. Mimochodem byla to kačena a jsme rádi, že přežila. Musíme
také pochválit krásnou květinovou výzdobu v kostele při
nedělní hodové mši. Vážíme si podpory zastupitelstva obce
a děkujeme za obsluhu hladových a žíznivých muzikantů.
I přesto, že počasí nebylo ideální, nám stárkům to úsměv
na tváři a radost z hodového veselí nijak nezkazilo. Doufáme, že jste si hody všichni užili. Případné nedostatky nám
prosím odpusťte, neboť kdo nic nedělá, nic nepokazí. Takže příští rok zase… Veselo hody!!!
Barbora Lungová

Hody v roce 1996

Hýselský hrušky
Ještě v době mého dospívání, tzn. v padesátých letech
minulého století, stávala skoro před každým domem od
hospody až po pálenicu aspoň jedna hruška. Pokud byly
dvě, tak jedna byla skorá a ta druhá pozdní. Z té letní koncem prázdnin padaly šťavnaté sladké plody, které se rozpleskly na prašné cestě, byly plné prachu a vos. Nám to ale
nevadilo, trochu jsme to opucovali, vosy odehnali, aj tak
jsme si pochutnali. Ty pozdní byly tvrdý a čekaly, až se přistaví ke kmeni vysoký žebř a budou otrhány do nářitku.
To bylo značení jedné z funkcí čtvercové plachty z tuhého
plátna opatřená na každým rohu silným popruhem. Tato
plachta nebo se říkalo měchovica nebo trávnica se přehodila přes záda, v předu na prsách se popruhy uvázaly křížem, tak na zádech vznikla kapsa, do které se dávalo ovoce,
aby obě ruky zůstaly volné. Protože zavařování se rozšířilo
až v pozdějších letech, tak ty pozdní hrušky dozrávaly ve
slámě na húře nebo ve skřichu v obilí až do Vánoc. Ty letní
se s jiným ovocem, třešně, trnky, jabka, sušily na plechách
v trúbě. U nás se tomu říkalo Hloza. Začátkem zimy se toto
ovoce ve velkým hrnci uvařilo, postavilo se na lavku aj se
SKOROvšecko ze Skoronic 2/2019

šufánkem a kdo šel okolo a měl chuť, tak si dal přímo ze
šufánka. Tatínek si do toho kápli aj něco ostřejšího, aby to
mělo větší silu. A to byla tehdejší vitamínová bomba. Pomeranče, kiwi, banány a jiné exotické ovoce jsme vůbec naznali. Během času hrušky před domy zmizely. Buď uschly
nebo musely ustoupit při rozšiřování silnice. Časy se mění,
co bylo už dávno není.
Anežka Ingrová, Skoronice 133, rodačka z Hýsel
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Vánoční bohoslužby

Omluva

Milí spoluobčané, s blížícími se vánočními svátky Vám
nabízím přehled svátečních bohoslužeb v kostele ve Skoronicích, na které jste srdečně zváni. K tomu připojuji přání,
aby všechny sváteční dny byly i ve Vašich domovech a rodinách naplněny pokojem, radostí a štěstím.

Omlouváme se za zvolení nevhodného obrázku u příspěvku paní Olgy Hradilové Loučení.

P. Josef Zelinka, administrátor farnosti
Vánoční Bohoslužby
„Půlnoční mše svatá“ (ve Vlkoši) úterý 24. 12. v 20:30
Slavnost Narození Páně		

středa 25. 12. v 7:30

Svátek sv. Štěpána		

čtvrtek 26. 12. v 9:00

Svátek sv. Rodiny		

neděle 29. 12. v 7:30

Děkovná mše za rok 2019

úterý 31. 12. v 16:00

Slavnost Matky Boží		

středa 1. 1. v 7:30

V příspěvku paní Anežky Ingrové Vzpomínky na rodnou obec Hýsly se jednalo o Josefa Holcmana, nikoliv Jana
Holcmana.
V popisku nad fotografií Paměti století aneb Kam až ty
naše vzpomínky zaletí mělo být pan Nenička, nikoliv pan
Něnička.

