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VÝCUC ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)

.

V době od posledního „koronavirového“ bubeníčku do dnešního vydání proběhly dvě
zasedání ZO Škvořetice. 17. zasedání zastupitelstva dne 21.5.2020 bylo v podstatě
výjezdní. Kontrolovali jsme postup prací v obci a jejich projednání. 18. zasedání ZO
bylo dne 25.6.2020.
Podrobné zápisy z obou zasedání jsou na našich webových stránkách. Zde uvádíme jen
stručný výpis.
•

Výjezd ZO do terénu, obchůzka obce:
ZO během obhlídky obce zkontrolovalo průběh prací na stavbě ČOV,
vodovodu a kanalizace, úpravy terénů, stav majetku obce v areálu
zemědělského družstva, průběh ukládání zeminy na Doubravici.
ZO prodiskutovalo návrh na vytvoření zadržovací nádrže na přítokové stoce
k Dalini v prostoru mezi hřištěm a Daliní. Nabízí se možnost využít těžké
techniky, která bude třeba pro zarovnání plochy po dočasném uložení hlušiny.

•

ZO odsouhlasilo podání žádosti na Ministerstvo zemědělství o dodatečnou
dotaci na oprávněné vícepráce ve výši 2,8 mil., které vznikly v průběhu
realizace stavby ČOV, vodovodu a kanalizace.

•

Zpráva o průběhu stavby ČOV, vodovodu a kanalizace:
Byly provedeny přípojky k obecnímu úřadu, kulturnímu domu, hospodě.
Zhotovitel KDS (dříve Casta) provádí obnovu obecních silnic (asfalty) včetně
pokládky chrániček a elektrokabelů pro budoucí rozšíření veřejného osvětlení.

•

Schválení Smlouvy o poskytnutí příspěvku na financování vodohospodářského
majetku pro veřejnou potřebu obce Škvořetice:
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku od Jihočeského
vodárenského svazu v částce 1.400.000,- Kč na financování
vodohospodářského majetku pro veřejnou potřebu obce Škvořetice.

•

Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č.57/CST/2020:
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí
bezúplatně na obec Škvořetice vlastnické právo na pozemek pozemkové
parcely číslo 320/98 (příjezdová cesta k okálům).
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VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE
•

.

Od 6.7. do 21.7.2020 proběhne úplná uzavírka silnice I.třídy
I/20 v místech železničních přejezdů v Blatné, u Němčic a u
Sedlice.
Objízdné trasy budou vedeny částečně i přes Škvořetice a
Pacelice
Podrobnosti, mapy a informace najdete na úřední desce před úřadem a
samozřejmě také na webových stránkách obce.

•

Harmonogram úpravy komunikací ve Škvořeticích
Na našich webových stránkách i na úřední desce před úřadem je také
podrobný harmonogram úpravy komunikací ve Škvořeticích, pozemní
práce a pokládání asfaltového koberce, atd.

•

Škvořetičtí psi pořád kadí, kde se jim zlíbí a pořád to jejich majitele
nezajímá. Problém je to hlavně před prodejnou. Páníčkové nakupují a čekající
psi si ulevují a uhádnout, které hovínko je kterého psa je bohužel těžké, a tak
to odnese Katka, která to denně musí uklízet. Pořád platí a myslete na to že“

VÁŠ PES VAŠE RADOST – JEHO HOVNO VAŠE STAROST“.

BUDE:

.

V koronavirové době jsme nemohli uspořádat mnoho akcí, tak to chceme pro všechny
o prázdninách trošku napravit:
•

Dětský den bude 17. 7. až 18. 7. 2020 a musí se tam toho vejít opravdu
hodně !!!!

