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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na sklonku roku 2021, roku, jehož větší
část poznamenala pandemie koronaviru a s ní spojená
vládní nařízení, která ovlivnila především kulturní akce
v naší obci, jako jsou tradiční hody, které se uskutečnily
bez hodové zábavy a také Silvestrovský pochod - ten byl
opět odložen. Věřím, že pandemii všichni ve zdraví přečkáme a v roce 2022 společně oslavíme výročí 700. let od
první písemné zmínky o naší obci, které je naplánováno
v termínu 9. až 11. září 2022.
O kulturním dění v roce 2021 se dočtete v další části
zpravodaje, ale na úvod je třeba zmínit jeden významný
den pro naši obec, a to 27. listopad. Tento den uplynulo
10. let od zapsání skoronské Jízdy králů do nehmotného
kulturního dědictví UNESCO.
Mezi hlavní projekty připravené na 2021 patřily především rekonstrukce ,,Uličky“, vybudování nového dětského hřiště v Mateřské škole a rekonstrukce střechy
Obecního úřadu, na jejichž realizaci byly podány žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro rok 2021 bylo v rámci tohoto programu podáno
3 645 žádostí, což je o 2 401 více než v předešlém roce
a schválena byla asi jedna třetina. Z důvodu nepřidělení
dotace proběhly v roce 2021 jen drobné akce. Byla vyměněna podlaha v ložnici Mateřské školy za 26 931,- Kč
(původní rozpočet na tuto akci byl okolo 70 000,- Kč,
akce nakonec proběhla svépomocí). Byli jsme součástí
projektu Mikroregionu Hovoransko s názvem ,,Předcházení vzniku odpadu“. Na základě tohoto projektu byly pořízeny kompostéry a většina z nich se již zdarma rozdala
zájemcům. Věřím, že domácnosti, které si zatím kompostéry nevyzvedly, tak učiní co nejdříve, neboť od nového
roku se mohou hlásit ti, kteří mají zájem o více kompostérů. Koncem listopadu byl naší obci dodán štěpkovač,

i nových členů SDH. Dále bylo zakoupeno a nainstalováno v intravilánu a extravilánu šest odpadkových košů,
zakoupena mulčovací sada a opravena střecha věže hasičské zbrojnice. Byla také spuštěna nová verze obecních
webových stránek a mezi novinky aktualizovaného webu
patří aplikace ,,Mobilní rozhlas“, která představuje další
způsob komunikace s občany.
Pro rok 2022 zastupitelstvo rozhodlo o opětovném
podání žádostí o dotace na stejné akce jako v předešlém
roce. V případě rekonstrukce ,,Uličky“ zastupitelé odsouhlasili financovat akci z vlastních zdrojů a nečekat, zda
bude dotace schválena. Dále je v plánu rekonstrukce soch
u vchodu kostela sv. Floriána. Obci se podařilo vykoupit poslední pozemek pro vybudování inženýrských sítí
v lokalitě „Přední kusy“ a po novém roce bude zadáno
vypracování projektové dokumentace na tyto sítě. Podle
vyjádření zhotovitele optické sítě začnou po novém roce,
hned jak to počasí dovolí, výkopové práce v části dědina
a napojení na hlavní optickou síť před budovou mateřské
školy. O průběhu pozemkových úprav Vás budu informovat na dalších stránkách tohoto zpravodaje.
Závěrem bych chtěl Všem občanům popřát klidné
a pohodové svátky a mnoho zdraví v novém roce.
František Bíla
starosta obce

který byl také součástí projektu a celkově obec zaplatila
jako spoluúčast 131 592,- Kč. Koncem roku zastupitelstvo
obce schválilo zakoupení cisternového požárního vozidla značky DENNIS za 470 000,- Kč a naše SDH přispělo
na nákup tohoto vozidla částkou 100 000,- Kč. Nákup vozidla přispěje nejen ke zlepšení akceschopnosti naší jednotky, ale bude také motivací pro další práci stávajících
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Kompostér do každé rodiny
Projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelného
odpadu (BRKO), který připravil Mikroregion Hovoransko a do kterého se kromě obcí mikroregionu zapojily
také obce Dražůvky, Skoronice a Želetice, jde pomalu do
finále. Úspěšně byla dokončena výběrová řízení a podepsány smlouvy o dílo. Teď už chybí jen kompostéry rozdat zdarma do všech domácností.
K dispozici bylo 151 ks kompostérů, tedy zhruba jeden kompostér na číslo popisné. Zatím byla rozdána více
jak polovina. V případě, že nebudou všechny kompostéry
rozdány v prvním kole, to je do konce roku 2021, vyhlásí
se kolo druhé, ve kterém budou uspokojeni zájemci o více
kompostérů.
Na obecním úřadě připravíme Smlouvu o výpůjčce
a darovací a po jejím podepsání si pak budete moci kompostér vyzvednout ve dvoře MŠ v předem oznámených
termínech. Kompostér pak budete mít zdarma vypůjčený
po dobu udržitelnosti dotace. Po konci udržitelnosti, cca
5 až 7 let, přejde kompostér automaticky a zdarma do vašeho majetku.

Kompostéry jsou vyrobeny z kvalitního recyklovaného plastu s předpokládanou životností min. 20 let. Objem kompostéru je 1100 l a váha 30 kg. Kompostér bude
rozložený v balíku o velikosti cca 100 x 50 x 30 cm. Při
vyzvedávání je proto potřeba s rozměry a váhou počítat.
Základní informace jak kompostovat, co do kompostéru patří a co ne a další informace se dozvíte z letáčku,
který dostanete ke každému kompostéru. Věřím, že kompostování se může stát dobrou alternativou pro hnědé
popelnice a vyvážení bioodpadu na kompostárnu, které
je sice velmi pohodlné, ale stojí poměrně dost peněz. Nicméně vývoz hnědých popelnic bude i nadále pokračovat
stejně jako doposud a až čas ukáže, jak moc odpadu skončí v kompostérech.
Tímto Vás vyzývám, pořiďte si kompostéry. Máte je
zdarma, nezaberou ani 1m2 Vaší zahrady a budete mít
kvalitní kompost, čímž snížíte množství bioodpadu
a tím i náklady na jeho likvidaci.
František Bíla
starosta obce

Informace z kanceláře OÚ
Vážení spoluobčané,
od 1. 1. 2022 vstoupí v platnost nová obecně závazná vyhláška (OZV) o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, která byla schválena na zasedání ZO dne 18. 11. 2021. Sazba poplatku pro rok 2022
se navyšuje na 550Kč/osobu. Maximální částka, ve které
lze tento poplatek stanovit, je 1200Kč/osobu. Schválené
OZV jsou zveřejněny na webových stránkách obce, kde
se můžete seznámit s jejich obsahem.
Platby poplatků lze provádět následovně:
1. Bezhotovostním převodem na účet obce
23220671/0100, jako variabilní symbol uvádějte číslo
popisné. Po připsání částky na účet Vám bude známka
na popelnici vhozena do Vaší domovní schránky. Pokud
si nebudete jisti výší poplatku, který máte uhradit, můžete
se informovat na e-mailu podatelna@skoronice.cz.
2. Hotově v kanceláři OÚ.
Prosím, upřednostňujte platbu bezhotovostním převodem a dodržujte termín splatnosti. Poplatek je splatný
buď jednorázově do 31. března nebo ve dvou stejných
splátkách do 31. března a 30. září příslušného kalendářního roku.
Poplatek za psa zůstává stejný 150Kč a u majitelů
nad 65 let 50Kč. Každý další pes v domácnosti 100Kč.