Aktuality z obce
sledujte na webu:

www.skoronice.cz

TJ Sokol Vlkoš z.s.
TJ SOKOL VLKOŠ MUŽI
2019 - 2020 PODZIM
Už jaro sezóny 2018 - 2019 nasvědčovalo tomu, že se
ve Vlkoši blýská na lepší fotbalové časy. Kdyby se počítala
jenom jarní část, tak už jsme hráli okresní přebor. Bohužel jsme měli z podzimu na čelo tabulky velikánskou bodovou ztrátu. Za celé jaro jsme totiž prohráli jenom dva
zápasy.
Před novou sezónou v létě proběhla velká obměna mužstva mužů ve Vlkoši.
Trenér Miroslav Čada sestavil nový realizační tým.
Hrajícím asistentem trenéra se stal Robin Valenta a funkci
vedoucího týmu převzal Vítězslav Lunga. Kádr mužstva byl
doplněn a hlavně posílen kvalitními fotbalisty, kteří mají
kořeny ve Vlkoši a ve Skoronicích. Ze Svatobořic se vrátil
Robin Valenta, z Vacenovic Tomáš Čada, z Kyjova Jindřich Slavíček a hlavně z Rakouského Pöchlarnu Bronislav

Otruba. K fotbalu se po dvou letech vrátil Luboš Zálešak.
V průběhu sezóny ještě přišel brankář Zbyněk Nedvědický.
Do nové sezóny jsme vstupovali se dvěma cíli, které hodláme splnit. Chceme vyhrát pohár a postoupit do okresního
přeboru.
V okresním poháru jsme už přemohli tři soupeře a zahrajeme si semifinále. V prvním kole jsme vyhráli v Hrubé
Vrbce 3-1, ve druhém jsme přemohli největšího favorita
poháru – Vnorovy 4-1. Ve čtvrtfinále jsme vyřadili loňského vítěze poháru Starý Poddvorov 5-1. V jarním semifinále
přivítáme doma soupeře z Hovoran.
V mistrovské soutěží jsme zatím na druhém místě za
Mikulčicemi, na které ztrácíme jediný bod. Navíc jsme nastříleli v celé soutěži nejvíc branek (51) a nejmíň dostali
(6). Vyhráli jsme 8 zápasů, jeden remizovali a jeden bohužel i prohráli. Mezi nejlepšími pěti střelci soutěže jsou tři
naši fotbalisté. Střelcům vévodí Bronislav Otruba (14), třetí
je Tomáš Čada (10) a pátý Radek Hlaváč (8).

Mužské fotbalové mužstvo
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V našem týmu je výborná parta borců, kteří chtějí vlkošský fotbal posunout do vyšší soutěže.
Zimní příprava na jarní sezónu začne 1. 2. 2020. Tréninky v domácím prostředí budou probíhat třikrát týdně.
Od 26. 2. 2020 se zúčastníme pětidenního soustředění na
Lučině.

Sehrajeme šest přípravných zápasů a 29. 3. 2020 se
v prvním mistrovském utkání představíme v Dubňanech.
Věřím, že se naše cíle podaří splnit a v další sezóně budeme chodit ve Vlkoši na okresní přebor.
Trenér Miroslav Čada

Mini přípravka

Ženské fotbalové mužstvo

TJ Sokol Vlkoš hledá trenéry a asistenty ke všem kategoriím mládeže,
zejména do sportovní školičky a k nejmladším fotbalistům,
uvítáme výpomoc také pro stolní tenis.

SKOROvšecko ze Skoronic 2/2019
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Pozor!
Stolní tenis je tady.
Oddíl stolního tenisu je ve Vlkoši velmi aktivní. Mnoho lidí, zejména rodičů o tom jistě ví. Našli se však i případy podivení, že takového něco existuje. Proto uvádíme
základní informace o našem oddíle, zejména o kategorii
mládeže. Mládež dlouhodobě v počtu 15-20 dětí pravidelně trénuje dvakrát týdně, a to v úterý a v pátek od 16
do 18 hodin. Věková skladba je od 5 do 18 let. Činností
oddílu je zejména trénování a účast na turnajích pořádaných jednak samotným našim oddílem, ale hlavně na
turnajích pořádaných regionálním a krajským svazem.
Za posledních 7 let jsme získaly slušný počet medailí zejména na regionálních turnajích. Těší nás však, že někteří
naši odchovanci zůstávají u tohoto sportu i po překonání
krizového věku 13-15 let, což je jistě i velkou zásluhou
starostlivých a obětavých rodičů. Bez jejich dohledu nad
docházkou, jejich pomoci se sportovní m vybavením, dopravou na zápasy a turnaje by to bylo velmi obtížné, až