I když tuto akci nazýváme dětským dnem, zveme i všechny
dospěláky ze Škvořetic a Pacelic, aby si užili spolu s dětmi. Pivo pro
ně bude, diskotéka pro všechny, i nějaký ten buřt se najde, a
program určitě taky.
V pátek 17.7. postavíme stany a připravíme občerstvení, také buřty na
opékání. Odpoledne postavíme dětskou májku a děti jí budou hlídat až do
rána. Nesmí chybět také stezka odvahy s lampióny.
Po přespání na hřišti, v sobotu 18.7. ,vypuknou různé soutěže, bude se střílet
ze vzduchovky a místo zmeškaného karnevalu proběhne malování masek na
obličeje.
3

Kdo bude chtít, může si zasadit svoji vrbu či kaštan resp. jírovec maďal, a
třeba vznikne i nová alej.
Taktéž prohlídka naší nové ČOVky střediskové je možná a ještě něco
vymyslíme.
Všechny podrobnosti budou opět na webových stránkách naší obce.
•

Škvořetický PlavoKoloBěh ŽULÁK bude v sobotu 25.7.2020.
Na webových stránkách budou podrobnosti

•

Pouť v Pacelicích
Plánovanou větší oslavu 600 let Pacelic přesouváme na rok 2021, abychom
měli čas se na ni dobře připravit.

Letos v sobotu 8.8.2020 uspořádáme pouť s posezením, muzikou
Zdeňka Koubka a občerstvením a to vše, dle počasí, buď na hřišti nebo
v klubovně v Pacelicích.

KULTURA A SPORT

.

Expedice ŽULÁK 2020: Tatry – Škvory
Přípravu na letošní Škvořetický PlavoKoloBěh Žulák jsme vzali opravdu vážně. Devět
odvážlivců škvořetického Žulák Teamu se vydalo na expedici až do ciziny. Jeli jsme ve
složení Anton Murárik, Josef Ředina, Jirka a Petr Jiskrovi, Josef Hora Hrášek. Dále
Václav Šilha z Bělčic a tři nadšení pražáci.
Ve středu 10.6.2020 jsme v Blatné nasedli na vlak směr Praha – Bratislava – Žilina –
Poprad a po 13 hodinách, čerství jako kapři po měsíci v kádi, jsme hned ve čtvrtek
ráno ve 4:00 hodin naskočili na naše přetížená kola a začali plnit plán naší expedice.
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Za 9 dní jsme porazili 860 km, naše spanilá jízda projela Poprad – Vysoké Tatry – Nízké
Tatry – Slovenské Rudohoří – Štúrovo – řeka Dunaj – Gabčíkovo – Bratislava – řeka
Morava - Rakousko – Valtice/Lednice – Mikulov – sklep – Rakousko – Slavonice –
Jindřichův Hradec.
Když jsme konečně došlapali do Jindřichova Hradce bylo 20.6. a pršelo tak moc, že do
Blatné jsme dojeli vlakem. Ještě jsme ale stihli zahájení cyklosezóny a otvírání
cyklistických studánek v Buzicích.
To co se dělo při cestě expedice nemůžeme popsat v bubeníčku (měl by moc stránek),
ale sejdeme se zase na podzim v naší hospůdce a povyprávíme, ukážeme fotky (že
nekecáme) a určitě se i zasmějeme při dobrém pivu.

VČELAŘI

.

Včelařské kalendárium – medobraní
Přišel červen a konečně nastala chvíle, na který se včelaři těší celý rok. A to
medobraní. Roje jsou již pochytány (nebo alespoň většina z nich) a usazeny v nových
domovech. A tak je čas na vytáčení medu. Na wikipedii se dočteme, že „med je hustá,
lepkavá kapalina vytvářená včelami sběrem a zahuštěním sladkých šťáv“. Květový med
včely vytvářejí z nektaru ukrytého v květech. Med je světlejší a voní po květinách, ze
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kterých nektar pochází. Květové medy jsou velmi dobře stravitelné, obsahují řadu
vitamínů, ale i rostlinných bílkovin. A jsou velmi vhodné pro malé děti. Pro svůj vysoký
obsah glukózy však rychle cukernatí a nejsou tak oblíbené jako medy lesní, neboli
medovicové. Tento med není z nektaru, ale jak už jeho název napovídá, z medovice.
To je lepkavá hmota, kterou vylučují mšice. Včely tuto hmotu sbírají a tvoří z ní med. A
podle toho, na jakých rostlinách se mšice „pasou“ získává med chuť a barvu. Lesní
med je většinou tmavý, zůstává déle tekutý a je cenný pro svůj vysoký obsah
minerálních látek. Oblibu si získává i med pastovaný. Pastování však nemají na
svědomí včely, ale včelař. Tím, jak med (květový) míchá, rozbíjí cukrové krystaly a med
získává konzistenci pasty. Neteče, ale není ani tuhý. A takový chleba s máslem a
pastovaným medem je největší dobrota. Med pro svou potřebu využívali lidé již
mnoho tisíc let před naším letopočtem. Nesmíme však zapomínat, že med si včely
tvoří hlavně pro sebe, jako zásobárnu potravy na zimu. A tak se na ně nesmíme zlobit
za nějaké to žihadlo, které dostaneme, zatímco jim tuto vzácnou kapalinu bereme.
Včelky jsou dobrosrdečná stvoření a svého včelaře baví rozličnými kratochvílemi.
Letos pro něj připravily zvláště vypečenou branně-dobrodružnou zábavu ve formě
lovu rojů. A protože včelky mají svého včelaře rády a po zábavě je třeba odpočívat, tak
jej nechtěly přetěžovat metrákovými výnosy medu a pro první letošní vytáčení
připravily medu jen poskrovnu. Ale jak praví klasik : „nemusí pršet, jen když kape“.