Poplatky se začnou vybírat počátkem měsíce února, o termínu budete včas informováni.
Odpady jsou stále žhavým tématem naší společnosti. Jedná se především o to, kolik budeme platit za likvidaci odpadu. V letošním roce se poněkud změnil systém přebírání odpadu v naší republice a jeho skládkování. Vyhlídky,
co se týče plateb, nejsou příznivé. Opět tedy apelujeme
na občany, aby se snažili, co nejvíce odpad třídit. Týká
se to především biologicky rozložitelného odpadu, který
vzniká při sečení trávy, hrabání listí, ořezu větví apod.
Ukládáním biologicky rozložitelného odpadu do kompostérů (místo do popelnic) může obec ušetřit na svozu
odpadů. Od našeho počínání se pak samozřejmě odvíjí
i cena ročního poplatku za svoz vybíraná obcí.
Obec má k dispozici ještě několik volných kompostérů,
kdo z občanů by měl zájem, může se přihlásit v kanceláři OÚ.
Všem občanům, kteří svědomitě odpady třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, děkujeme.

Dle § 14a zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
je poplatník nebo plátce poplatku povinen podat správci
poplatku ohlášení k danému místnímu poplatku. Pokud
si tedy pořídíte nového pejska nebo Vám v průběhu roku
uhyne či ho prodáte (věnujete), je potřeba tyto skutečnosti v kanceláři OÚ nahlásit. Stejně tak v případě změny trvalého pobytu v souvislosti s poplatkem za svoz odpadu.
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PŘÍJMY
poplatky od občanů za SKO
EKO-KOM

207 635,00
66 415,00
274 050,00

Jak se volilo ve Skoronicích do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky ve dnech 8.10. – 9.10.2021
Voliči
v seznamu
441

Vydané
obálky
324

Volební účast
Volební
Odevzdané
účast v %
obálky
73,47
324

Platné
hlasy
321

% platných
hlasů
99,07

Výsledky hlasování

NÁKLADY NA SVOZ ODPADU V ROCE 2020
VÝDAJE
Komunální odpad
BRKO
Nebezpečný odpad
Papír, plast, kov

242 378,00
77 266,00
23 547,00
19 640,00
362 831,00

Komunální odpad
BRKO

242 378,00
77 266,00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji
-88 781,00
Za rok 2021 překročí rozdíl 100 tisíc korun.

Název strany
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Strana zelených
Švýcarská demokracie
VOLNÝ blok
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Česká str.sociálně demokrat.
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Trikolora Svobodní Soukromníci
Aliance pro budoucnost
Hnutí Prameny
Levice
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
SENIOŘI 21
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Koruna Česká (monarch.strana)
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Komunistická str.Čech a Moravy
Moravské zemské hnutí
ANO 2011
Otevřeme ČR normálnímu životu
Moravané

Platné hlasy
celkem
v%
2
0,62
2
0,62
6
1,86
20
6,23
9
2,80
0
0,00
4
1,24
0
0,00
2
0,62
0
0,00
8
2,49
136
42,36
0
0,00
0
0,00
0
0,00
53
16,51
12
3,73
0
0,00
66
20,56
0
0,00
1
0,31

Marie Lungová

Co všechno se událo na obci
V sobotu 5. června uspořádal Vinařský spolek Skoronice v areálu sklepů ve Skoronicích již tradiční Otevřené
sklepy Skoronice. Program doplnila cimbálka, zazpíval
i mužský pěvecký sbor z Boršova.
V pátek 18. června zorganizovali Rybáři Skoronice, z.s.
na Lúkach ve Skoronicích oblíbenou akci Naše ryby
na váš stůl. Připravili ukázku kuchání a k zakoupení hranolky z kaprů a další rybí delikatesy.
V neděli 11. července zazněly v kostele sv. Floriána
ve Skoronicích skladby světových autorů v podání BcA.
Robina Červinky a doc. MgA. Marty Vaškové. Výtěžek
koncertu 36 650,- Kč a 50 euro byl předán na místě samém rodině Kateřiny Benovičové z Mikulčic, jejíž otec
Stanislav Svoboda i její prarodiče jsou našimi rodáky.
V sobotu 17. července se uskutečnily Rybářské závody
pro děti i dospělé. Rybáři Skoronice, z.s. nabízeli k zakoupení mnoho druhů pochutin od grilovaného kapra,
pstruha a amura přes kapří hranolky po cigáro, limo
a pivo. Na místě byla možnost zakoupit mražené vakuované půlky kaprů.
V sobotu 14. srpna doplnila jízda 7členného skoronského banderia před radnicí v Kyjově pořad ,,Stoletý mládenec“, který byl uspořádán na počest křestu knihy skoronského rodáka Josefa Holcmana Stoletý mládenec, jež je
věnována 100. výročí Slováckého roku. Sedm jezdců ze
Skoronic vyjelo v 18h od fary, vstupním voláním Hýlom
hálom horní dolní domácí aj přespolní projelo náměstím
a na prostranství před kyjovskou radnicí ve verších vzpomnělo historii Slováckých roků. Zpěvem mužského a ženského sboru, cimbálovou muzikou a slavnostním banderiem byl pořad ukončen.
Od středy 18. do pátku 20. srpna probíhala před budovou Muzea a v jeho prostorách Letní škola folklorního
4