TJ Sokol Vlkoš z.s.
Lukostřelba Vlkoš
Je to již již 7 let, co jsme založili v naší obci lukostřelecký oddíl pod místním TJ. Naše členská základna čítá
v současné době 35 lukostřelců. Tréninky a kurzy lukostřelby probíhají po celý rok 3x týdně (středa, sobota
a neděle).
Co nového se událo v našem oddíle?
1. 6. 2019 byl za podpory obce Vlkoš zahájen1.ročník
„Vlkošského poháru“, seriálu terčových lukostřeleckých
závodů (závody zimní halové a letní venkovní). Celkem
se venkovních závodů zúčastnilo 153 lukostřelců z různých koutů České a Slovenské republiky.
Příprava zázemí na každý závod je velmi složitá a zabere skupině 10lidí celé odpoledne. Stanovili jsme si za
cíl, že dokážeme uspořádat závody na úrovni republikového klání, včetně eliminačních soubojů (což pořádá
málokterý oddíl v ČR). Samotný průběh všech závodů se
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nemožné. Zato jim patří jistě vřelý dík. V soutěžním ročníku 2019-2020 má Sokol Vlkoš v soutěži dospělých tři
družstva, z nichž dvě jsou tvořena naší mládeží. Družstvo
„B“ má věkovou skladbu 16,17,18 let a vede si v probíhajícím ročníku nadmíru dobře, když zatím nenašlo přemožitele, vede svoji třídu a bojuje o postup do okresní
soutěže. Družstvo „C“ je tvořeno ještě mladšími hráči 13,14,15 let a má po pěti odehraných zápasech dvě výhry,
dvě prohry a jeden nerozhodný výsledek. Za zmínku stojí
i družstvo „A“, které postoupilo v ročníku 2018-2019 do
okresního přeboru. Je sice tvořeno dospělými hráči, ale
k jeho postupu pomohli svými výpomocemi i dva naši
dorostenci. V nastávajícím čase se těšíme na náš tradiční předvánoční turnaj, který letos pořádáme jako Mikulášský, a to v úterý 3. 12. 2019 v 16 hodin. Zase budou
medaile pro nejúspěšnější, a dárkové balíčky pro všechny. Kdo chce o nás vědět víc, může nás kdykoliv navštívit
v době našeho tréninku v přísálí sokolovny.
Ing. Stanislav Šmíd
vydařil. Zkušenosti a rady rozhodčích nám také pomohly
zvednou úroveň závodů s každým dalším, vždy o kousek
výše. Vytvořili jsme i podmínky pro hendikepované lukostřelce na vozíku a tak jsme mohli opakovaně na našich
závodech přivítat například Marcela Pavlíka (špičkového
kladkového lukostřelce ze Slovenska).
Umístění našich lukostřelců:
„Vlkošský pohár“
Relexní luk muži
			

1. místo Jakub Ingr
3. místo Marek Křižka

Holý luk muži		
			

1. místo Lukáš Lattenberg
2. místo Petr Hartl

85. mistrovství ČR dospělých v terčové lukostřelbě
- proběhlo ve dnech 23.–25. 8. 2019
Velkou radost nám udělal Pavel Pěnčík, který vybojoval 3.
místo v kategorii kladkových luků - muži.
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Mistrovství světa v 3D lukostřelbě v Kanadě
- proběhlo ve dnech 2.–6. 9. 2019
Náš lukostřelec Jan Koutný byl osloven Českým lukostřeleckým svazem a nominován do reprezentace ČR v 3D
lukostřelbě. Jendovi se podařilo získat v obrovské konkurenci závodníků krásné 15. místo v kategorii instinktivních luků - senioři.

Přijďte podpořit snažení našich lukostřelců svou diváckou účastí - děkujeme.

