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„ Vážení spoluobčané, na vědomí se dává, že … “
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VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE
•

.

Oprava místních komunikací
Jak jste si jistě všimli, několikrát jsme obecním rozhlasem žádali, občany,
aby respektovali opravu místní komunikace a nevjížděli na čerstvý asfalt. Je
třeba si uvědomit, že pokud si rozjezdíme čerstvou silnici, už nám taková
zůstane. Argument: „Já jsem si myslel, že už jsou pryč“ není v tomto případě
na místě. Pokládaná asfaltová směs má teplotu 120 – 150 °C. To znamená, že i
po skončení prací mohou na povrchu zůstat koleje. Nejlépe je ho nechat přes
noc vychladnout. Je smutné, že nadáváme na cizí řidiče, přitom tento zákaz
nerespektují ani místní občané. Těch pár dnů bychom to mohli vydržet. Děkuji
tedy všem, kteří toto omezení respektují a vjíždějí na novou plochu až po
jejím vychladnutí druhý den.

Probíhají terénní úpravy po kanalizaci.
Občané mají možnost se vyjádřit, jak chtějí řešit sjezdy z nové vozovky, zda
položit směrem ke svému vjezdu asfaltový recyklát nebo zem a osít trávou.

•

Obnova katastrálního operátu
V katastrálním území Škvořetice by měla být podle současných předpokladů
zahájena obnova katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků
a vnějšího obvodu budov od 5. října.
1. října proběhne od 15:00 v malém sále kulturního domu Úvodní jednání.
Případná změna z důvodu COVIDu-19 vyhrazena.

•

Vyzvedávejte si na OÚ objednané vodoměrné sestavy a vodoměry.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

František Kraml a celé zastupitelstvo žádá o spolupráci obyvatel
celé obce :
Vážení spoluobčané,
před časem, 7. ledna ! (je neuvěřitelné, jak to utíká), jsme Vás v Bubeníčku oslovili
s žádostí a přáním, abyste se zamysleli nad možností rekonstrukce a případné změny
naší návsi ve Škvořeticích. Na toto téma (nejen na toto) jsme chtěli uspořádat veřejnou
schůzi již začátkem jara. Pak do toho vstoupil Covid-19 s různými zákazy shromažďování,
k tomu závěrečné práce na projektu kanalizace a vodovodu, nyní prázdniny a čas
dovolených. Myslím, že přes všechny tyto důvody jsme měli najít sílu a chuť se sejít a o
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věcech obecních diskutovat společně již dříve. Bohužel jsme to nedokázali. Skutečnost
je taková, že je tu září a my jsme se nepohnuli v tomto bodě ani o píď.
Proto bych Vás chtěl ještě jednou požádat, (alespoň tu část obyvatel obce, kterým
záleží, v jakém prostředí žijí se svými dětmi, případně s vnoučaty), abyste se zamysleli
nad následujícími body:
1. Současná podoba návsi je pro Vás vyhovující? (Nemyslím nyní současný stav
vozovky ani terénní úpravy v okolí silnice a návsi. Myslím tím současné uspořádání
komunikací, parkovacích ploch a zeleně uprostřed vsi. Oprava těchto komunikací a
okolních prostor je nezbytná a její realizace je Správou a údržbou silnic (SÚS)
plánovaná cca za dva roky. Pokud nebude podán návrh na změnu, bude oprava
komunikací realizovaná dle současného stavu. To znamená, že pokud bychom chtěli
provést nějaké změny, je nutné již nyní velmi intenzivně pracovat na projektu.

