Obec Škvořetice

OBECNÍ BUBENÍČEK
28. vydání

11. srpna 2021

„ 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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VE ZKRATCE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)

.

Dne 29.7.2021 se uskutečnilo 28. 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:

28. zasedání zastupitelstva obce:
ad 5/
Diskuze:
•
•

•

ZO projednalo přípravu a organizaci pacelické a škvořetické pouti.
ZO projednalo, jaký bude postup při řešení černých staveb na obecních
pozemcích: jednotlivé případy se budou řešit individuálně s ohledem na
obecní zájmy (např. v případě, kde černá stavba brání užívání obecní
komunikace), pokud se obec s vlastníkem černé stavby nedohodne, obec
podnikne příslušné právní kroky.
Starosta seznámil ZO, že byly provedeny zemní práce na zfunkčnění
zaneseného odtokového příkopu na dešťovou vodu z obecních pozemků
v areálu družstva (příkop u bramborárny mezi asfaltem a zahradami).

VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE
•

•

•
•

.

Mobilní očkování – v sobotu 14.8.2021 bude probíhat na MěÚ Blatná od
13:00 do 15:00 hod očkování proti Covid-19 – BEZ REGISTRACE. Více info na
stránkách a nástěnce.
Kdo z občanů má zájem na geodetické zaměření zjištěných nesrovnalostí
hranic pozemků je možno využít geodeta, kterého obec objednala pro řešení
obecních pozemků. V nabízené ceně je zohledněno množství zaměření.
Zájemci se mohou nahlásit na OÚ. Tyto práce jsou již v běhu dle časových
možností geodeta.
Možnost prodeje mezníků na OÚ.
V minulých letech v obci probíhalo hromadné očkování psů proti vzteklině.
Tato služba je vázána na větší množství psů, aby se mohla domluvit návštěva
veterináře. Pokud tedy ještě nemáte naočkovaného svého čtyřnohého
miláčka a máte o očkování zájem, nahlašte se na OÚ, v případě většího počtu
zájemců očkování zajistíme.
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•

Vedení obce bylo pracovníky Technických služeb Blatná upozorněno na
skutečnost, že při svozu TDO opakovaně zjišťují, že se v popelnicích nenachází
pouze domovní odpad. Velmi často se tam též vyskytují věci, které tam
nepatří a měli by po roztřídění skončit v kontejneru na plast, případně ve
sběrně kovového šrotu. Zpravidla je to odpad vzniklý z různých
podnikatelských aktivit. Také množství popelnic neodpovídá počtu trvale
žijících občanů v nemovitostech a hmotnost odpadu nekoresponduje
s objemem (s ohledem na roční období).
Upozorňujeme občany, že pokud bude tento nešvar přetrvávat, bude muset
obec přistoupit ke kontrole vyvážených sběrných nádob (popelnic).

•

Třídění odpadu:
Opět apelujeme na správné třídění odpadů, zejména na sešlapávání PETlahví, nápojových kartonů a rozměrných kartonových obalů. Přestože byly
přidány sběrné nádoby, jejich kapacita se stále zdá být nedostatečná, ale při
špatném sešlapávání obalů platíme za odvoz vzduchu.
Vzhledem ke skutečnosti, že ve srovnání s okolními obcemi máme nejnižší
poplatky za odpady, tak doplácíme nejvíce z obecního rozpočtu.
Zdražení se do budoucna určitě nevyhneme, ale v případě správného třídění
bychom rádi zdražili co nejméně.
Dalším nešvarem je ukládání odpadu vedle nádob na tříděný odpad (v obecní
vyhlášce o odpadech je výslovně uvedena povinnost ukládat odpad do nádob
k tomu určených, včetně případných sankcí !). Pokud je odpad nadměrné
velikosti a nevejde se do příslušné nádoby, patří na sběrný dvůr do Blatné,
kde obec platí roční paušální poplatek cca 32 tisíc Kč, takže občané Škvořetic a
Pacelic to mají zdarma. Občané se prokazují občanským průkazem, chalupáři
potvrzením o zaplacení poplatku za odpady vydaným OÚ pro příslušný rok.
Také je možnost využít skládku TDO TS Blatná v Němčicích:
- stavební suť 200,- Kč/t bez DPH
- přistavení kontejneru 70,- Kč/den + doprava 32,- Kč vše bez DPH
- celý ceník všech druhů odpadů na webových stránkách TS Blatná

