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1

VÝCUC ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)

.

Dne 21.12.2020 se uskutečnilo 21. zasedání zastupitelstva obce (ZO) a dne 21.1.2021
se uskutečnilo 22. zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Zápisy ze zasedání jsou na našich webových stránkách nebo jsou k dispozici
k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ. Zde uvádíme jen stručný výtah:

21. zasedání zastupitelstva obce:
ad 4/
Zpráva o průběhu stavby ČOV, vodovodu a kanalizace:
Je podaná žádost o prodloužení termínu kolaudace. Kolaudace by měla proběhnout
do konce března 2021.
ad 8/
Výběr dotované akce z Programu obnovy venkova (POV) Jihočeského kraje na r. 2021:
ZO souhlasí s podáním žádosti na dotaci z POV na pořízení informačních radarů.
ad 14/
Diskuze:
Diskutovalo se o zpomalení dopravy u školy, jak snížit rychlost na 30 km/h, když nám
Odbor dopravy nepovolí zákazovou dopravní značku (50km/h je z hlediska
bezpečnosti stále hodně). J. Ředina navrhuje prověřit možnost vybudování tzv.
ostrůvku neboli vjezdné brány. Z jeho zkušeností v oboru plyne, že s touto variantou
zpomalení dopravy nedělá v posledních letech Správa a údržba silnic problémy, ale
problémem může být dostatek místa. Je třeba zjistit možnosti, co se dá dělat, jaká je
možnost případného odkoupení potřebných pozemků.
Následovala diskuse o celkové koncepci chodníků ve vsi včetně budoucí podoby návsi.
Ohledně podoby návsi ZO navrhuje vyvolat širší diskuzi mezi občany, obejít lidi,
kterých se to bezprostředně týká a zároveň oslovit projektanta se žádostí o zpracování
jednoduché vizualizace několika možných variant uspořádání návsi, aby si občané
mohli snáze udělat představu, jaké jsou vůbec možnosti.

22. zasedání zastupitelstva obce:
ad 5/
Diskuze:
• Starosta seznámil ZO se 2 žádostmi P. Habady, které se týkají stavby
´Vodovodní a kanalizační přípojka pro dům č.p. 45 ve Škvořeticích´:
Žádost o souhlas vlastníka pozemku s navrženým stavebním záměrem.
ZO se stavebním záměrem souhlasí.
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Žádost o souhlas vlastníka vodovodního řádu a kanalizace k připojení
nemovitosti. ZO s napojením vodovodní a kanalizační přípojky souhlasí.
•

Starosta seznámil ZO s předpokládaným průběhem Komplexních
pozemkových úprav (KPÚ) extravilánu Škvořetic a Pacelic. Dle vyjádření
odpovědné osoby Státního pozemkového úřadu by projednávání nových map
mělo začít v průběhu dubna letošního roku. Vyjádřil naději, že pokud půjde
vše hladce, mohly by být KPÚ dokončeny do konce letošního roku. Dokončení
KPÚ je nutné k vytvoření nového Územního plánu Škvořetice, Pacelice, který
zpracovává ing. arch. Z. Gottfried.

•

Okna do hospody:
Jelikož náklady na podzimní opravu střechy hospody díky velkému počtu
dobrovolníků byly nižší než předpokládané, nabízí se možnost provést další
nutné opravy:
Dvoje západní okna jsou neopravitelná, je třeba je vyměnit za nová.
Dvoje jižní okna by provizorně opravit šla.
ZO se rozhodlo vyměnit všechna čtyři okna za nová.
Podlaha do hospody:
Linoleum v přední části hospody je za zenitem své životnosti. ZO se přiklání
k jeho výměně, ale nejdříve je třeba požádat o více technologických (lino nebo
vinyl) a cenových nabídek, aby bylo možné se odpovědně rozhodnout, kolik
peněz obec jakožto správný hospodář do svého majetku=hospody ještě
investuje.
P.Habada: Proč nebyly výše zmíněné opravy obecní hospody zahrnuty
v programu 22. zasedání ZO?
ZO: Protože program zasedání ZO se připravuje a musí být vyvěšen
týden předem. Projednání případných dalších oprav bylo tématem do diskuze
k zamyšlení. ZO nevidí nic netransparentního na skutečnosti, že některé věci
se řeší v rámci diskuze, od toho zasedání ZO jsou.

•

Koupaliště za Stárkou:
V plánu je dovyřezání náletů na březích a odbahnění koupaliště. Koupaliště by
se mělo využívat primárně ke koupání.
Na příští zasedání ZO starosta připraví podklady, aby ZO mohlo rozhodnout,
kolik peněz je obec v budoucnu ochotna investovat do úprav koupaliště.
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•

F.Kraml navrhl, abychom pomohli občanům starších 80 let s registrací na
očkování proti chřipce Covid 19, případně pomoci i s dopravou do očkovacího
centra. Obec (starosta) obejde občany, kterých se to týká, a nabídne jim
pomoc.

