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VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)

.

Dne 19.12. 2019 se konalo 14. zasedání zastupitelstva obce Škvořetice.
Přítomni: Jaroslav Chlanda, Josef Hora, Petr Šavrda, František Kraml, Kateřina
Schaffarzová
Omluveni: Jiří Hrouda, Anton Murárik, Josef Ředina, Vojtěch Rosina
Přítomní občané: Petr Habada, Petr Mikeš
Přítomno: 5 členů (z celkového počtu 9 členů)
Předvánočního zasedání zastupitelstva obce se zúčastnilo jen pět členů (ostatní
členové byli omluveni), ale zasedání bylo usnášeníschopné.
1) Byl projednán průběh stavby ČOV, vodovodu a kanalizace. Rozbory vody byly
v naprostém pořádku, proto byl proveden proplach potrubí a voda byla
spuštěna.
2) Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením 11/2019, které je
vyvěšeno na úřední desce i na www stránkách obce.
3) Zástupci se seznámili s návrhem rozpočtu na rok 2020, který je také vyvěšen
na úřední desce a na www stránkách obce. Návrh byl schválen.
4) Byla schválena obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o poplatku ze psů.
5) Situace v obecních lesích – další postup kůrovce, pokračující těžba dřeva,
vysazování nových porostů, oplocování, obnoveno přibližně 25%.
6) Byla projednána žádost o dotaci – Program obnovy venkova
Dotační podmínky – celková výše do 0,5 mil. Kč, dotace do výše 60 %, možné
až 2 dotační tituly.
Lze čerpat na obnovu sakrálních staveb, výměnu střešní krytiny na místním
pohostinství, instalaci informačních radarů na určených místech v obci.
ZO souhlasí s použitím celé částky na opravu obou kaplí – okna, vitráže,
elektroinstalace, fasáda.
7) Záměr pronájmu obecních pozemků p. P. Habadovi
ZO souhlasí s pronájmem uvedených pozemků za podmínek Obce.
Pan P. Habada souhlasí s tím, že za rok 2019 mu bude účtována nová cena za
pronájem pozemků (ve stejné výši jako ZOD).
8) ZO souhlasí s neposkytnutím finančního daru pro zařízení Prevent z důvodu,
že Prevent už získává finanční dary od Svazku obcí Blatenska a Města Blatná.
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9) K dalšímu jednání otevřena otázka odpadů: žádost o kontejner na plasty
k okálům a zavedení nádob na použitý jedlý olej a tuky. Sběrné nádoby na
jedlé oleje a tuky jsou již zajištěny ve spolupráci s TS Blatná.

VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE

.

Opravdu nejvyšší důležitost na začátku tohoto roku má rekonstrukce návsi a
s tím související případná rekonstrukce Kulturního domu a hospody, jedna
z úvah je i zbourání hospody a její začlenění do KD v rámci rekonstrukce.
Je to velký projekt, na který se bude zastupitelstvo snažit zajistit dotace. Náš
projekt návsi musí být vypracován dříve, než bude vypracován projekt na
hlavní průtahy obcí od Státní údržby silnic, která bude vypracovávat projekt
pravděpodobně již v letošním roce.
Zatím všechny návrhy (zatím pouze 3) uvažují s odklonem silnice od KD
směrem k Sázce, jednak z důvodu zpomalení průjezdu aut (zvláště nočních
náklaďáků) naší obcí, a také, aby se vytvořil prostor před KD a vytvořila se
odpočinková zóna přímo ve středu obce.
K této velké změně bude v nejbližší době svolána veřejná schůze, na které
zastupitelé budou chtít slyšet návrhy a připomínky od občanů, budou chtít
znát jejich postoj k této rekonstrukci a hlavně není možné, aby celá tíha
projektu ležela jen na zastupitelích, proto prosím, zvažte každý, jak by mohl
s tímto zkrášlením naší obce pomoci.
Co si budeme namlouvat, naše náves moc hezká není.
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KANALIZACE A VODA

.

Před Vánoci se zdárně podařilo dokončit vodovodní řád, včetně dezinfekce a
proplachů. Domácnosti, které mají problém se zásobováním pitnou vodou, se už
mohou připojovat. Kdo měl již objednanou vodoměrnou sestavu, může si ji
vyzvednout na obecním úřadě.
Při napojení na obecní vodovod zvažte po konzultaci se svým instalatérem vhodnost
osazení regulačního ventilu. Dle vyjádření dodavatele je tlak vody ve vodovodním
řádu přibližně v těchto hodnotách:
-v nejvyšších patrech bytovek kolem 3,8 ATM
-v ostatních domech ve vsi 4,5 až 5 ATM
-na konci vsi směr Buzice a na ČOV 6 ATM
Připomínáme, že stále probíhá objednávání typizovaných vodoměrných sestav na
obecním úřadu.