malování, věnovaná 10. výročí zapsání Jízdy králů na seznam UNESCO. Letní školu vedla Adriana Otrubová, absolventka Vyšší školy umění ve Zlíně.
V sobotu 28. srpna oživil rybník ve Skoronicích zvuk
hlasů dětí, které se účastnily Dětských rybářských závodů. O program se postarali Rybáři Skoronice, z.s., jenž
kromě pochutin nejen z ryb zajistili i hodnotné ceny.
V neděli 5. září se zaplnilo prostransví před obecním
úřadem návštěvníky Slavnostní vernisáže obrazů Letní
školy folklorního malování, věnované 10. výročí zapsání
Jízdy králů na seznam UNESCO, stejně tak jako jejich vyhodnocení a předání památečních odměn. V kulturním
programu vystoupili: cimbálová muzika Robina Červínka; Adriana Otrubová, lektorka Letní školy folklorního
malování; současní králové z Vlčnova, Hluku, Kunovic
a Skoronic (Josef Pavelčík, Marek Šuránek, Martin Libosvár a Jakub Nenička); Petr Ingr, král roku 1957; Lukáš
Plachý, král roku 1995; Vojtěch Půček, jezdec a verbíř; nejstarší jezdec František Nenička ze Skoronic; Eliška a Šárka
Lungovy. Po ukončení pořadu následovala večerní beseda při cimbálové muzice Robina Červinka. K prodeji byl
také kalendář na rok 2022, sestavený z obrázků letošního
malování.
Za zastupitelstvo obce Barbora Chytilová
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Děkujeme p. Marii Holcmanové za organizaci Letní školy malování a pouťového odpoledne. Naše děti byly spokojené.
Poděkování patří také Adrianě Otrubové za osobní přístup k dětem.
Blahůšovi
Nedvědičtí
SKOROvšecko ze Skoronic 1/2021
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Mateřská škola
Milí čtenáři, po čase opět přinášíme malé ohlédnutí
za celým rokem 2021. Vládní nařízení a následné opatření nám sice omezilo naše plány, ale i tak jsme se snažili
nezahálet.
Od 1. března byly usnesením vlády uzavřeny všechny
mateřské školy a děti tak zůstaly doma. V tomto čase paní
učitelky využívaly hojnost nabízených webinářů, obohacovaly své vědomosti a hledaly inspiraci. Předškolákům
byly nabízeny prostřednictvím internetu náměty, nápady,
básničky, písničky, pracovní listy, společné aktivity, zkrátka pestré návody na to, co a jak dělat s dětmi, když nemohou chodit do školky. V dubnu pak nastoupily pouze
nejstarší děti a děti zdravotníků. Měsíc květen a červen
už patřil ve školce všem dětem. Většinu času jsme trávili
na školní zahradě. Společně jsme se zúčastnili facebookové výtvarné soutěže ZZS JMK Brno s pejskem Hafíkem,
kde jsme díky Vašim hlasům získali krásné 4. místo. Den
s hasiči a jízda v hasičském autě byla silným zážitkem
stejně jako oslava Dne dětí nebo loučení s předškoláky.
Naše MŠ reagovala na jarní výzvu Vetropack Moravia
Glass „Malé věci kolem nás 5“ a byla vybrána mezi nejúspěšnější projekty. Tímto nám vznikne na školní zahradě hmyzí hotel zhotovený p. Holcmanem, který by měl
posloužit hmyzu, ptákům a nám jako pozorovatelům.
Spolupráce s MAP Kyjov nám také přinesla své výhody.
Využili jsme nejen zapůjčení Kufru plného knih, ale také
zapojení do projektu Technické školky. Získali jsme pracovní ponk s nářadím a další technické aktivity. Těšíme
se, že po proškolení najde své využití i, stejným způsobem získaná, 3D tiskárna. Řemeslné práce jsou u dětí velmi oblíbené.
Koncem školního roku jsme začali využívat aplikaci
Naše MŠ pro rodiče, kde najdou veškeré informace, akce,
jídelníček či možnost omlouvání. Aplikaci rodiče vnímají
jako moderní pokrok, který zatím není ve školkách zcela běžný. Širší veřejnost může získat informace také prostřednictvím facebooku. webové stránky mateřské školy
brzy zaniknou a přidruží se pod nový web obce.
Před prázdninami jsme rozloučili se školním rokem
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a zároveň s devíti dětmi, některé pokračují v dalším vzdělávání na základní škole, jiné se odstěhovaly. Po prázdninách začal nový školní rok. Přijato je 25 dětí, z toho 16
chlapců a 9 děvčat. Nejmladší z nich nastoupí v průběhu
roku.
Mateřská škola bývá prvním vstupem dítěte do společnosti, poprvé se setkává s cizími dětmi. Všechny děti se
musí vyrovnávat s novým prostředím, kamarády, denním
režimem, pravidly, stravou a v neposlední řadě s novými lidmi, kteří v mateřské škole pracují. Musí zpracovat
spoustu nových podnětů a vjemů. Máme pochopení pro
občasný smutek a slzičky. Pomáháme dětem překonat počáteční obtíže a dopřáváme čas adaptace.
Od 1.září jsme toho stihli už hodně. Hrajeme si, zpíváme, učíme se básničky, říkadla, kreslíme, malujeme,
tvoříme. Seznamujeme se s pohádkami, poznáváme přírodu i svět. Navštívili jsme výstavu Letní školy folklorního malování v sále Obecního domu, zaregistrovali se
do projektu „Be-Active“ – Evropského dne školního
sportování, starší děti si udělaly výlet do Kyjova spojený s představením Divadla Loudadla na MKS. Do školky
k nám zavítalo Divadélko Rolničky, Šikulka a Květinka.
Protože je pro nás správný vývoj dětí důležitý, rády si
necháme odborně poradit. Logodepistáž koncem října
provedená paní logopedkou z SPC ukázala i ty nejmenší
skryté vady řeči jednotlivých dětí, se kterými je potřeba
individuálně pracovat. Pravidelně k nám jezdí paní ortopistka a optomeristka provádět preventivní screeningové
vyšetření zraku, jež odhalí řadu očních vad, která se dále
vyšetřují.
Budovu mateřské školy se ve spolupráci se zřizovatelem snažíme udržovat. V ložnici mezipatra je nová podlaha a také proběhla pravidelná údržba radiátorů. V dnešní
době je těžší než kdy jindy, získat finance z dotačních programů, přesto doufáme, že projekty, které letos nevyšly,
najdou uplatnění v další výzvě. Do budoucna hledíme
s optimismem a těšíme se, že nový rok nám přinese více
zdraví, pokoje a porozumění jeden druhému.
Za kolektiv mateřské školy Gabriela Šťastná
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MAP

pomáhá i ve Vaší školce a škole
MAP (Místní akční plán) vzdělávání v pohybu je projekt, kde spolupracujeme se všemi MŠ a ZŠ oblasti Kyjovského Slovácka. Společnými silami se snažíme o lepší
regionální školství. Pozice MAP není direktivní. Ve spolupráci se školami vybíráme určité aktivity a ty školám
pouze nabízíme. Zda nabídky využijí či ne, je vždy na
nich – ředitelích a pedagozích. Ať už se jedná o pomoc
materiální nebo nabídku služeb, pro školy, vše je vždy
zdarma (hradí MAP). Projekt MAP je realizován v rámci
Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s.
Letošní rok byl i pro nás složitý a byli jsme nuceni
upravit realizaci projektu dle aktuální situace. Na základě společného setkávání s řediteli jsme získali představu
o aktuálních potřebách škol a snažili se jim být nápomocni. Vytvořili jsme nabídku služeb, kterou mohou školy
čerpat až do konce projektu MAP II, tj. února 2022: Právník specializovaný na školskou problematiku, IT specialista, Odborný poradce na školní legislativu, Audit bezpečnosti škol.
Jakmile byla obnovena školní docházka, zrealizovali
jsme na našich nejmenších školách tzv. branné dny. Děti
se naučili zabalit evakuační zavazadlo, jak se zachovat
v případě setkání s nebezpečným zvířetem či osobou, základy první pomoci, spojení se záchranou službou a další.
Během letních prázdnin jsme rozjeli doučování dětí
anglického jazyka formou týdenního on-line setkávání
s lektory. Zapojilo se 356 dětí ze škol našeho regionu!
V podzimních měsících se rozjela podpora digitální
gramotnost. Na vybraných školách pracují zkušené psycholožky se všemi skupinami zapojenými do vzdělávání

