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„ Vážení spoluobčané, na vědomí se dává, že … “
kontakty: info@obecskvoretice.cz, tel: J.Chlanda 722 944 837, J.Hora 724 915 833
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Tentokrát se nekonalo zasedání zastupitelstva obce z pochopitelných důvodů. Nemohli
jsme se shromažďovat. Neznamená to, že se zastupitelstvo „ulejvá“. Právě naopak.
K ostatním provozním věcem přibyla agenda s nově vzniklou situací. Všechny obecní
věci a projekty pokračují, dojde pouze k některým zdržením, jež mají na svědomí vládní
opatření (omezení úředních hodin úřadů a firem, dovolené, karantény). Starosta i
zastupitelé jsou ve spojení jednak telefonem, jednak emailem, a operativně řeší
všechny záležitosti i problémy, které se v obci vyskytnou. Starosta je pravidelně
informován o výskytu koronaviru v našem okrese. V naší obci není nikdo nakažený a ani
není nikdo v karanténě. Blatensko je na tom zatím celkem dobře. Buďme tedy v klidu!
Na našich webových stránkách je v adresáři nová rubrika „Koronavirus ve Škvořeticích“,
kde se soustřeďují všechny informace, zákony i příkazy, které se týkají naší obce.
Zatím nejdůležitější jsou roušky. Jak se používají a jak si je lze rychle vyrobit opakují
dnes a denně v TV. Na našich webových stránkách je tato informace také.
Všichni zastupitelé jsou nadšeni, jak všichni obyvatelé dodržují nošení roušek, hlavně
do krámu. Před krámem je desinfekce i ochranné rukavice. Katka pravidelně desinfikuje
celý krám. Děkujeme!!!

Jo, a ještě nenoste takovéto roušky, někoho mohla by klepnout „pepka“:

Zastupitelstvo se také rozhodlo, že koronalavičky
instalovat v obci NEBUDE.

Protože je „Apríl“, dovolili jsme si i trošku legrace.
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A teď zase trošku vážně.
Velká většina starších občanů nevytáhne paty z baráku a nemají k dispozici ani počítač,
aby se podívali na naše webové stránky, a tím pádem nepřijdou se podívat ani na
úřední desku, prosíme je, nakládejte s použitými rouškami a rukavicemi jako
s infekčním materiálem. To znamená, do dvou igelitových pytlů, které se zavážou a hodí
do směsného odpadu. Jedná se hlavně o použité jednorázové roušky a rukavice.
Látkové se vyváří a žehlí.

Starosta ještě informuje :
Z důvodů krizových opatření jsou úřední hodiny do odvolání
omezeny.
Platby v hotovosti (popelnice, psi, obecní dřevo apod.) jsou dočasně pozastaveny.
Je možno využít bezhotovostní platby na účet obce.
Neodkladné záležitosti budou řešeny individuálně telefonicky nebo přes email.

Jelikož se situace na bojišti s virem KORONA mění každým okamžikem resp.
dnem, obec vytvořila „krizový tým“, který bude řešit pomoc našim
spoluobčanům, a to ve složení:
Jarda Chlanda, Josef Hora, František Kraml, Martina Kramlová, Renata
Rosinová, Katka Schaffarzová, Jarka Králová
Pokud mají spoluobčané v souvislosti s vydanými opatřeními problém
s nákupem, obstarání léků nebo služeb, mohou se obrátit na níže uvedené
kontakty:
info@obecskvoretice.cz, tel. J Chlanda 722 944 837, J.Hora 724 915 833
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Nabídka brigády sázení stromků v obecních lesích pomocí vrtáku a výstavba
oplocenek –práce dle standardu a odměna dle lesnického ceníku. Zájemci o bližší
informace kontaktujte OÚ.
Pokud se Vám zdá, že jsme letošní zimy porazili a ořezali nadměrné množství stromů
a křovin, je Vaše tušení správné. Je však třeba zdůraznit, že vše co jsme poráželi, byly
stromy na obecních pozemcích, od kterých hrozilo při odlomení jejich částí ohrožení
zdraví nebo majetku, ať už obecního nebo našich spoluobčanů. Dále jsme museli
připravit zarostlé obecní plochy k rekultivaci, ke které dojde v průběhu jara. Pokud
půjde vše hladce, měla by být zemina po výstavbě vodovodu a kanalizace, prozatímně
deponovaná u Dalině, rozvezena na vhodné lokality do konce dubna.
Silnice
O termínu zaasfaltování obecních komunikací po výstavbě vodovodu a kanalizace
jednáme se zhotovitelem (KDS-stavební), vzhledem k současným omezením
s ohledem na koronavir však bližší termín nemůžeme určit.
Voda
Připomínáme spoluobčanům, kteří si ještě neobjednali vodoměrnou sestavu, nechť
tak neprodleně učiní. Většina sestav a vodoměrů je již objednána a vydána, proto
nemůžeme objednávat do zásoby.
Pomoc s výukou dětí
Rodičům, kteří by uvítali pomoc s výukou dětí, které v této době nemohou
navštěvovat školu nabídla nezištnou pomoc s výukou p. Dana Šmídová a Hanka
Koubková. Zájemcům o tuto službu předáme kontakt na obecním úřadě.
Velké poděkování členům krizového týmu a dobrovolníkům za pomoc ……