MYSLIVCI

.

Jak jsme slibovali v minulém vydání Bubeníčku, k plánu lovu černé zvěře jsme
se postavili čelem už při další plánované naháňce 14. prosince. Jelikož jsme se po
první naháňce, kdy jsme ulovili pouze jedno neduživé prasátko, zapřísahali, že se
rapidně zlepšíme, toužebné přání se stalo skutkem. Ulovili jsme prasátka dvě – jedno
menší a druhé trochu větší. Pesimista by mohl tvrdit, že to je opět nevalný výsledek.
My optimisté naopak s povděkem kvitujeme zlepšení o 100%.
Teoretická příprava ve zdejší hospůdce začala přinášet tolik očekávané
výsledky. Pomalu, ale jistě. Člověk je ale tvor nespokojený s touhou se neustále
zlepšovat, a tak nám ani stoprocentní zlepšení nepřineslo kýžené uspokojení (o
naplnění mrazáků ani nemluvě). Muselo přijít nevyhnutelné! Ke slovu se dostaly nové
progresivní metody. V předvečer lovu ve zdejší nálevně zasedla rada starších (v tomto
případě mladších) a při střídmém popíjení zrzavého moku nahořklé chuti probrala
všechny taktické možnosti a strategické cíle. Výsledek se nutně dostavil hned
následující den – vlastně už za několik hodin. Přišel den D, který se zapíše do
historických análů škvořetické myslivosti.
28. prosinec 2019.
Ráno všechny čekala naháňková klasika. Vytopená hospůdka, vydatná polévka a
příjemná obsluha. Časy, kdy se naši myslivečtí předkové před lovem posilňovali pivem
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a kávou s rumem, jsou již nenávratně pryč, a proto jsme polévku zapili tureckou kávou
a Birellem. Ti odvážnější Coca-Colou.
Sešlo se nás 64 myslivců a 20 honců. Bohužel naše malé zařízení není
dimenzováno na tyto krvežíznivé hordy. Naštěstí nás ale při výdeji občerstvení
zachránili kuřáci, kteří při uspokojování svého chtíče nezištně uvolnili místa u stolu
těm opozdilejším.
Před devátou hodinou ranní vyrazila z historického centra Škvořetic kolona 38
vozidel obsazených udatnými lovci. Na louce v Libnicích proběhlo zahájení dle
mysliveckých tradic za zvuků lesnic a borlic. Závodčí si rozdělili střelce a přidělili jim
lovecká stanoviště. Mnohá z nich na tzv. palpostech – naháňkových posedech.
Vedoucí honců zase rozestavili honce s psovody a společně vyrazili na zteč do první
leče. Již po ujití pár desítek metrů se zvěř dala do pohybu a začaly padat první rány,
kterých účastníci nakonec napočítali 96. Po ukončení první leče leželo na výřadu 26
divokých prasátek.
Po ošetření zvěřiny se všichni myslivci s rozhodností sobě vlastní pověnovali
další důležité činnosti – svačině. Buřty, káva, čaj, sladké pečivo a nádivka. Za tento
luxusní catering patří poděkování maminkám, manželkám a partnerkám zdejších
myslivců. Poté nastal zrychlený přesun na druhou, závěrečnou leč. I na té jsme byli
úspěšní. Ulovili jsme 9 divočáků a tím jsme skóre vylepšili na 35 kusů černé zvěře.
Historicky je to největší úspěch našeho mysliveckého spolku. K úspěšnému lovu patří
důstojné zakončení: výřad, ohně, trubači, předání úlomků úspěšným střelcům. A
samozřejmě poslední leč v místní hospůdce, kde proběhne řádné zhodnocení a
zakončení celého dne za doprovodu hudby pana Koubka až do kuropění.
Co říci závěrem? Sluší se poděkovat všem zúčastněným za přípravu a organizaci,
ukázněnou střelbu a zodpovědnost. A samozřejmě je třeba ocenit starší generaci
myslivců, kteří se i přes svůj věk stále zúčastňují mysliveckých akcí mnohdy v obtížném
terénu a za jakéhokoliv počasí. Beze zbytku tak naplňují slova jednoho zasloužilého
člena a bývalého mysliveckého hospodáře: myslivost je dřina, obzvlášť dělá-li se
poctivě.
A co si myslivci počnou s takovým množstvím zvěřiny?
Část jde na podíly samotným myslivcům, část zdejším zemědělcům, nějaké to kilo
spolkům dobrovolných hasičů na výroční schůze, sportovcům na ples do tomboly a
valná většina do tomboly na myslivecký ples. Ať již celé jako hlavní ceny nebo ve
formě zvěřinových balíčků.
Tímto Vás Myslivecký spolek Zbůze Škvořetice zve na 21. ročník mysliveckého plesu,
který se koná 11. ledna 2020 ve 20:00 v místním kulturním domě. Vstupenky jsou
v předprodeji u p. Zdeňka Mikeše na tel.: 732 806 047.
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Výzva občanům