– žáky, pedagogy, i rodiči. Tak je dosaženo lepších výsledků k nastavení zdravého vztahu dětí ke komunikačním
technologiím a sociálním sítím.
Pro rodiče, pedagogy a žáky bylo uspořádáno během
roku spousta zajímavých seminářů, workshopů a dalších
akcí, některé v on-line prostředí, jiné prezenčně. Namátkou: Připravenost dítěte pro školní docházku, Kurz
první pomoci pro pedagogy, Grafomotorika, Seznámení
s jógou, Třídnické hodiny, Hlasové techniky, Dny středních škol Kyjovského Slovácka, Matematická gramotnost
a mnoho dalších.
Řadě škol i školek jsme zakoupili 3 D tiskárny a zorganizovali několik seminářů na téma 3D tisk.
S pedagogy spolupracujícími s MAP jsme se zaměřili
na podporu gramotností s využitím místně zakotveného učení. Připravili jsme vystřihovánku – maketu zámku Milotice a současně na téma zámek Milotice vytvořili
řadu pracovních listů.
Zajímavý seminář pro pedagogy, kterého se účastnili
i zástupci Centra pro rodinu Hodonín a OSPOD, bylo
představení procesu řešení složitých situací s dětmi vykazujícími problematické chování nebo ze sociálně slabých
rodin: Rodinné konference. Jedná se postup řešení problému, který je vhodný využít dříve, než je nutné oslovit
OSPOD.
I přes složitý rok se nám podařilo realizovat řadu aktivit, které reagovaly přímo na potřeby našich škol.
A z toho máme radost!
Marcela Ingrová, DiS.
MAP vzdělávání v pohybu
Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Hasiči
Vážení spoluobčané,
počáteční měsíce letošního roku byly ještě doprovázeny
covidovou pandemií a tím i z ní vyplývajícími opatřeními našich nadřízených orgánů, z velké části omezující
naši činnost. Kvůli tomu musela být např. odložena valná
hromada k r. 2020, pravidelné školení zásahové jednotky
i plánovaný Hasičský bál.
Podařilo se nám však uskutečnit jarní sběr železného
šrotu a také jsme se dne 4. 5. 2021 (v uniformách i s praporem) zúčastnili mše sv. za živé i zemřelé členy hasičského sboru.
Dále se nám podařilo zpracovat podklady pro vytvoření webových stránek SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Skoronice, které naleznete na webu Obce Skoronice,
v části Život v obci > Spolky > Sbor dobrovolný hasičů
(nebo přímo vložením odkazu: https://www.skoronice.
cz/sbor-dobrovolnych-hasicu ).
Odstranili jsme závady na zásahové Avii (dle předchozí
TP) tak, aby ještě prošla další technickou prohlídkou.
Do zásahové jednotky byli zařazeni noví, mladší, členové.
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Dne 4. 7. 2021 jsme uspořádali odložený Dětský den,
kterého se zúčastnilo cca 70 dětí. Kromě obvyklých disciplín, soutěží a kvízů nechyběl ani skákací hrad a malými
dětmi oblíbený bagr či malování na obličej. Za splnění
každé disciplíny děti obdrželi drobnou odměnu a na závěr došlo i na opékání špekáčků. Dospělí si mohli posedět
a popovídat pod stany. K poslechu hrála reprodukovaná hudba zajištěná p. Štěpánem Chytilem a občerstvení
bylo zajištěno hospodou u Bílů. Počasí bylo nádherné
a tak se vše vydařilo ke spokojenosti všech.
Jak jste jistě všichni zaznamenali, tak dne 24. června
2021, okolo 19:20 hod., prošlo několika obcemi na Břeclavsku a Hodonínsku ničivé tornádo, které během chvilky
poničilo řadu staveb, stromů, aut a usmrtilo také několik lidí. Následky nejsou zlikvidovány doposud. Pomoc
zasaženým obcím byla organizována jak Integrovaným
záchranným systémem ČR, tak charitativními organizacemi, samosprávou, apod.
Hasičský záchranný systém vyhlásil dne 26. 6. 2021
výjezd také naší zásahové jednotce (JSDHO). Jednalo se
technickou pomoc – převážení potřebného materiálu
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z Břeclavi do Moravské Nové Vsi.
Další výjezd jsme měli dne 10. 7. 2021, kde jsme byli
přizváni k ruční demolici poničeného rodinného domu
v Mikulčicích (viz společné foto s majiteli, po akci).
Několik našich členů se zúčastnilo pomoci těmto obcím také samostatně.
V neděli, dne 17. 9. 2021, ve 12:00 hod., jsme se připojili k pietě k uctění památky dvou zesnulých hasičů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Koryčany, kteří
zahynuli dne 15. 9. 2021 při zásahu na RD, kde došlo
k výbuchu plynu (viz foto).
Účast (i s technikou) na oslavách 140. výročí SDH Vracov (3. - 5. 9. 2021).
Dne 5. 9. 2021 - pořadatelská služba při vernisáži výstavy dětských obrazů z letní školy malování.
Byla dokončena oprava střechy věže hasičské zbrojnice
a následně dne 13. 10. 2021 proveden úklid uvnitř věže
a také na půdě celé zbrojnice.
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Dne 15. 10. 2021 jsme provedli podzimní sběr železného šrotu s dobrým výsledkem.
Dne 12. 11. 2021 jsme konečně uskutečnili valnou
hromadu k r. 2020, kterou jsme nemohli uspořádat
v 1. polovině roku.
Do konce letošního roku nás ještě čeká provedení
inventur a příprava valné hromady r. 2021.
Poslední informace: Na 5. 2. 2022 máme zamluven
termín plesu i kapelu; jak s tím však zamává covidová
pandemie je zatím ve hvězdách.
Všem našim občanům přejeme poklidný konec
roku, hezké a pokojné Vánoce, a do nového roku 2022
hodně zdraví, spokojenosti a klidu, bez požárů a jiných živlů či nehod.				
Výbor SH ČMS-SDH Skoronice
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Farnost
Poděkování
Chtěli bychom prostřednictvím obecního zpravodaje
veřejně poděkovat panu Janu Grombířovi za to, že jako
představitel obce a také jako její kronikář po dobu deseti let pečlivě dokumentoval veškeré práce při opravách
kostela sv. Floriána. Výsledkem jeho dlouholetého úsilí
je krásná a historicky hodnotná publikace, kterou vydal
k desetiletému výročí zahájení oprav místního svatostánku. Kniha obsahuje chronologicky seřazené fotografie z
tohoto období, které jsou opatřeny texty.

