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„ Vážení spoluobčané, na vědomí se dává, že … “
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VE ZKRATCE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)

.

Dne 30.9.2021 se uskutečnilo 29. zasedání zastupitelstva obce (ZO). Kompletní zápisy ze
zasedání jsou na našich webových stránkách nebo jsou k dispozici k nahlédnutí v úředních
hodinách na OÚ. Zde uvádíme jen stručný výtah:

29. zasedání zastupitelstva obce:
ad 5/
Prezentace veřejného osvětlení:
Firma Sathea vision s.r.o. (Boršov-Praha 1) v rámci prezentace předvedla zastupitelům
obce v provozu svou osvětlovací soustavu veřejného osvětlení.
ad 6/
Výběr dodavatele informačních radarů:
Starosta seznámil ZO s 3 cenovými nabídkami na instalaci informačních radarů:
- firma SOVT-RADIO spol. s.r.o. Vodňany - 371 409,50 Kč
- firma VATEC electronics spol. s.r.o. Bezdědovice - 364 038,00 Kč
- firma Radek Pikl, Chrudim - 375 000,00 Kč
ZO zohlednilo kromě ceny též servisní smlouvu, vzdálenost a reference.
Návrh usnesení: ZO se rozhodlo zadat zakázku na instalaci radarů firmě Vatec Electronics.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 118/2021 bylo schváleno.
Instalace radarů je podpořena 60% dotací z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.
ad 7/
Diskuze:
• Na místě bývalé mlíčnice zůstane pouze stávající podesta, která drží svah s RD č.p.
22. O zbudování pergoly se přestalo uvažovat, stavba se tam dle názoru ZO moc
nehodí.
• Starosta seznámil ZO o proběhlé kontrole z HZS Strakonice a krizového štábu
MěÚ Blatná. Komise neshledala závad, pouze vydala doporučení pro jednotku
SDH.
• Starosta seznámil ZO, že ve 40. týdnu 2021 začne rekonstrukce obecní cesty od
hřiště u Dalině na Pacelice.
• Rekonstrukce návsi:
Jelikož už je k dispozici vizualizace budoucí možné podoby návsi, ZO probralo
všechny kroky, které je třeba udělat v měsíci říjnu pro co největší informovanost
všech obyvatel obce:
- webové stránky obce, nástěnky, maily, Bubeníček, veřejná schůze (22.10. 2021
v malém sále KD), následný dotazník
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VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE

.

• NÁVES a její revitalizace
Vážení spoluobčané,
před časem jsme Vás oslovili s přáním, abyste se pokusili navrhnout, jak si
představujete rekonstrukci naší návsi. Na tuto výzvu bohužel reagovalo pouze několik
jedinců. Současný stav návsi a komunikace je v žalostném stavu a dříve, nežli začne
obecní zastupitelstvo jednat o celkové rekonstrukci komunikací v obci, bychom se
společně s Vámi chtěli zamyslet nad budoucím vzhledem centra naší obce. Tento
projekt pochopitelně nebude realizovaný současným zastupitelstvem, ale určitě je
nutné se nad tímto tématem zamyslet a začít co nejdříve přípravu tohoto projektu,
který svým významem určí ráz středu obce na několik desítek let.
Jako zastupitelé jsme prodiskutovali základní požadavky na projekt a poté jsme
oslovili projekční kancelář s žádostí o zpracování projektu, který bychom chtěli
představit občanům.
Zadání pro projektanty bylo zhruba takové:
-

-

snížení rychlosti projíždějících vozidel v centru obce
snaha o minimalizaci zásahů do současné komunikace, včetně můstku
vytvořit v centru obce centrum oddychu a zeleně
vyčlenit místo pro parkování mimo přímé centrum obce
najít řešení pro autobusové zastávky mimo střed obce. (Asi to na první pohled
nevypadá jako těžký úkol, ale najít nejvhodnější řešení vzhledem k rozmanitosti
směrů autobusové dopravy Blatná-Lom, Blatná-Sedlice, Lom-Sedlice vždy
v obou směrech, byl téměř požadavek nejtěžší).
vypracovat celkovou vizualizaci projektu, kterou bychom mohli představit
občanům
součástí tohoto projektu je i geodetické zaměření současné návsi