INFO: Čt 30.9. 2021 proběhne Den otevřených dveří na novém sběrném dvoře
v Blatné, součástí bude i ukázka provozu nové třídicí linky.
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BYLO

.

Škvořetický PlavoKoloBěh ŽULÁK 2021
V sobotu 24. července uspořádal ŽULÁK TEAM ŠKVOŘETICE již 11. ročník
v širém okolí oblíbeného škvořetického triatlonu.
Preťekov se letos zúčastnilo 61 atletů a atletek různých výkonností ve věku od 12 do
70 let!, kteří mezi sebou zápolili v 7 kategoriích: kluci a holky do 15 let, ironladies od
15 let, junioři 15 - 18 let, elite 18 - 40 let, přípravka na veterány 40 - 50 let, veteráni 50
- 60 let, dědci nad 60 let.
Jako každý rok se potvrdilo, že na věku až tak
nezáleží, vždyť celkově opět vyhrál
jednapadesátiletý Petr Soukup z Blatné
v suverénním čase 45 minut 51 sekund a až za
ním skončil o více než minutu a půl vítěz kategorie
ELITE jednadvacetiletý Jiří Vrbský ml. z Chlumu.
Ale umístění ani čas není až tak podstatný, důležitější je všechny tři disciplíny ve zdraví
absolvovat (plavání 200 m na Dražským; kolo 20 km přes Buzice, Skaličany, Vahlovice,
Nový mlýn do Škvořetic; běh 1,5 km na hřiště a zpět). Samozřejmě hrábnout si
takzvaně na dno svých sil neuškodí, aspoň jeden, jedna či jedno pozná, jak je na tom
s fyzičkou, a neméně důležité je se jednou za rok sejít a po sportovním výkonu u piva
poklábosit.

Mimochodem, k pivu byl letos podáván vynikající guláš, který s láskou přichystal mistr
Anton Murárik starší s Maruškou Siblíkovou … ono uvařit delikatesní gulášek pro 80
jedlíků není sranda … Ano, šéfe!
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Smolaři závodu se stali Pepa Hrášek H., který píchnul u Buziček, ale zalepil, dofoukal a
závod dokončil, a Miroslav Pýcha z Paštik jedoucí bláhově na galuskách, kteréžto
rozerval už před hrází buzického rybníka.
Z místních borců je třeba vyzdvihnout nejmladšího z rodu Vitásků Tomáše, jenž opět
vyhrál svou kategorii do 15 let, uvidíme příští rok, až
se přesune do kategorie juniorů, a dále Antona
Murárika mladšího s nejlepším škvořeťáckým časem
52 minut 43 sekund – jel bomby!
Jinak škvořetických chasníků plavalo, velócopédovalo
a běželo třináct, žulákyně nebyla žádná, bývávalo i
více.
Takže zase za rok KoloSkol !!!

Dobrovolná brigáda na Křesovci
V sobotu 31. července se sešlo u kostelíka na Křesovci na tucet příznivců tohoto
magického místa,
aby znovu vymýtili
téměř dvouletý
„prales“ v okolí
kostela a připravili
tak plac pro
důstojný průběh
sobotní pouťové
mše svaté. Dílo se
podařilo, kdo
nevěří, ať tam
běží.
Na fotce chybí Ludmila Flanderová, Hanka Koubková, Alenka Šípová-Holá, Ivanka Siblíková, Vendula
Dudková s Honzíčkem a fotograf.