Přání duchovního správce k Vánocům
Milí spoluobčané.
Před rokem jsme prožívali Vánoce bez jakýchkoliv kulturních akcí a při bohoslužbách mohlo být obsazeno jen
20 procent míst. Všichni jsme tehdy doufali, že další vánoce už bude situace s covidem překonána. Podle toho
jsme také začali plánovat program na letošní svátky. Navzdory všem opatřením však nastalo opět zhoršení situace a obnovení některých omezení. Tím je v čase psaní
těchto řádků opět nejisté, v jaké míře budeme moci Vánoce prožívat.
Na jednu stranu je důležité, abychom ke zhoršení situace
nepřispívali, ale věřím, že se nemusíme nechat od všeho odradit. Snažme se tedy využít alespoň ty možnosti
k oslavě Kristova narození, které budou schůdné.
Ze srdce přeji všem, abychom navzdory nepříznivé situaci dokázali každý podle svých možností přispět k vytvoření pravé vánoční atmosféry prožité v pokoji a radosti.
farář P. Josef Zelinka
Vánoční Bohoslužby
Předem se omlouváme, pokud se stane, že některé informace v čase Vánoc nebudou platit. Aktuální informace
budeme zveřejňovat na farních webových stránkách:
https://www.farnostvlkos.cz/
Směrnice pro bohoslužby v čase uzávěrky zpravodaje obnáší mít respirátor, u vchodu si dezinfikovat ruce a účastníci mají udržovat rozestupy 1,5 m kromě členů jedné
domácnosti.
SKOROvšecko ze Skoronic 1/2021

Tato jedinečná publikace nejenže bilancuje období rekonstrukce kostela od r. 2011 do r. 2020, ale především je
nezpochybnitelným svědectvím pro budoucí generace, že
i někteří z nás měli a mají úctu k dědictví našich předků,
které je nutné zachovávat v každé době.
Manželé Hradilovi

POŘAD BOHOSLUŽEB
„Půlnoční“ mše svatá
pátek 24.12. v 20:30 Vlkoš
Slavnost Narození Páně
sobota 25.12. v 7:30 Skoronice, 9:00 Vlkoš
Svátek sv. Rodiny
neděle 26.12. v 7:30 Vlkoš, 9:00 Skoronice
Děkovná mše za rok 2021
čtvrtek 30. 12. v 17:00 Skoronice
pátek 31.12. v 17:00 Vlkoš
Slavnost Matky Boží
sobota 1.1. v 7:30 Skoronice, 9:00 Vlkoš
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DVA ROKY PRÁZDNIN
Níže uvedenou glosu jsem napsal pro letní číslo zpravodaje.
Ten však nevyšel. Následující text obsahuje zkrácenou a aktualizovanou verzi.
Dva roky prázdnin a ještě osm měsíců k tomu si podle
mého názoru užívá zastupitelstvo obce, zvolené na podzim
roku 2018. Svou bilanci více než dvouletého působení vrcholného orgánu obce jsem chtěl založit na názorech členů zastupitelstva. Poslal jsem představitelům obce sedm
otázek s žádostí, aby ve svých odpovědích zhodnotili své
dosavadní působení ve funkcích. Z těch, kteří se v předvolebním letáku zaklínali zlepšením komunikace s občany,
neodpověděl žádný. O osobní schůzku mě požádal místostarosta obce pan Petr Holcman. Hodinový rozhovor
jen potvrdil fakta, která uvádím v komentáři. Ten reaguje
především na odpovědi starosty obce, které mně poskytl
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Na moji žádost jaké projekty obec podala v rámci žádosti
o dotace v roce 2021, vyjmenoval starosta tři projekty (místní komunikace, místo aktivního odpočinku a rekonstrukce
veřejných budov) i s termínem jejich realizace. Všechny
stavby měly proběhnout ve druhém pololetí letošního roku.
A skutečnost. Ani jeden z uvedených projektů nebyl Ministerstvem pro místní rozvoj podpořený. Starosta obce,
nejenže sám neumí projektovou žádost zpracovat, on není
schopný ani vybrat firmu, která by úspěšnou žádost napsala za něho. Je to zarážecí především vzhledem k faktu, že
část žadatelů o dotaci obdržela finanční podporu ve všech
podprogramech. Žádost o informaci kolik činily finanční náklady na externí zpracování žádosti o dotace, jsem
doplnil dotazem, v čem spočívá pracovní náplň současného vedení obce. Z vlastní zkušenosti vím, že zpracování projektů, jejich realizace, kontrola a vyúčtování tvořily
v minulosti podstatnou část pracovní náplně vedení obce.
A odpovědˇstarosty. Náklady na externí zpracování všech
tří žádostí o dotaci činí 42.657 Kč. Pracovní náplň vedení
obce spočívá v plnění úkolů vyplývajících z funkcí jim svěřených.
Více než 42 000,- Kč, které obec zaplatila za zpracování projektů, jsou peníze vyhozené oknem. Zastupitele to
však netrápí, starostova měsíční odměna je ještě o pár tisíc
vyšší a ten místo koncepčního spravování obce, získávání dotační podpory na budování, rekonstrukci a údržbu
obecního majetku „plní úkoly vyplývající z funkce jemu

svěřené“. Jak jeho plnění úkolů vypadá, můžete spatřit
ve Skoronicích na každém kroku: rez požírající kovové
prvky, plíseň, povětrnostní podmínky a zub času ničící
neudržované dřevěné konstrukce, nulová informovanost
veřejnosti o práci zastupitelstva obce. Za tři roky tři realizované projekty. Jeden z nich kompletně a druhý částečně připravilo minulé vedení obce a rekonstrukce kostela
realizované v roce 2020 proběhly jen díky enormnímu
úsilí manželů Hradilových, často přístupu obce navzdory. Obdobně vyzněla i odpověď na můj dotaz týkající se
finančních náklady obce v souvislosti z poskytováním
dalších externích služeb. Téměř 30 000,- Kč vyplatila obec
od listopadu 2018 do září 2021 za služby, které jsou běžnou součástí práce každého kvalifikovaného starosty.
Jen trapnou výmluvou a dokladem nezájmu a nevědomosti starosty je jeho odpověď na dotaz, proč obec nevyužila
při rekonstrukci veřejného osvětlení 50 % dotační podporu
MPO z programu Efekt, který byl vypsaný na léta 2017-2021.
Dokonalou a nekončící frašku předvádí zastupitelstvo
ve věci kroniky obce. Dne 28.12. 2020 mně zaslal starosta obce výpověď „Smlouvy o dílo na vytvoření konceptu
kroniky za léta 2018 – 2022.“ Toto zmatečné rozhodnutí,
které je v rozporu s uzavřenou smlouvou, vzniklo navzdory
schválení konceptu zápisu na rok 2018 a vyplacení smluvní
odměny kronikáři za léta 2018 a 2019. V lednu letošního
roku jmenovalo zastupitelstvo obce novou kronikářku.
Na moji žádost o zaslání smlouvy s novou kronikářkou Kamilou Bílovou mně starosta sdělil, že smlouva nebyla uzavřena. Po půl roce dohadování a odkládaném úkolování
starosty, zastupitelstvo jím přepracovaný koncept kroniky
za rok 2019 na posledním jednání neschválilo. Přijalo však
skutečně bizarní závěr.“ Zastupitelstvo obce se do 3.12.
společnými silami pokusí sestavit konečný koncept kroniky“. Tomu už se nedá ani zasmát.
Zastupitelstvo obce Skoronice dávno ztratilo podporu aktivní skoronské veřejnosti a jejich ochotu ke spolupráci.
Nekompetentní počínání zastupitelstva a cenzuru či bagatelizaci kritických názorů občanů dnes obhajují už jenom
oportunisté, rodinní příslušníci zastupitelů a štamgasti.
U posledně jmenované skupiny je to logické. Kdo jiný by
měl fandit hospodskému, který se díky nepřipravenosti
Sdružení nezávislých kandidátů na volební úspěch, stal
starostou. Dnešní prozření některých z těch, kteří se na instalaci pana Bíle do funkce starosty podíleli, Skoronicím
nepomůže.
Jan Grombíř