2. Rád bych znal Váš názor na posunutí silnice směrem k vodní nádrži Sázka, tzn.
od Kulturního domu o cca 10 + 15m (co dovolí projektanti a úřady vzhledem
k můstku a rádiusu případných zatáček). Důvody tohoto posunutí jsou
zejména tyto:
a. Vytvoření klidové, zelené zóny (návsi) před Kulturním domem a
hospodou.
b. Celkové zpomalení provozu
c. Tento prostor navrhovat s ohledem na budoucí rekonstrukci hospody /
KD, včetně zajištění parkovacích míst a autobusových zastávek.
To jsou zřejmě dvě zásadní otázky, které musíme řešit prakticky ihned, vzhledem
k předpokládané době přípravy projektu, nutnosti absolvování všech schvalovacích
procesů, financování (snad částečně s dotační podporou) atd. A také proto, abychom
mohli mít opravené státní komunikace, které vedou přes obec do cca 2-3 let tak, jak je
plánováno.
Myslím, že současná situace je výjimečná tím, že je nyní možnost změnit tvář návsi tak,
jak to zřejmě po opravě komunikací SÚS nebude možné dalších pár desítek let.
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Věřím, že současní zastupitelé v čele se starostou jsou schopni tento projekt zahájit a
připravit k realizaci zastupitelstvu, které bude za dva roky stát v čele obce. K tomu je
ale třeba znát názor Váš a cítit, že pro toto zadání mají zastupitelé Váš souhlas a
podporu. Prosím, připravte si své připomínky na toto téma do diskuze na veřejnou
schůzi, která by měla být svolána v průběhu měsíce září resp. října.
Dovedu si i představit, že bude zachován současný stav komunikací (co se týká
umístění vozovek), ale považuji za opravdu užitečné se o možnostech změny alespoň
bavit.
Za mou osobu připojuji další témata, o kterých by se měla vést diskuze:
1.
2.
3.
4.
5.

Vyhodnocení projektu kanalizace/voda
Současný stav financí obce.
Nejbližší plánované projekty obce – např. taras naproti škole
Stav projektu voda/kanalizace Pacelice
Rekonstrukce hospody krátkodobá /dlouhodobá

Myslím, že další body doplní starosta, zastupitelé a Vy …
Váš František Kraml

UPOZORNĚNÍ

.

Třídění komunálních odpadů – stále přetrvávajicí nešvary:

NEUKLÁDEJTE ODPAD MIMO KONTEJNERY, VYUŽÍVEJTE ZDARMA SBĚRNÉHO DVORA
V BLATNÉ!
Výňatek z naší Vyhlášky o odpadech:
Čl. 3 – Shromažďování tříděného odpadu:
4) Tříděný odpad lze na základě uzavřené smlouvy odkládat také ve sběrném dvoře
města Blatná.
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Čl. 8 - Způsob užívání sběrných nádob:
1) Do sběrných nádob se ukládá pouze odpad, pro který jsou určeny.
2) Sběrné nádoby na komunální odpad plnit tak, aby odpad z nich při manipulaci
nevypadával a bylo je možno řádně uzavřít. Neukládat odpad mimo nádoby.
Čl. 9 - Dohled a sankce
2) Porušení povinností při nakládání s odpadem bude postihováno podle obecně
závazných předpisů!
•

Jelikož jsme loni zavedli komunitní kompostování v areálu družstva, zrušili
jsme hnědé sběrné nádoby na BIO odpad. Kolem nádob se šířil zápach a vosy,
taktéž jejich vyvážení stálo peníze. Jsme přece na vesnici, tak nebudeme vozit
trávu do Blatné a ještě za to platit. A připomínáme, že stále jsou na OÚ
k dispozici zahradní kompostéry.

BUDE:
•

.

Pacelická tretra, neděle 6. září
V neděli 6.9.2020 se budou konat běžecké závody „Pacelická tretra“,
na kterou se určitě už těší děti z Pacelic i Škvořetic.
Prezentace závodníků se bude konat v obecním domě v Pacelicích od 12:00
do 13:00 hod. První start bude v 13:15 hod. Zúčastnit se mohou všechny děti
do 17 let. Samozřejmě, že budou rozděleni podle věku do kategorií.
Při odpočinku nebo při čekání na start se děti budou projíždět na ponících
chovatele Martina Jiskry.
Samozřejmě jsou připraveny medaile, poháry i hodnotné ceny.

•

. Pouť ve Škvořeticích, sobota 12. září .
Program je jako obvykle bohatý:
Vše vypukne v 9:00 pouťovým nohejbalovým turnajem trojic,
občerstvení je zajištěno, neváhejte a registrujte se u Petra Šavrdů (tel.
604 412 676).
Zhruba od 15:00 bude Mše svatá, a to buď u kostelíka na Křesovci nebo
v Kapli Panny Marie Bolestné, podle počasí, podle stavu stavebních úprav na
Křesovci a podle příchodu sester těšitelek z Rajhardu u Brna, které se k nám,
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tak jako loni, vydají na pouť z obce Radobytce již brzy ráno.

Od 17:00 hodin nebude chybět opékání prasátka na návsi a až do
pozdních večerních hodin posedíme při hudbě pana Koubka v hostinci ve
Škvořeticích.
Až se vše upřesní, tak všechny podrobnosti programu naší pouti budou na
plakátech a na webových stránkách.