Všem patří velký dík a palec nahoru !!!
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Pacelická pouť
Pacelická pouť se vydařila, po propršelém týdnu se v sobotu ráno vyhouplo nad obzor
sluníčko a hned bylo veseleji.
Poutníci s farním vikářem Františkem Hemalou z Písku a řádovými sestrami
těšitelkami z Rajhradu u Brna vyšli podle plánu z Obory u Radobytců, aby si připomněli
zakladatelku Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova Matku Rosu –
Barboru Vojtěchovou, kterážto v mládí chodívala z Obory na slavnou pouť do Pacelic
na sklonku 19. století. Ke kostelu Proměnění Páně na Křesovci dorazili po druhé

hodině odpoledne, kde už se polehku scházeli lidi na mši, kterou
sloužil otec Hemala pod širým nebem u východní strany kostela.
Poutníků a přátel kostelíku na Křesovci dorazilo letos hodně.
Po mši pozval starosta všechny přítomné na světskou část pouti, na veselici na place
za pacelickým obecním domem, kde už řádila děcka na malém řetězáku, do toho
burácela dechovka
Zdeňka Koubka,
točilo se pívo a
malinovka,
vzduchem se nesla
neodolatelná vůně
grilovaných klobás,
stánky rodin
Rosinů a Dudků
lákaly přítomné ke
koupi medového tovaru, srdcí z pouti, krásných kytiček či doušku vynikající kávy.
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Světští od kolotočů předvedli své úchvatné, dechberoucí cirkusové varieté,
mimochodem ti, kteří v Pacelicích nebyli, mají možnost se nechat unést cirkusovými
triky a kouzly v září při škvořetické pouti.

Zkrátka pouťové juchání nemělo chybu, čas plynul jako letní vánek, když v tom v
podvečer zahřměl hrom, vánek zesílil ve vichr, z hrozivě temné oblohy se vylil snad
celý rybník vody, který
skončil pod stanem, a tím
pádem nastal překotný
úprk do azylu obecního
domu.
Ti, kdo neměli ještě dost,
pokračovali v zábavě,
včetně těch, kteří už by
sice rádi šli domů, ale
kvůlivá lijáku nemohli.
Nakonec nepršelo 40 dní ale cirka jen dvě hodiny, takže konec dobrý, pouť dobrá!
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BUDE
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Rybářská soutěž - Obec Škvořetice plánuje pořádání rybářské soutěže pro děti na
koupališti za Stárkou. Termín konání je předpokládán na začátek září. Upřesnění
termínu a programu bude uveřejněno v průběhu srpna (WEB, infomail, sms, rozhlas,
plakát).

Neděle 29. srpna, Pacelické cyklohrátky, od 13:00 hodin
Sobota 11. září, Škvořetická pouť
- od 9:00 turnaj v nohejbale (organizátor Petr Šavrda, tel. 604 412 676)
- od 14:00 hod Mše svatá v dolní Kapli ve Škvořeticích
- na cvičišti před krámem budou od dopoledne komedianti: malý kolotoč,
nafukovací hrad, stánky a cca od 16:00 hodin 1,5 hodiny
trvající excelentní cirkusová estráda
- od 17:00 hodin v hospodě či před hospodou zavelí svižná křídlovka Zdeňka
Koubka za hutného doprovodu jeho muziky ke spuštění pouťové veselice

Sobota 23. října, Škvořetické posvícení
- od 14:00 hod Mše svatá v Kapličce na návsi ve Škvořeticích spojená s
vysvěcením Kapličky
- od 17:00 hodin v hospodě zahlaholí opět kdo jiný než neúnavné hudební
těleso Zdeňka Koubka
- grilování prasátka

Gratulujeme

!

V měsíci srpnu oslaví své význačné životní jubileum pan Karel Holub,
Jaroslav Jakubec a Jaroslav Kuřák.
Takže vše nejlepší a hodně zdraví!

Úhrn srážek

.
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V červenci spadlo z nebe 90 mm = 90 litrů na m .
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