Reakce na článek pana Grombíře „Dva roky prázdnin“
Výše zmíněný článek je osobním názorem pana pisatele, vyjadřuje domněnky a je zavádějící.
Dovolím si malé doplnění výše uvedeného článku o jednu výtku vůči obci, na kterou pisatel patrně záměrně zapomněl. Pisatel se v předešlých článcích směřovaných na vedení obce pravidelně dotazoval na stav pozemkových
úprav, kde kritizoval přístup obce k pozemkovým úpravám. Ty vždy řadil mezi priority obce a nyní o nich v jeho
kritickém článku není ani zmínka. Pozemkové úpravy, které jsou prioritou naší obce, v současné době váznou na
tom, že obec nemá ve svém vlastnictví téměř žádné pozemky, které by mohla v tomto případě směnit. Jak tedy
mohlo dojít k tomu, že obec nevlastí téměř žádné pozemky vhodné pro směnu? Kdo byl starostou, za jehož funkce
byly rozprodány téměř všechny obecní pozemky, které mohly být využity při pozemkových úpravách? Na tyto
otázky Vám jistě rád odpoví pan pisatel výše uvedeného článku. Je s podivem, že může tak uvědomělý znalec a
kritik obce naplánovat pozemkové úpravy a přitom prodat téměř všechny obecní pozemky, které by bylo možno
nyní využít.
Tímto bych rád požádal všechny občany, zda by byli ochotni některé své pozemky obci prodat a tím pomohli pozemkové úpravy dokončit.
František Bíla, starosta obce
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Senátorka Hubáčková
Dlužíte? Využijte „Milostivé léto“!
Dlužíte státu, kraji, městu, obci nebo jimi založeným firmám či příspěvkovým organizacím? Těmi jsou například ČEZ, zdravotní pojišťovna VZP,
dopravní podniky nebo bytová družstva… Pokud nejste v insolvenci a tento
dluh vymáhá exekutor, máte šanci se dluhu zbavit. V letošním roce byla
schválena novela zákona č. 286/2021 Sb. V úzké spolupráci s poslancem
Markem Výborným a dalšími senátory se podařilo prosadit do novely zákona princip tzv. Milostivého léta. To zjednodušeně znamená, že pokud
dlužník v termínu od 28.10.2021 do 28.1.2022 zaplatí zbývající jistinu dluhu
a náklady na exekutora ve výši 750 Kč bez DPH (908 Kč s DPH), celého
dluhu se zbaví. Dluhů se takto může zbavit stovky tisíc lidí, kteří se mnohdy
dostali do nezvladatelné situace díky tomu, že se v minulosti z vymáhání dluhů stal velký byznys.
Například dluh za nájemné městského bytu ve výši 3 000,- Kč narostl až na dnešních 250 000,- Kč, protože k samostatnému dluhu narůstají náklady na správu dluhu (náklady na exekutora, úroky a další). Cílem novely, kterou jsem
prosazovala, je dát šanci lidem v dluhové pasti se vypořádat za lepších podmínek se svými dluhy.
Šanci je možno využít pouze do 28.1.2022. V případě nejasností či komplikací se doporučuji obrátit na mobilního dluhového poradce „Člověka v tísni“, který nově sídlí i v Hodoníně a kontakt pro oblast dluhů je Jan Skoumal,
jan.skoumal@clovekvtisni.cz, 777 367 880.
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
Rok 2021 byl pro nás všechny velmi těžký. Opět jsme se potýkali s projevy sucha,
přívalovým deštěm a přibyl další přírodní jev - tornádo. To naše území zasáhlo
a značně poznamenalo. Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do pomoci s odklízením škod způsobených tornádem.
Stále nás velmi trápí COVID-19. Všichni s ním bojujeme, jak je jen v našich silách.
Děkuji všem a zejména zdravotníkům, kteří pomáhají zvládat tuto pandemii.
Přeji vám krásné prožití svátků vánočních a do nového roku přeji co nejméně
problémů, mnoho úspěchů, úsměvů a především hodně zdraví!
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
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Vzpomínky
Jednou, bylo to v prázdniny, protože jsem byla ráno
doma, tatínek řekli: ,,Anežko, bude se telit kráva, tak ju
budeš hlídat. Já nemožu byt celýho půl dňa doma, tak
budu vozit hnůj.” Já jsem poctivě každú chvílu běhala
do chlíva. Kráva rajtovala po chlívě, takže dávala vědět, že
už to bude brzo. Tatínek akorát dojeli pro další fůru a řekli: ,,Eště chvílu to potrvá, jednu fůru eště dodělám.” Sotva
odjeli, kráva se začala telit. Já celá vyděšená sem utíkala
z chlíva na ulic, jestli tatínek už jedú, ale tatínek pořád
nikde. Věděla sem, že už je nejvyšší čas krávě pomoct, jinak se tele zadusí. Naštěstí byli doma strýc súsedůj a já
na ně spustila: ,,Strýcu, poďte k nám, nám se teď telí kráva
a tatínek nejsú doma.” Strýc zkontrolovali situaci a řekli: ,,Nic se neboj, bude to dobrý, ale sežeň eště jedného
chlapa.” Vletěla sem naproti do Chalůpek a tam byl doma
Jenda Z. Poprosila sem ho, aby nám šel pomoct, jenomže
on byl číšník a tej krávy se myslím aj bál. Strýc řekli: ,,Jendo, neboj se, jednu ruku jí strč do nosa a druhú ju chytni
za roh a pevně ju drž.” Štraněk už měli strýc uvázaný, trochu potahli a tele bylo venku. Až za hodnú chvílu tatínek
dojeli a já na něj spustila: ,,Kde ste tak dlúho, kráva už je
otelená.” No řeknu vám to. Trať, kde hnůj vozili, byla akorát u búd a zrovna tam došel některý vinař a volá: ,,Franto, poď to okoštovat!” A tatínek na krávu zapomněli.
Za mojého mládí se všecí znali a navzájem si pomáhali. Kolikrát aj v noci někdo búchal na dveře, že potřebuje
pomoct, špatně se jim telila kráva.
Protože jsme neměli kluka, musela jsem pomáhat aj já.
Například přede žňama se přehazoval vůz z fasuňku
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na žebřiňák, na kterém se sváželo obilí posečené, svázané a poskládané do mandelů do stodoly. Vozy byly hnojňák, fasuňk, žebřiňák, a když byl v zimě sníh, jezdilo se
do lesa na dřevo se saňama. Ještě byl košiňák, ale ten měli
jenom koňáci. S tím se jezdilo k příbuzným do vzdálenějších vesnic na hody, křtiny, svátky a taky se na něm vozili
nebožtíci do kostela a na hřbitov. Většinou lidi umírali
doma. Po krátkém rozloučení u domu se truhla naložila
na vůz a jelo se do kostela. Smuteční průvod za vozem.
Ještě mě utkvěla jedna vzpomínka na tatínka. Byli
to člověk hodně zásadový. Jednou chodil po dědině nějaký agent a ptal se lidí, proč nemají radio. Tatínek neohroženě prohlásili, že v radiu cigánijú a že si kúpíme, až tam
budú mluvit pravdu. Musel to být slušný člověk, protože
řekli: ,,Tak to tam napsat nemožu, za to by nás zavřeli.
Napíšu, že radio nemáte z finančních důvodů.” Bylo to
za Gottwalda nebo Zápotockýho, to už si přesně nevzpomínám.
Takový život jsem prožívala ve svém mládí. S dnešní dobú
je to nesrovnatelný. Připadám si jako cizinka ve vlastní
zemi. Všude anglické nápisy, kterým nerozumím a bez
těch sociálních sítí to do smrti taky vydržím. Nyní žijeme
v konzumním blahobytu, ale mně přesto něco chybí. Kdo
umí číst mezi řádky, ten ví co. Někdo moudrý řekl, že lidstvo půjde s tím pokrokem tak daleko, až se samo zničí.
Vzpomínky jsou jediný ráj, ze kterého nemůžeme být vyhnáni!
Anežka Ingrová
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Kyjovské Slovácko
Kyjovské Slovácko v pohybu – vaše MASka
Před pár lety se v souvislosti s rozvojovými aktivitami v regionu objevil nový pojem MASka. Někteří z vás
ale možná dodnes neví, co jiného než maškarní maska,
či obličejová maska či maska, za kterou se občas člověk
potřebuje schovat, si mají přestavit. Možná jste si také
všimli našeho loga – slováckého klobúčku, kterým jsou
označeny námi podpořené projekty a rovněž nevíte, co je
pod klobúčkem. Tak právě pro ty z vás si dovolím malé
vysvětlení, protože činnost MASky se vás všech nějakých
způsobem může dotknout. Spolek Kyjovské Slovácko
v pohybu je jednou ze 180 tzv. MASek (Místních akčních
skupin), které působí ve venkovských oblastech ČR a podílí se na jejich rozvoji. Kyjovské Slovácko zahrnuje 45
obcí kolem Kyjova, je tedy i vaší MASkou.
Spolek Kyjovské Slovácko byl založen před dvaceti lety
skupinou nadšenců, kteří se chtěli podílet na zlepšování
kvality života na Kyjovsku a využít možností blížícího se
vstupu do EU. Postupně se z nich vypracoval tým profesionálů, který nadále plní poslání spolku s mottem: „Společně s místními se podílíme na rozvoji našeho regionu“.
Svou činností přineslo na Kyjovsko více než 250 000 mil.
Kč a podpořilo více než 350 projektů obcí, drobných podnikatelů, spolků, škol a farností.
Spolu s ostatními členy týmu však věřím, že jste o nás
a našich aktivitách přinejmenším slyšeli, či se jich přím
účastnili, ať už jako žadatelé, či jako účastníci akcí.