.

Na 18. a 19. ledna 2020 je naplánována brigáda na stavění oplocenek v obecním lese
– Pahorku. Brigáda je určena převážně pro členy místních spolků. Budeme však rádi
za každého člověka, který má chuť přiložit ruku k dílu při obnově našeho lesa po
kůrovcové kalamitě. Sraz brigádníků je oba dva dny ráno v 9:00hod. Svačina zajištěna.

KULTURA A SPORT
•

.

Adventní zájezd v sobotu 7. prosince 2019 do západočeské metropole se
skutečně vydařil. Plně obsazený autobus dorazil do Plzně v dopoledních
hodinách a účastníci zájezdu po krátké návštěvě adventních trhů vyrazili na
exkurzi do pivovaru Prazdroj, kde svou konzumací důstojně reprezentovali
naše rodné vesničky.
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•

V pátek 27. prosince se ve škvořetickém hostinci konal Vánoční turnaj dvojic
v SEDMĚ. Na „bedně“ byli:
1.Volyňský pár č.1, 2. Volyňský pár č.2, 3. Karel Šorna + Jirka Holub

•

V neděli 29.prosince od 13:00 hod. se ve velkém sále KD Škvořetice konal
Vánoční ping-pongový turnaj ve dvouhře. Vítězové:
Kategorie muži
1. Milan Navrátil
2. Vojta Nový
3. Ondra Nový
Kategorie ženy
1. Zuzka Fišerová
2. Markéta Kopalová 3. Dáša Bojko
Kategorie děti
1. Štěpán Schaffarz 2. Jana Navrátilová
3. Matyáš Vohryzka

•

O těchto Vánocích byl poprvé v našich obcích k vidění “živý Betlém“.
Představení se uskutečnilo v sobotu 28.12.2019 od 15:00 hod. u kostela
Proměnění Páně v Pacelicích. Zazpívali jsme si koledy, při teplém čaji jsme
všichni mohli ocenit i když narychlo tak poctivě secvičené a připravené
vystoupení, které až dojímalo. Výstup na Křesovec se opravdu vyplatil. Herci
byli v dobových kostýmech, nechyběl živý oslík, kulisy vlastnoručně vyrobené
byly roztomilé a Ježíškovi to v nich opravdu slušelo.
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Bude:
•
•

•
•

Myslivecký ples, sobota 11. 1. 2020
Ve čtvrtek 30.1.2020 v 19:00 hod bude hostovat ve Škvořeticích v Kulturním
domě brněnské divadlo KLAUNIKY s představením klauniády DON KICHOT
DE LA ANČA pod uměleckým vedením Bolka Polívky. Toto představení se
koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.
Vstupné je 60,00 Kč pro dospělé a 30,00 Kč pro děti.
Zveme všechny milovníky divadla a klauniády zvlášť. Režie Bolka Polívky
zaručuje vysokou úroveň představení a laskavý humor.
Sportovní ples, sobota 15. 2. 2020
Masopust, sobota 22. 2. 2020

PODĚKOVÁNÍ

.

•

Martině Kramlové za organizaci zájezdu do Plzně

•

Všem aktérům, kteří se podíleli na realizaci Živého Betlému, zvláště
tvrdohlavé režisérce Hance Koubkové, která za všechno může.

ŽHAVÁ INFORMACE: V Tříkrálové charitativní sbírce se vybralo ve Škvořeticích
8.267,- Kč, v Pacelicích 1420,- Kč, dohromady krásných 9.867,- Kč … HURÁ!
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