•

Dotazník pro občany Škvořetic a Pacelic:
V. Rosina připravil krátký dotazník, ve kterém budou občané moci vyjádřit svůj
názor na věci týkajících se společných obecních zájmů.
Dotazník bude - umístěn na webových stránkách obce (e-formulář)
- poslán INFO mailem (e- formulář)
- 1 vytisknutý formulář bude vložen do Bubeníčka
- další výtisky budou k dispozici v obchodě u Katky nebo na OÚ

VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE

.

•

Dotazník pro občany Škvořetic a Pacelic - viz výše

•

Fotokniha Škvořetický masopust 2020. Kdo by si chtěl koupit fotoknihu
z loňského masopustu za 230,-Kč, ať se hlásí u Petra Šavrdy, nebo v obchodě u
Katky, nebo na OÚ (klidně mailem/telefonem), kde je též možnost si ji řádně
prohlédnout, abyste nekupovali zajíce v pytli. Neváhejte neb letos
masopustního reje nebude.

•

Oznámení všem majitelům lesů, že LESNÍ HOSPODÁŘSKÁ OSNOVA platná od
1.1.2020 do 31.12.2029 je k vyzvednutí v úředních hodinách na Odboru
životního prostředí MÚ Blatná.

•

Jelikož v příštích letech musíme počítat s reálným zvýšením poplatků státu
resp. městu Blatná za odvoz a likvidaci 1 tuny směsného komunálního
odpadu (popelnice), apelujeme na správné třídění odpadu = čím lépe
budeme třídit, tím méně odpadu v popelnicích! Zatím jsme těsně pod
limitem (200 kg/osobu/rok), který opravňuje v letošním roce k uplatnění slevy
= stejný poplatek jako v předchozích letech.
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UPOZORNĚNÍ
•

.

Černé ovce. Ještě jsou mezi námi hříšníci, kteří nezaplatili poplatky
z popelnic a psů za loňský rok!

.

BYLY:

.

Vánoce

NEBUDE:

.

Masopust
Sportovní ples

KULTURA A SPORT

.

ŽULÁK TEAM ŠKVOŘETICE
Třemšín 1.1.2021
Covid-neCovid, na Nový rok se musí vyjet kolmo na Třemšín (827 m.n.m). Letos sice
nahoře nebyly stánky s občerstvením, ale my jsme měli špekáčky, a oheň, i když bez
dvanácti měsíčků, tam byl ... a krásný výhled na Šumavu!
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Šumava 9.1.2021
… a když připadl další sníh, vyměnili jsme kola za běžky a vyrazili na Kvildu - Prameny
Vltavy - Černou horu (1275 m.n.m) - Filipovku a zpět:

Hokej na Stárce, 16.1.2021
… a když i zamrzlo, na Stárce se rozpoutala neuvěřitelná hokejová smršť…

… při focení jsem byl donucen použít čas 1/5000 s, aby na fotce nebyly namísto škvořetických
borců pouze žíznivé čáry!
-JH-
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Myslivci

.