operačního programu), OPZ (Operační program Zaměstnanost) podporujeme projekty obcí, malých podnikatelů, spolků, farností.
MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání – z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podporuje zlepšování
kvality vzdělávání a technického zázemí škol a školek.
CSS – Centrum služeb pro obce – díky projektu Svazu
měst a obcí podporujeme spolupráci obcí, přípravu a realizaci společných projektů a rozvoj místní ekonomiky.
TAS – jsme členem Turistické asociace Slovácko a podílíme se na rozvoji cestovního ruchu, např. zavedením regionální značky Slovácko -regionální produkt.
Animace území – podněcujeme nové nápady, konzultujeme projekty, propojujeme partnery, motivujeme, vzděláváme, publikujeme, pořádáme vzdělávací a kulturní akce
a další.
JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT
- můžete získat podporu na uskuteční svého nápadu
a re alizaci projektu
- můžete podat námět k činnosti MAS
- můžete se se stát členy některé pracovní skupiny
- můžete se podílet na organizaci akcí MAS
- můžete se stát členem MAS
- můžete se stát našim kritikem či oponentem
Tím vším můžete napomoci k rozvoji vašeho regionu!
Dveře naší kanceláře jsou Vám otevřené.
Těšíme se na spolupráci!

CO DĚLÁME
CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj – prostřednictvím získaných prostředků z EU fondů PRV (Program
rozvoje venkova), IROP (Integrovaného regionálního

Za Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Anna Čarková
předsedkyně
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Charita
Pozdravení z Charity
Vážení a milí spoluobčané, uživatelé našich služeb, příznivci charitního díla!
Pro Charitu se letošní rok od toho loňského příliš nelišil. Celá společnost i nadále čelí
riziku nákazy SARSCoV2; virem, s nímž v celosvětovém měřítku žijeme už téměř dva
roky a na který jsme si skoro všichni za tu dobu nějakým způsobem zvykli.
My lidé jsme různí; někteří z nás se snaží celý problém bagatelizovat a státem vyhlášená opatření ignorovat, jiní v souvislosti s rizikem nákazy propadají stresu, panice a beznaději; nutno podotknout, že mnohdy oprávněně, neboť daň,
měřená počtem zmařených lidských životů řadí Českou republiku ve světě bohužel na přední příčky. Charitě Kyjov se
tato nákaza také nevyhýbá; ani v letošním roce mi nezbývá nic jiného, než konstatovat, že jsme se nedočkali jediného
měsíce, kdy by nikdo z pracovníků Charity nebyl nakažen. Ale nejedná se jen o zaměstnance; nákaza se objevuje i v rodinách našich klientů a řada z nich jí bohužel podlehla. I když si někdy připadáme bezmocní, snažíme se dělat vše pro
to, abychom ochránili nejenom sebe a své blízké, ale i všechny ty, se kterými se dostáváme denně do kontaktu. Téměř
všichni pracovníci Charity Kyjov jsou naočkovaní vakcínou proti Covid-19, nařízená vládní opatření byla a stále jsou
ze strany personálu respektována a striktně dodržována, nasmlouvané služby vůči všem klientům Charity se nám stále
daří - zaplať Pán Bůh – plnit bez omezení.
„Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení…“ Chci upřímně poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří se v řádu dnů či týdnů průběžně stávali nedílnou součástí týmu pečovatelské služby a bez
jejichž nezištné pomoci, úsilí a času bychom to v první polovině tohoto roku skutečně nezvládli. Uznání a upřímné
poděkování za obětavost a pracovní nasazení chci při této příležitosti vyslovit rovněž vedení Charity Kyjov, všem svým
spolupracovníkům, vedoucím středisek i jim podřízeným pracovníkům, neboť jsou to právě oni, kteří za těmi „nejpotřebnějšími“ dennodenně dojíždějí do jejich domovů.
Přeji všem, aby letošní vánoční svátky byly přes všechny tyto problémy a těžkosti časem štěstí, radosti a naděje. Pokusme se čas adventního očekávání strávit skutečnou vnitřní obnovou a vzájemnou podporou. O Vánocích ať nás
pak všechny prozáří jemné a tiché betlémské světlo – světlo pokoje, odpuštění, smíření a naděje; světlo, probouzející
touhu po dobru a po lásce; jediné světlo, které nás všechny dokáže naplnit pokojem a radostí. Ať tento pokoj a radost
dokážeme přinášet do domovů těm nejpotřebnějším i svým blízkým nejenom o Vánocích, ale i v novém roce.
Pevné zdraví a vše dobré do nového roku!
Bc. Jitka Rybová, DiS.
PR, Charita Kyjov