Celý proces zpracování návrhu probíhal přibližně půl roku, kdy jsme společně
s projektanty konzultovali různé možnosti. Zhruba koncem září jsme obdrželi verzi,
s kterou bychom Vás chtěli seznámit, jednak formou vyvěšení návrhu do obecních
nástěnek, prezentací ve webových stránkách obce, ale hlavně osobním jednáním na
společné schůzi, kterou bychom na toto téma chtěli svolat v měsíci říjnu tak, abyste
měli dostatek času a klidu k promyšlení vašich připomínek a návrhů. Současní
zastupitelé obce považují návrh od projektantů za zdařilý kompromis a jako takový jej
jednomyslně podporují.
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Návrh řešení obecní návsi, předkládáme do diskuse tak, jak jsme jej obdrželi bez
jakýchkoliv úprav. Předkládáme tak, jak by situaci řešil projektant, jako optimální
řešení z jeho pohledu. Počítáme s tím, že finální podoba návsi bude zřejmě trochu
pozměněná. Jednak s ohledem na nutnost jednání s majiteli pozemků přilehlých,
popřípadě i pozemků, které jsou nyní v projektu přímo využity. (Například molo na
hrázi nádrže Sázka). Také očekáváme Vaše případné konstruktivní nápady, které
bychom do návrhu řešení návsi rádi zapracovali.
Těšíme se na setkání s Vámi i na Vaše podněty.
Vaše Zastupitelstvo obce Škvořetice

Veřejná schůze nejen na téma budoucí podoby návsi se bude konat

v pátek 22. října 2021 od 18:00 hodin
v malém sále kulturního domu ve Škvořeticích

Vizualizace návrhu návsi s obrázky a mapami je umístěna na webových
stránkách obce, na nástěnce u pomníku nebo k nahlédnutí na obecním úřadě.
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BYLO

.

PACELICKÉ CYKLOHRÁTKY
Poslední neděli v srpnu se uskutečnilo na hřišti v Pacelicích tradiční zápolení
cyklistických ratolestí jak v jízdě zručnosti na čas, tak i v závodě s hromadným startem.
O přídomku hromadný se letos dá polemizovat, jenžto se sešlo pouze 8 (slovy osm)
závodníků. Možná za to mohla celý předcházející týden trvající nepřízeň počasí,
ačkoliv v neděli se vyčasilo, možná přesunutí tradičního květnového termínu z důvodů
covidových opatření na konec
prázdnin (každopádně bychom
se příští rok chtěli vrátit ke
květnovému termínu). Přes
malou účast závody úspěšně
proběhly, ozdobou jízdy
zručnosti byl čerstvý vítěz ze
sobotního Krále Šumavy Petr
Mařík z Blatné. Místní barvy
úspěšně hájil ve své kategorii
Ondřej Lexa z Pacelic.
Za úspěšný průběh cyklohrátek patří poděkování hlavnímu pořadateli Vladimíru
Šavrdovi a taktéž stavitelům cyklotrati, kteří se zdárně vypořádali s nástrahami
podmáčeného terénu místního hřiště.

ŠKVOŘETICKÁ ČUDLA
V neděli 5. září se za krásného počasí na koupališti za
Stárkou uskutečnil první ročník soutěží v rybaření
pro děti a mládež.
Na prosluněné hladině koupaliště se mezi vlnkami pohupovalo mnoho barevných
splávků, bedlivě hlídaných ostřížím zrakem svých majitelů. A mejdlo nebylo třeba,
ryby braly ostošest … no ostošest zrovna ne, ale braly.
A kdo vyhrál?
Největšího 51 cm - kapra
chytil Štěpán Schaffarz a
vítězem v rybodélce se stal
Honzík Holub s výkonem
148,5 cm ryb.
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Škvořetická pouť
Bohatý sobotní program začal už od devíti ráno nohejbalovým turnajem trojic na
antukovém kurtu u Dalině. Zajímavostí tohoto turnaje je losování účastníků
soutěžních trojic, které zpočátku nejsou sehrané, a když se sehrají, je pomalu konec
turnaje a souhra po množství vypitého piva a medoviny vázne.