Letošní myslivecká sezóna (myslivecký rok se počítá od 1. dubna do 31. března) bude
z hlediska úlovků prasete divokého podstatně slabší než v roce minulém. Naše silná
předsevzetí, jak jim zase vyprášíme kožíšky, vzala pomalu, ale jistě za své. Protože
společné lovy spárkaté zvěře nebyly z důvodu snižování škod Covidem nijak omezeny,
troufli jsme si na rozdíl od většiny našich sousedů se pandemie nezaleknout a své tři
naháňky jako tradičně uskutečnit v plné parádě. Škoda jen, že té parády bylo tak
poskrovnu. Samozřejmě myslím tu spojenou s lovem. Té, co se týká oblečení, bylo
v našich broučkem sežraných lesích celkem dost. Ty tam jsou doby, kdy zejména na
přelomu devadesátých let chodili někteří myslivci oblékáni ve stylu co šatník dal a
„stará“ oželela. V sousedních, zejména rakousky mluvících zemích, velí stavovská
hrdost a čest se hlásit ke svému stavu a příznačně se k tomu oblékat. Určitě všichni
znáte obrázek západoněmeckého myslivce s koženými kalhotami s padacím mostem,
vestičkou, šedozeleným sáčkem a obrovskou štětkou z kamzíka za kloboukem (s její
sestřenkou v podobné velikosti jsme u nás bílili maštale). Patrně vinou chybného
překladu si někteří našinci toto pomýlili se stavovskou hrdostí ke svému řemeslu. Jak
jinak si vysvětlit, že jste na společném lovu potkali kolegu v kostkovaném řeznickém
kompletu, či v pracovní montérkové kombinéze, mnohdy ještě s logem a názvem
firmy (přiznávám, že v zelené barvě, v devadesátých letech módní návrháři pomalu
upouštěli od tak oblíbené modré a paleta barev se značně rozšířila). Nesmím
zapomenout také na tolik oblíbené vojenské střihy a barevné kombinace. Chybějící
prvky naší garderoby jsme často doplňovali v tolik oblíbených armyshopech. Hitem
byly klasické jehličnáče, movitější si mohli dovolit flekaté maskáče ze skladových
zásob US Army, hitem sezony ale byli svetry, bundokošile a kalhoty s vlaječkou
v barvách SRN s nášivkami Bundeswehru, ti odvážnější se nebáli vyjít v barvách
Wehrmachtu. Nutno podotknout, že nášivky se svastikou a dvojitými blesky (známé
označení elektrikářů) byly pečlivě odpárány. Postupem doby, jak strmě rostla kupní
síla koruny a vzrůstala nabídka oděvních doplňků, mohl i našinec doplnit šatník a
vyrazit na společnou akci jako…myslivec. Myslivecký oděv se postupně stal
nevyhnutelnou podmínkou účasti na společném lovu spolu s reflexními prvky v zájmu
bezpečnosti.
V posledních letech se tu ale rozmohl takový nešvar - původní českou módu začaly
vytlačovat západoevropské a skandinávské modely. Pokud byste dnes vysvlékli
mladého myslivce z thermoponožek, thermoprádla, ručně šitých bot, kalhot a kabátu
s nanomembránou, mnohdy vylepšenými akumulátorovým vytápěním, dostali byste
se k úhrnné sumě, za kterou si my starší kupujeme ojeté auto, o kterém mluvíme jako
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o novém. O flintách ani nemluvě. Ale tak to má být. Peníze se mají točit a jak jinak naši
ekonomiku, tolik zužovanou „odbornými“ zásahy našich poslanců, podpořit – než
nakupováním.
Po odborném školení z hlediska odívání se vrátíme k lovu…
V předchozích třech letech jsme v průměru ročně ulovili 67 divokých prasat. V roce
2016 to bylo 65 kusů, v roce 2017=77 kusů, v roce 2018 = 59 kusů. V uplynulé loňské
sezóně jsme celkem v mysliveckém spolku Zbůze Škvořetice ulovili 116 divočáků. V té
letošní zatím 46 kousků.
Jak jsem psal výše, ani naháňky nám nevyšly, jak bychom si přáli. Na první jsme ulovili
2 ks černé zvěře, na druhé pouze lišku a kunu a na třetí zvané sváteční 5 divočáků a
lišku.
Valná většina byla ulovena na individuálním lovu. Nutno podotknout – a to myslím
bez nadsázky – že v případě úspěchu to je zasloužená odměna po hodinách
strávených za mrazu a v nepohodě, mnohdy v obtížných podmínkách. A protože
v našem spolku je dobrým zvykem, že divoké prase do hmotnosti 35 kg po vyvržení je
majetkem lovce, poznáte tyto šťastlivce podle vyfouklých bříšek po vzoru somálských
dětiček, nám tolik známých z dokumentárních filmů. 😊
Pokud bychom však chtěli tvrdit, že nás Covid-omezení nezasáhla, lhali bychom.
Nedílnou součástí společného lovu, možná důležitější, než samotný lov je společné
posezení s přáteli při poslední leči. Sám nevím, zda mám napsat, jestli jsme o to byli
ochuzeni, nebo jsme toho byli ušetřeni. Různí autoři uvádějí různě… Ale nejeden
zelený kamarád zamáčkl slzu v oku, když se po lovu loučil s kamarády u lesa a nemohl
se o své zážitky podělit u nahořklého zrzavého moku.

Úhrn srážek
V prosinci spadlo z nebe 19 mm = 19 litrů na m2.
V lednu sněžilo a začíná pršet.

----------------------------------------------------------------------------------------INFO pro rodiče školáků: Pokud byste potřebovali pomoc s vytištěním studijních
materiálů, můžete se obrátit na OÚ Škvořetice. Rádi Vám vyhovíme.

INFO z Jihočeského kraje: Regionální OČKOnoviny nabídnou přehledné informace o
očkování proti covidu-19 v Jihočeském kraji. Česká pošta by noviny měla začít
distribuovat příští týden.
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