Myslivci

.

Že je náš kraj úrodný, mlékem a strdím oplývající, již věděli naši předkové.
V posledních letech se ale jeho úživnost zvýšila natolik, že někteří občané počali
s domácím chovem vybraných druhů zvěře, dříve nechovaných. Tak se stalo, že o
uplynulém víkendu byl hospodář místního mysliveckého spolku informován bdělými
obyvateli o výskytu neznámého predátora v katastru naší obce. Při místním šetření
s pomocí fotopasti majitel nemovitosti zjistil, že si na jejich dvorku zbudovala noru
liška obecná a úspěšně v ní vyvedla svá mláďata. K jejich zdravému růstu a výborné
tělesné kondici velkou měrou samozřejmě přispěli samotní majitelé, jež jim vcelku
nedobrovolně odváděli desátek v podobě domácí drůbeže. Nějakou tou slípkou se
určitě podíleli i sousedé. Naši myslivci však tuto výzvu přijali a hozenou rukavici zvedli.
Nebylo to sice ihned, neboť v sobotu na místním sportovišti probíhalo fotbalové klání
a většina mladých a perspektivních lovců byla již v časných odpoledních hodinách ve
stavu vylučujícím použití střelné zbraně. Nicméně v neděli se udatní rekové dostavili
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na místo souboje s lítou šelmou v plné zbroji a výsledek na sebe nenechal dlouho
čekat. Po krátkém měření sil začali myslivci sbírat první body, a tak jeden
z nejmladších myslivců během chvíle ulovil 3 mladé lišky a jeden o trochu zkušenější
lišku starou. Jelikož se lovu účastnili společně, i úlovek si zřejmě budou dělit rovným
dílem, jak se na zelené kamarády sluší a patří. Proslýchá se, že se u některého z nich
budou konat liščí hody a zlatým hřebem se stane vzácná delikatesa – liščí jaterničky.
… asi porostou hodně houby a tak Vás myslivci moc prosí – chovejte se prosím v lese
jako zvěř a potkáte-li cestou nějaké odpadky, odneste je tam kam patří – do lesa určitě
ne.

Výročí

.

V době „koronavirové“ v květnu jsme nechtěli provokovat s narozeninami v
Bubeníčku, protože se moc nemohlo slavit. Osobně jsme samozřejmé
gratulovali paní Gisele Holubové, Haně Murárikové a Haně Štěpánové.
V červnu měla narozeniny paní Zdeňka Chaloupková – GRATULUJEME !!

Starosta děkuje

.

… všem obyvatelům obce, kteří se starají i o obecní pozemky před svými domy a sekají
trávu. Pomůžete tím obci získat více času na jiné práce, které musíme stačit udělat do
zimy. A že jich je….

Úhrn srážek

.

Po létech konečně na jaře trochu zapršelo:
květen 77 mm = 77 litrů na m2
červen 135 mm = 135 litrů na m2
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… ve Škvořeticích je dobře a na sv. Martina bude ještě líp …

… na bedýnkárnu ani na rakve to nikdo nechtěl … zkusíme něco vysochat?
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