Co nás čeká?
2. ročník „ Zimních halových závodů TJ Sokol Vlkoš“:
• 29. 12. 2019, 18. 1. 2020, 8. 2. 2020, 22. 2. 2020
• finále 22. 3. 2020

www.facebook.com/lukostrelbavlkos.marek
- galerie fotografií z našich akcí a soutěží
Vedoucí oddílu a autor článku - Marek Křižka
mob. 604 286 377, lukostrelba.vlkos@seznam.cz

Náš oddíl pořádá nábor nových lukostřelců po celý
rok. A pokud máte nápad na uspořádání nějaké akce,
neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám zabavit lukostřelbou děti i dospělé.

Vozíčkář na závodech

Domácí lukostřelci

Děti lukostřelci

Závod

SKOROvšecko ze Skoronic 2/2019
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Anna Hubáčková - senátorka za Hodonínsko
Ještě Vám teče voda z vodovodu? „VODA NAD ZLATO“
Doufám, že ano a vězte, že to není úplně běžná věc.
Asi hodně z Vás ví, jak moc je právě náš zdroj pitné vody
ohrožen a kolik úsilí mnoha lidí stojí jeho ochrana před
zničením těžbou štěrkopísků v jeho blízkosti. Otočíte-li
doma kohoutkem, voda teče. Ale víte odkud? Kde se nachází zdroje pitné vody pro občany okresu Hodonín?
Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové vody Koryčany. U ní je vybudovaná úpravna vody s kapacitou 50 litrů/
sec. Dalším zdrojem, a to podzemní vody, je prameniště v obci Moravská Nová Ves, kde máme úpravnu vody
s kapacitou 100 litrů/sec. Našim největším zdrojem jsou
prameniště podzemní vody na území Moravského Písku
a Bzence. U nich je vybudována úpravna vody s kapacitou
400 litrů/sec. Z těchto tří úpraven vody se cestou mnoha vodojemů, přes vodovodní síť v délce 1 130 km a přes
více než 40 000 přípojek dostává pitná voda až k Vám –
150 000 občanům.
Právě toto prameniště v Moravském Písku je ohroženo
záměrem těžby štěrkopísků jedné soukromé firmy. Pokud

dojde ke znehodnocení nebo
znečištění tohoto zdroje, je
úplně jasné, že ani voda z Koryčan a Moravské Nové Vsi
nám nebude stačit!
Velmi si vážím všech, kteří jste se zapojili do akcí na
ochranu naší vody. Vždyť štěrku se skutečně nenapijeme!
Děkuji moc za aktivity starostů a spolku Za vodu pro
lidi. Připomínám, že stále lze podepsat petici za ústavní
ochranu vody online na: http://vodanadzlato.kdu.cz/.
Vážení spoluobčané, Všem Vám ze srdce přeji krásné
prožití svátků vánočních, hodně zdraví a dostatek vody
celý příští rok!
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

Hasiči - Bezpečnostní desatero
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Evidence obyvatel a matrika
Evidence obyvatel stav k 1. 7. 2019
Stav k 1. 7. 2019		
531
Narodilo se		
4
Přihlásilo se		
14
Odhlásilo se		
4
Zemřelo		 2
Stav k 6. 12. 2019
543
Podrobný rozpis
Narodilo se: 4		
Rybaříková Emílie
			Křivánek Pavel
			Skřejpek Dominik
			Musilová Magdaléna
Přihlásilo se: 14		
Ralevski Petar
			Ralevská Michala
			Gabčová Daša
			Dobeš Jiří
			Dobeš Matěj
			Dobeš Richard
			Skřejpek Jan
			Smejkalová Ivana
			Smejkalová Sára
			Smejkalová Zuzana
			Kotlár Peter
			Kotlár Nikolas
			Kotlárová Marie
			Kotlár Alex
Odhlásilo se: 4		
Buštík Lukáš
			Brázda David
			Blahynka Robert
			Hlaváč Radek
Zemřelo: 2		
Chocholáč Miloš
			Ticháček František
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Životní jubilea
70 let
Blahynka Rostislav
75 let
Krist Jiří, Lungová Helena, Plachá Růžena, Vašíčková Eva
80 let
Brázdová Drahomíra, Ingr Stanislav, Mareček Tomáš,
Ticháčková Miloslava, Vavřina Vratislav
85 let
Střižík Stanislav
90 let
Mores-Lunga Miroslav
Nejstarší žena v obci
Helena Lungová
Nejstarší muž v obci
Pavel Holcman
13

Skoronská pouť

Skoronská pouť
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Jízda králů

Jízda králů
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Hody

Hody
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