Nohejbalové klání se protáhlo do odpoledních hodin, takže borci již nestihli odpolední
mši v nedaleké kapli.
Mši Svatou v Kapli Panny Marie Bolestné
sloužil otec Rudolf Hušek s jáhnem
Františkem Jirsou.
Škoda letošní menší účasti, jelikož celá
mše byla provázena podmanivým zpěvem
sbormistra Richarda Semiginovského a
libozvučnými tóny jeho harmonia.
Mezitím se na cvičišti před krámem
rozběhly světské pouťové radovánky, nechyběl malý řetězák, skákací hrady, balónky,
srdce z pouti i stánky s medovinou. Všechna ta veselice byla provoněna oparem z
opékaných klobás a chraptícími tóny starých hitů ze sedmdesátek. A na závěr
předvedli kolotočáři od
Nepomuka svou
nezapomenutelnou varietní
šou s cizokrajnými hady a
kouzly, nad kterými by zblednul
závistí i David Copperfield.
Asi největší úspěch měli poníci
Martina Jiskry, protože i malá
děcka vědí, že nejkrásnější
pohled na svět je z koňského hřbetu.
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Od páté hodiny odpolední v hospodě zavelela svižná křídlovka Zdeňka Koubka
podpořená basovou linkou Františka Rodiny a klávesami Pepíka
Trefného k tanci či poslechu, jak bylo komu libo, a ti, co do rána
neodešli, tam sedí dodnes a pouti byl konec.

ŽULÁK TEAM ŠKVOŘETICE se na svatého Václava vydal pokořit známé
vrcholy tyčící se nad údolím zlatonosné Otavy mezi Sušicí a Rejnštejnem.
Ze Sušice do Annína po Vintířově stezce to byla ještě idylka, ke kostelíku
Sv. Mořice jsme se už zahřáli, sjezdem kolem Muckiho vodopádu ochladili a opět se
zahřáli výšlapem z Rejštejna do Kašperek, ale pak někdo, jehož jméno se nesmí
vyslovit, dostal nápad zdolat hrad
Kašperk přes Pustý hrádek.
A aby toho nebylo dost, následovala
KAŠPERK
ještě jedna cykloferata po naši oblíbené
turistické červené na rozhlednu Sedlo.
Zbytek cesty přes Albrechtice do Sušice
jsme absolvovali po krásných
pěšinkách, pro kolo sice zrádných, ale
naštěstí už opět v sedle!

S pozdravem KoloSkol JH !!!
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BUDE

.

Taneční hodiny
Dlouho odkládaný kurz tanečních hodin nejen pro starší a pokročilé konečně
vypukne a to v pátek 15. října od 19:00 hodin v KD Škvořetice.
Taneční lekce (celkem šest) budou probíhat vždy v pátek od 19:00 do 20:30 hodin.
Cena kurzu je 960,- Kč za pár, což je pouhých 160,- Kč za jednu lekci pro pár, a
neuvěřitelných 80,- Kč pro půlpár!

Veřejná schůze nejen na téma budoucí podoby návsi ve Škvořeticích se
bude konat 22. října od 18:00 hodin v malém sále KD.

Sobota 23. října, Škvořetické posvícení
- Od 14:00 hod Mše svatá v dolní Kapli Panny Marie Bolestné
- od 17:00 hodin v hospodě zahlaholí opět kdo jiný než neúnavné hudební
těleso Zdeňka Koubka
- grilování prasátka cca od 16:00 hodin

Gratulujeme

!

V měsíci září oslavily své významné životní jubileum
paní Anna Musilová a paní Marcela Týmová.
Takže vše nejlepší a hodně zdraví!

Úhrn srážek

.
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V září spadlo z nebe 15,5 mm = 15,5 litrů na m , což je 37 % normálu.
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