Obec Škvořetice

OBECNÍ BUBENÍČEK
19. vydání

31. ČERVENCE 2020

„ 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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VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE
•

.

Od pondělí 27. července do neděle 30. srpna 2020 probíhá
přechodná úprava provozu na místní komunikaci ve Škvořeticích v úseku
od můstku při příjezdu od Buzic po křižovatku se silnicí č.III/1213 (u Jiskrů)
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 úprav všech obecních komunikací ve Škvořeticích,
pozemní práce a pokládání asfaltového koberce, atd., takže je předpoklad, že
bychom mohli ve Škvořeticích na podzim po dvou letech zařadit i „trojku“.

•

Obnova katastrálního operátu
V obci Pacelice je proces digitalizace v plném proudu, terénní práce jsou
hotovy a zpracovávají se mapy.
V katastrálním území Škvořetice by měla být podle současných předpokladů
zahájena obnova katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků a
vnějšího obvodu budov cca v druhé polovině září. O přesném termínu Vás
budeme informovat po vyrozumění pracovníky katastrálního úřadu. (Původní
termín 23.3. byl z důvodu COVIDu zrušen.)

BUDE:
•

.

Pouť v Pacelicích, sobota 8. srpna
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.
Vše začne zhruba v 15:00 naražením sudu, založením klobás do grilu a milá
děcka, možná přijde i kouzelník, případně lučištník.

•

Memoriál Míli Vaňáče a Jirky Himla v Lomu
v sobotu 1. srpna
Naši sportovci TJ Lom pořádají v sobotu 1.8.2020 od 15:00 tradiční
fotbalový turnaj starých gard na hřišti v Lomu - Neradově
zakončený od 19:00 večerní zábavou s muzikou pana Klímy (K-Band).
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•

Pozor, již v říjnu začne probíhat v našem KD dlouho očekávaný Taneční
kurz nejen pro starší a pokročilé, je nejvyšší čas najít, oprášit a naleštit
lakýrky. Zatím je přihlášeno 15,5 tanečních párů, takže neváhejte a přidejte
se!

KULTURA A SPORT

.

Dětský den nejen pro děti, ale také pro dospělé …
… se opravdu vydařil!!! Počasí se umoudřilo, takže přestalo „lejt“ a děti i jejich rodiče,
přesně v 17:00 hodin byli připraveni to všechno rozjet. Nejdříve se postavily stany, pak
dospělí zasedli k pivu a děti se vydaly na „šipkovanou“. Po cestě plnily spoustu úkolů –
a dobře, nikdo nezabloudil a na zpáteční cestě našly májku, kterou dovlekly na hřiště.
Na 1. máje zdobit a vztyčovat májku nemohly, tak si to teď děti vynahradily.