… a jedna smutná zpráva pro naše děti
Velikonoce budou letos bohužel bez rachtání dětí a bez koledy.
Vynahradíme jim to o dětském dnu.
Ale pondělní pomlázka v rámci rodiny je doporučována, jenžto pružný ohebný vrbový
proutek vyhání viry z těla …
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O myslivcích a myslivosti.
Pokud zabrousíme do českých slovníků, dočteme se, že slovo myslivec má v
češtině dva významy. Jednak označuje lovce divoké zvěře a jednak je lidovým
pojmenováním alkoholického nápoje, bylinné lihoviny s obrázkem myslivce na
etiketě, která se vyrábí už přes 150 let.

Díky charakteristickému obrázku zná tenhle nápoj snad každý. Měl ho v oblibě
dokonce i Jan Werich.
Proslulou lihovinu začal vyrábět v polovině 19. století v ústecké čtvrti Krásné
Březno vestfálský továrník Louis Eckelmann pod názvem Stará žitná. Teprve
později se objevil podtitul "myslivecká“.
Obrázek muže v zeleném klobouku s flintou přes rameno však nesla láhev od
samého počátku. Jeho původ popisuje firemní legenda o myslivci, který údajně
nechtěl továrníkovi prozradit recept na svůj lahodný nápoj, dokud mu magnát
nenabídl, že jeho portrét bude na etiketě.
Největší popularitu zažíval "myslivec“ v dobách socialismu, kdy při omezení
dovozu zahraničních alkoholických nápojů reprezentoval společně s Becherovkou
tzv. "lepší pití“, také býval nazýván „alkoholem s lidskou tváří“.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost říká, že myslivost je "činnost
zabývající se chovem, ochranou a lovem zvěře" a myslivec, že je ten "kdo
provozuje myslivost" a za druhé pak "příslušník zvláštního druhu pěchoty v
některých armádách". Starší Slovník spisovného jazyka českého jako další
význam slova myslivec uvádí: "(za feudalismu) sluha určený k doprovodu a osobní
stráži svého pána". Slova myslivec a myslivost skutečně vznikla ze slovesa myslet.
Myslivý prý také v původním a zapomenutém významu znamenalo chtivý, horlivý ten, kdo stále, usilovně, rád (o něčem, na něco) myslí. Myslivec byl ten, kdo
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náruživě, horlivě, chtivě lovil zvěř.
Dodejme ještě, že sloveso myslet je všeslovanské, že má indoevropský původ,
takže do stejné jazykové rodiny jako slova mysl a myslivec patří například i řecké
mýthos, tedy slovo, řeč, vypravování, myšlenka, z nějž v češtině máme výraz
mýtus.
Slovo myslivec ve významu lovec, střelec, eventuálně zaměstnanec lesní
správy, existuje jen v češtině a v polštině. V žádném jiném jazyce se lesní lov s
myšlením nespojuje. Ano, opravdu jde o myšlení.
Všechny ostatní jazyky spojují tuto profesi se slovem lov.
Tolik naše slovníky.
Pokud si odmyslíme jejich výklad a zamyslíme se nad skutečností slova myslivost,
vytane nám na mysli, jak to přemýšlivý autor ve skutečnosti vlastně myslel.
Říká se, že člověk je mlád, dokud si umí hrát. O mužích všeobecně platí, že jsou
jako děti, akorát mají dražší hračky. O myslivcích toto platí dvojnásob. Při
duchaplných debatách u piva, kdy rozum teče po zemi, prožíváme šťastné chvíle,
jako kdybychom ještě neopustili základní školu. Po půlnoci už to vypadá, že jsme
se ještě neprobojovali na druhý stupeň. A pak, že člověk nemládne.
V našich jihočeských zemích – konkrétně škvořetických končinách se k tomuto
problému snažíme stavět čelem. Ne vždy je však přání otcem myšlenky. I u nás se
v ojedinělých případech stane, že se myslivec zamyslí… a pak to nedomyslí. To se
může stát i zkušeným myslivcům. Jelikož jsme však spolek kamarádů, je tady vždy
druhá šance. Pokud se některý z nás zachová nemyslivecky při lovu, dostane ještě
šanci zachovat se jako myslivec při soudu o poslední leči. Není to až tak bolestivé i
když je někdy třeba navštívit nejbližší bankomat. Ve valné většině případů
Myslivecký soud uspokojí bankovky s obrázkem Františka Palackého,
v ojedinělých případech to hříšník vylepší obrázkem Emy Destinové. Vážnější
prohřešky nepamatují ani nejstarší pamětníci. Přesto, že většina provinilců toto
platí z nemanželských peněz nebo též z peněz stranických (neb se dávají
stranou), mnozí z nich zamáčknou slzu při pomyšlení, jak se jejich drahá polovička
durdí, že mohla mít pod tíhou zlata svoji ladnou šíji shrbenou…. Jsou známy
dokonce případy (naštěstí ne z našeho spolku), kdy se záminkou promarněných
peněz rozzuřené manželky přirovnávaly bříška svých potomků k vydutým bříškům
somálských dětiček.
Nicméně je třeba podotknout, že se blýská na lepší časy. Většina spolků se potýká
s nízkou členskou základnou, myslivost není výjimkou. U nás však pšenka brzy
pokvete. O výroční schůzi jsme přijali čtyři nové členy, čímž si Myslivecký spolek
Zbůze Škvořetice zajistil přední místo mezi místními spolky. Pravda – jejich věkový
průměr hodně přes čtyřicet let příliš naši stáj neomladil, ale jak klasik říká – nemusí
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pršet, stačí, když kape. A tímto se celkem nenápadně dostáváme k průběhu
Výroční schůze Mysliveckého spolku Zbůze Škvořetice, která se konala 7.března
v místní nálevně. Tak jako každý rok, i letos předseda spolku a myslivecký
hospodář zhodnotili rok uplynulý a nastínili vize roku příštího. Po vášnivé diskusi
přišel hlavní hřeb večera – svíčková. Nutno podotknout, že manželka pana
hostinského byla opět ve formě a závěr večera proměnila v opravdový kulinářský
zážitek. Pohlreich by mohl jít do pr…. .
Přesto byla letošní výročka něčím jiná. Jak jsem nastínil v předchozích odstavcích,
přijímali jsme čtyři nové členy. Vzhledem k tomu, že dva se nemohli účastnit
(kdybych se nebál, že je budete lynčovat, popravdě bych napsal, že byli
v karanténě i když negativní), zbývající dva jsme přijali v duchu mysliveckých
tradic mezi myslivce. Slavnostního pasování se tradičně ujal člověk nejpovolanější
– náš zelený kamarád a pravodatný myslivec Toník Pobudouc. Toto slavnostní
přijetí v jeho podání musí v každém ze zúčastněných zanechat nezapomenutelný
zážitek. Nutno dodat, že v letošním roce bylo panu Láďovi Hroudovi předáno
“Vyznamenání za zásluhy o myslivost“, propůjčené ČMMJ. Toto ocenění
v loňském roce obdržel také p. Josef Ředina, p. Jaroslav Podhorský a p. Antonín
Pobuda. Tímto jim patří dík za všechnu práci, kterou rozvoji české myslivosti
věnovali.
Myslivecký rok (na rozdíl od kalendářního) se počítá od 1. dubna do 31. března
následujícího roku. Protože toto pojednání píši 30. března a může se ještě
ledacos přihodit a také proto, abych dal v našem měsíčníku prostor dalším
spolkům, některá zajímavá čísla ohledně lovu zvěře uveřejním v některém
z dalších Bubeníčků.