Statistika 2021
Evidence obyvatel
Stav k 1. 1. 2021....... 530
Narodilo se................... 7
Přihlásilo se.................. 9
Odhlásilo se............... 11
Zemřelo........................ 9
Stav k 12. 12. 2021... 526
Vítáme do života:
Polehňová Miriam
Blahůš Martin
Hudcová Amálie
Drozdová Julie
Rieszová Matylda
Musil Albert
Trumpešová Nela
Přihlásilo se:
Hanák Marcel
Zubaj Jan
Jagošová Květoslava
Jagoš Marek
Brauner Petr
Běhal František
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Běhalová Marie
Zubaj Janko
Zubaj Sebastian

Rybová Marie
Fridrichová Anežka
Novotný Bohumír

Odhlásilo se:
Polehňová Miriam
Krist Martin
Karalo Ivan
Hlaváč Denis
Nikl Petr
Niklová Alena
Niklová Aneta
Řihák Lukáš
Platzková Anna Marie
Dobeš Jakub
Ondřejka Radek

Průměrný věk obyvatel
v naší obci je 43 let.

Opustili nás navždy:
Teplá Marie
Kumr Jan
Mores-Lunga Miroslav
Brázdová Ludmila
Brázda Jindřich
Vašíček Petr

Rajsiglová Alena
Raiskub Vladimír

Legalizace a vidimace
K 12.12.2021 bylo úředně
ověřeno 204 podpisů a listin.
Životní jubilea
70 let
Ingr Jan
Žůrek Jaromír
Žůrková Marie
Vávra Miroslav
Grombíř Jan
Maršálek Štefan
Lunga Blažej
Ingrová Marie
75 let
Ingr Petr
Klimeš Josef
Lungová Marie

80 let
Brázdová Ludmila
Hudcová Ludmila
Bílová Josefa
85 let
Půček Štěpán
Plachá Veronika
90 let
Borýsek Antonín
Nejstarší žena v obci
Lungová Helena 97 let
Nejstarší muž v obci
Holcman Pavel 94 let
Všem jubilantům přejeme
především hodně zdraví
a spokojenosti.
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Výzva
Do konce funkčního období současného zastupitelstva
schází necelý rok. O tom, jak nedbale a nekompetentně
zastupitelé své funkce vykonávají, jsem mnohokrát mluvil na jednáních zastupitelstva a psal v obecním zpravodaji. Nehospodárnou a ledabylou správu obce popisuje
i glosa „Dva roky prázdnin“ v tomto čísle bulletinu.
V tomto textu se ale nechci zabývat tristní současností,
ale zamyslet se nad možností, jak neblahou situaci změnit. Pokračování stagnace si obec už nemůže dovolit.
Změna, ke které by mělo dojít v komunálních volbách na
podzim příštího roku, záleží jen na nás, občanech Skoronic. Uvědomělé občanství, jehož součástí je odpovědnost
za stav věcí veřejných a nejbližší komunity především, je
zaručenou cestou k nápravě. O podíl na správě obce by
se měli přihlásit především aktivní a vzdělaní lidé, kteří
ve Skoronicích žijí a budou žít. Tady budou vychovávat
své děti, trávit volný čas, vnímat vztahy mezi lidmi a atmosféru v dědině. Zastupitelstvo jako samosprávný orgán
má jedinečnou možnost zlepšovat kvalitu života v obci.
Budováním občanské vybavenosti, podporou spolků
a zájmových aktivit, pečlivým udržováním materiálních
i duchovních hodnot vybudovaných předchozími gene-

racemi. Zastupitelé mohou být vzorem chování pro své
spoluobčany, spravedlivým přístupem a dělnou spoluprací prohlubovat soudržnost obce i vzájemný respekt.
Vyzývám ty z vás, kterým není lhostejné, jak bude naše
obec vypadat, kandidujte v příštích komunálních volbách.
Vytvořte kandidátku z lidí, kterým na Skoronicích záleží a pokuste se o změnu, kterou obec potřebuje. Byl by
to nejlepší dárek obci k 700. let od první písemné zmínky
o existenci Skoronic. Pracovité a svorné zastupitelstvo si
obec zaslouží a občané ho ocení. Já jsem připravený se
o své zkušenosti se správou obce podělit s každým, kdo se
k tomuto kroku odhodlá.
Pokud se to nepodaří ani velkolepé oslavy významného
výročí na smutné současnosti nic nezmění. Pozice starosty bude dál jen slušně placenou a prestižní funkcí vykonávanou bez zájmu a odpovědnosti, zastupitelství vítaným přivýdělkem za dvě hodiny sezení párkrát do roka.
A Skoronice budou dál zaostávat, zahleděné do minulosti
a neschopné využít příležitosti, které se nabízí.
Jan Grombíř

Fotogalerie
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Už je zima na zápraží,
sníh se dere do dveří.
Děti staví sněhuláka,
že roztaje, nevěří.
Vítr fouká do jedliček,
rozdovádí jehličí.
to pak vletí do komína,
s meluzínou zafičí.
Táta pálí purpuru,
z kuchyně zní koledy.
Cítíte i františka?
Ten provoní sousedy.
Vaječný koňak při večeři,
teta ráda popíjí.
strýc zase vánočním punčem,
raději se posílí.
Maminka na stůl chystá,
vanilkové rohlíčky.
Přidá domácí vánočku,
kokosové kuličky.
Synek lije olovo,
dcerka krájí jablíčko.
Copak tam asi uvidí?
Jen nám řekni, hvězdičko.
Po večeři pod stromečkem,
dárečky se rozdají.
Pro babičky, pro dědečky,
jak jmenovky říkají.
Svíčky se zapálí,
vánoční čas je všude.
Zvony v kostele zvoní,
vždyť půlnoční teď bude!
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