Pak se malovalo na obličej. Krásné obrázky malých čumáčků byly značky „ROSINA“. Aby
děti nehladověly, dospěláci rozdělali oheň a opékaly se dobroty a limča tekla proudem.
Když se řádně setmělo, přišla na řadu stezka odvahy. Rodiče větších dětí měli chvíli klid
a rodiče menších dětí se šli bát se svými dětmi. Hádejte, kdo se bál víc. Stezka vedla
kolem Šutrovny ke kostelíku, kde se měly děti při svitu hrobničky podepsat do deníčku
odvahy. Cestu jim měla „zpříjemnit“ blíže nespecifikovaná individua, aby jim pomocí
neartikulovaných zvuků vyladili formu na dobré usínání. Jak už to tak někdy bývá,
situace se otočila a do úzkých byli povětšinou zahnáni zmínění rušitelé. A nejen do
úzkých, také do kopřiv a ostružiní. Mnozí pak museli použít tišící prostředky na bolest,
povětšinou tekutého charakteru.
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Děti šly do „hajan“ a dospěláci mohli v klidu popíjet a bavit se. Ráno ovšem bylo kruté.
Když pověření kuchaříci chtěli chystat snídani pro všechny (párek v rohlíku), s hrůzou
zjistili, že někdo ukradl všechny připravené párky. Zřejmě selhaly noční hlídky – patrně
při střídání stráží. Situaci zachránila Katka, která vydala skoro všechny párky, které
v obchodě měla. To byl snad jediný kaz na této sešlosti, když jsme si uvědomili, že se
v okolí hřiště vyskytla taková hyena.
Do vyšetřování jsme se pokusili ještě zapojit přivolanou hlídku Policie České republiky,
která ovšem dorazila bez psa a zřejmě měla nedostatek komponentů, aby všem
odebrala otisky prstů. Proto nám alespoň předvedla zásahový vůz, samopaly
s kolimátorem, neprůstřelné vesty a ostatní příslušenství. Z majáku a sirény byly děti
tak nadšeny, že po chvíli jeden z tatínků prohlásil: díky chlapci, ale už jeďte, ať je tady
chvilku klid.
Dopoledne pokračovaly dětské radovánky. Střílelo se, soutěžilo a sportovalo.
S velkým zájmem se setkala výsadba kaštanové aleje a vrb kolem stoky do Dalině.
Nadšení dětí a zapojení rodičů nemělo chybu. Bohužel i zde byla znát ženská ruka. Poté,
co většina maminek odešla svým ratolestem připravit po vysilujícím klání zasloužený
oběd, unavení tatínkové zapomněli vysazené vrby zalít a většina se jich nepřijmula.
Kaštany a zbylé vrby chodíme pravidelně zalévat, aby přečkaly parné dny. To, že se
některé stromky nechytnou je samozřejmě škoda, nicméně je třeba si přiznat, že doba
vhodná pro výsadbu rozhodně není. K akci jsme přistoupili z důvodu zpestření dne a
pro výsadbu jsme použili stromky, které jsme obdrželi zdarma, jelikož je jejich původní
majitel nestihl zasadit v řádném termínu. Celou akci chápeme spíš jako generálku pro
další roky, kdy bychom chtěli sázet aleje kolem obecních cest se zapojením obyvatel.
Kromě stromků, pletiva a kůlů bude třeba připravit ještě zeminu na správné zasypání a
mulč na ochranu před sluncem.
Byly to příjemné dva dny, plné dětské radosti, smíchu a dobré pohody.

Škvořetický PlavoKoloBěh ŽULÁK 2020
Byla to, jako každý rok, velká událost, která trošku naší vesnici obrátila naruby, ale
stálo to za to!!!
Sportovců bylo 65, opět v tradičních kategoriích, viz tabulky s výsledky na konci
Bubeníčka.
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Čest Škvořetic zachránil tentokrát náš 14-ti letý TOMÁŠ VYLITA, který zvítězil v
kategorii do 15-ti let na celé čáře! Asi nám tu roste borec pro kategorii MUŽI - ELITE,
jen musíme ještě chvilku počkat:

Absolutním vítězem se opět stal letos čerstvý padesátník PETR SOUKUP z Blatné
v supr čase 45 min 48 sekund, GRATULUJEME !!!!!
To není všechno! Cenu za statečnost si zasloužili v kategorii Dědci ANTON MURÁRIK
st. ze Škvořetic a MILOSLAV LÖFFLER z Tábora se shodným časem 1:18:10. FRANTIŠEK
KRAML se stal skokanem v čase (asi pilně trénoval). Bohužel jsme letos měli i dva
smolaře. Václav Šilha z Bělčic zkolapad a Vojtěch Nový měl řetězový defekt, nevadí,
příště si to vynahradíte.
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Nedalo se nic dělat, ale žuláka jsme museli zapít. Bylo tu hodně lidí, pořadatelé
odvedli vynikající práci, sportovci byli rádi, že to mají za sebou, byli žízniví a hladoví,
vše zachránilo pivčo a prasátko:

Bylo také pořádné vedro a jednotlivé výkony se museli podrobně probrat. Řádilo se až
do rána a vzhledem k tomu, že je to jen jednou za rok, doufáme, že místní nesportovci
nám prominou ten řev. Děkujeme!

Výročí

.

V červenci měla narozeniny paní Marie Štolbová – GRATULUJEME !!

Úhrn srážek

.

V červenci spadlo z nebe 53 mm = 53 litrů na m2.
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