•

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!
Přihlášky u Katky Schaffarzové v krámě!

KULTURA A SPORT

.

Pacelická pouť
Pacelická pouť se opravdu vydařila. Po padesátileté odmlce se Pacelice vrátily k této
krásné tradici v sobotu 8. srpna letošního roku. Sešlo se určitě přes sto lidí a to nejen
z Pacelic a Škvořetic, ale i z širokého okolí. Atrakce střídala atrakci.

Nejvíce jsme obdivovali fakíra, který polykal meče i oheň, ustlal si na obrovských
hřebech a předvedl mnoho dalších kejklí.
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Pomazlit jsme se mohli s živými hady, zastřílet si ze sportovního luku. Opékaly se
klobásky, pivo teklo proudem a k tomu všemu hrála kapela pana Josefa Koubka. BYLO
TO SUPER!!!

TJ LOM - fotbalové výsledky:
Poříčí - TJ Lom
TJ Lom - Dražejov

VČELAŘI

1:2
6:0

.

… výborně, to je nejlepší pozvánka na příští fotbal!

.

Včelařský podzim
Medobraní je za námi a v naší obci dopadlo stejně jako téměř v celé České republice.
Medu jsme moc nevytočili, ale pro rodinu a kamarády ho snad bude dost?!
Pomalu začíná čas klidu pro včely i včelaře. Z úlu postupně mizí krátkověké letní včely
a nahrazují je včely dlouhověké, které musí přežít v úle až do jara. Matka zakládá stále
méně plodu a koncem září přestane plodovat úplně.
Po posledním vytáčení medu, které u nás probíhá v době Sedlické poutě, se z úlů
sundají medníky (nástavky na ukládání medu) a nahradí se krmítky všech možných
tvarů a včely se začnou přikrmovat. Podává se jim roztok vody a cukru a na jedno
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včelstvo připadne zhruba 12 - 15 kg cukru. Další důležitou činností po krmení včel je
péče o jejich zdraví. Ta spočívá zejména v tlumení výskytu varoázy. Ale také v ochraně
úlů před vniknutím myší a jiných škůdců.
No a pak už jen zbývá pomodlit se ke Svatému Ambroži, patronovi včelařů, za šťastné
přezimování našich včeliček a těšit se na příští jaro.

MYSLIVCI

.

Dne 16.8.2020 pořádal MS Zbůze Škvořetice soutěž v lovecké střelbě pro své členy a
případné zájemce z řad normálních lidí na písecké střelnici Provazce, největší střelnici
pro kulové a brokové zbraně v Evropě. Myslivci toto klání chápou jako zodpovědnou
přípravu na nadcházející sezonu. Po sečtení výsledků se tak jako v předchozích letech
ukázalo, že většina zúčastněných je připravena stát se tak akorát členy spolku
ochránců zvířat. Takže až úderem září začnou sobotní hony na kachny, kdy výstřely
připomínají vzdálené hřmění blížící se fronty v roce 1945, a každou středu uslyšíte
sporadickou střelbu od místních rybníků, nemusíte mít obavy. Kachna divoká se
nedostane na červenou listinu ohrožených druhů, to jen zelení kamarádi podporují
svou aktivitou firmu Sellier & Bellot po Coronavirové krizi. Co rána - to patron…

Úhrn srážek

.
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V srpnu spadlo z nebe 80 mm = 80 litrů na m .

Celkem důležité informace a připomenutí
•

•

.

Všimli jste si, že se pomalu, ale jistě blíží zima? A co vaše kotle? Jen
připomínáme, že je nejvyšší čas nechat si zkontrolovat před zimou
nejen kotle, ale také komíny.
Jak jste jistě zaslechli z medií, Česká pošta změnila otevírací dobu na
celém území ČR a hlavně jí sjednotila. Tak od 1.9.2020 je na všech
poštách v ČR pošta otevřena v pondělí a ve středu od 10:00 do 12:00
hod a odpoledne od 13:00 do 18:00 hod. V úterý, ve čtvrtek a v pátek je
otevírací doba od 8:00 do 12:00 hod a odpoledne jen od 13:00 do 16:00
hod. V sobotu je otevřeno jen od 8:00 do 12:00 hod. Platí to
samozřejmě i pro poštu v Blatné.
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