Blíží se doba kladení mláďat, zohledněte to prosím při Vaší procházce nebo
venčení svých čtyřnohých miláčků a dopřejte prosím novým starostlivým
rodičům trochu klidu při výchově svých ratolestí !

Včelařské kalendárium - začátek jara
První jarní den přinesl poměrně vysoké teploty a včelky se velmi snažily, aby do úlu
přinesly co nejvíce pylu. Ten nyní sbírají zejména na vrbách jívách. Když se na chvilku
zastavíte u rozkvetlé jívy, uslyšíte hlasité bzučení a můžete vidět včely žluté od pylu. Jak
se včely pohybují po květu, pyl se nachytá na jejich chlupaté tělo a ony ho pak přesunují
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do „hrudek“ na zadních nohou, kterým se říká rousky. V úle ho pak umísťují do plástů
blízko plodu. Pyl obsahuje vysoké množství bílkovin, ale také řadu minerálních látek,
vitamínů, cukrů, enzymů, tuků… V úle slouží ke krmení včelích larviček, ale i ke krmení
dospělých včel. Zajímavé je, že barva pylu se liší podle toho, z jakých rostlin je přinášen.
Od téměř červeného z jírovce maďalu až po modrý ze svazenky.
V současné době je pyl stále častěji využíván i jako doplněk stravy pro člověka.
Včelaři se chodí stále častěji dívat k úlům a s radostí pozorují, jak včelky létají a nosí pyl.
Pokud to dovolí teploty, včelař udělá první velkou jarní prohlídku úlů. Zkontroluje
zdravotní stav včelstva a množství zásob. V pozdějším jaře pak přidává do úlu prázdné
plásty, do kterých včely ukládají med.

.

.

Oslava MDŽ se konala už v době, kdy začal řádit koronavirus, ale na rozdíl od
moravského Uničova u nás proběhla bez jakýchkoliv následků.

Foto z MDŽ je v přiloženém SOBáčku, kde jsou i další fotky a články
z dění v obci.
.

.

Starosta děkuje sportovcům a hasičům za brigádu při úpravě terénu naproti cihelně.
.

.

PŘEJEME HEZKÉ A VESELÉ VELIKONOCE
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