Aby nám tu bylo fajn aneb co je spolek Křesovec…
Když sjíždíte od Lomu k nám do Škvořetic máte před sebou panorama Blatenské pahorkatiny
a vidíte hned několik pamětihodností. Nejdál na obzoru je kostel v Paštikách, trochu blíž a
vlevo se rýsuje Blatenská věž a vlevo od ní vodní zámek. Před ním vpravo vykukuje Buzická
tvrz, vlevo náš Škvořetický zámek a mezi nimi nahoře na vršku zvaném Křesovec poutní
kostel Proměnění Páně. A právě po tomto návrší jsme pojmenovali nově založené sdružení
občanů.
Výběr názvu nebyl až tak náhodný. Skupina lidí, kteří mají zájem o to co se ve Škvořeticích a
Pacelicích děje a chtějí rozvíjet kulturní tradice, podílet se na zvelebování obou obcí a jejich
okolí, radovat se z toho, co krásný kraj, ve kterém žijeme nabízí tímto názvem dala najevo, že
jednou z věcí, které je třeba se věnovat je neutěšený stav a poměry kolem chátrajícího
poutního kostela na Křesovci. Stav poutního kostela, který je předmětem památkové
ochrany je neutěšený mnoho let. Původně církevní stavba, o kterou se v době minulé, kdy
patřila státu nikdo moc nestaral a která po roce 1989 zůstala v majetku církve chátrá. Před
několika lety ji církev převedla na spolek s názvem Omnium, z.s.. To mělo zajistit opravu a
vyvedení z havarijního stavu a také možné využití stavby. Práce skutečně započaly opravou
krovů. Vedení obce tento krok uvítalo a bylo mu více než nápomocno a to nejen organizačně
ale i tím, že zpřístupnilo okolí kostela a podílelo se na odstranění náletových dřevin tak, aby
práce mohly probíhat.
Tak slibně, jak práce započaly, tak i skončily. Byly vyrobeny a osazeny kované mříže pro
zamezení vstupu dovnitř objektu. Započata byla obnova krovu shora sejmutím části střešní
krytiny a postupnou náhradou střešních krovů novými. Bohužel oprava krovu ani střechy
není dokončena. Jedna třetina střechy je snesená a zakrytá provizorní plachtou a práce už
druhým rokem nijak nepokračují. Okolnosti, proč je tomu tak jsou složité, ale faktem je, že
do kostela zatéká a dál degraduje nejen věnec obvodového zdiva ale i vnitřní prostory a zbylý
inventář.
A to byl jeden z impulsů, proč jsme se rozhodli sdružení občanů s názvem Křesovec založit.
Abychom mohli efektivně tlačit na vlastníka kostela a posouvat věc jeho opravy dopředu. Už
teď víme, že to bude úkol nelehký. Ale jak se říká: Kdo chce něco změnit, musí přiložit ruku
k dílu. A tak jsme vznikli.
Ale nejen kvůli Křesovci. Jsme tu i pro další aktivity, kterými bychom rádi pomohli zvelebit
naše vesnice. Jsme tu pro to, abychom společně zachovali nebo obnovili tradice, které ke
Škvořeticím a Pacelicím patří, abychom pomohli vedení obce s mnoha zajímavými
společenskými, kulturními i sportovními nebo zájmovými aktivitami, které pořádá. A taky
proto, abychom se spolu občas sešli, popovídali se sousedy a bylo nám fajn.
Letos bychom rádi spolu s obcí upravili vitrínová Boží muka u silnice na Sedlici, podíleli se na
rekultivaci cesty a okolí rybníka Stárky, obnovili a do širšího povědomí dostali tradici
překrásných a veselých Škvořetických poutí, sehnali prostředky a dali základ arboretu stromů
u starobylých Božích muk Pod Kamenicí. A hlavně získali možnost (právní) a prostředky, díky
kterým by se mohla zahájit sanace havarijního stavu kostela Proměnění Páně.

Ti z vás, kterým to jak to ve Škvořeticích a Pacelicích vypadá, není lhostejné, máte dobré
nápady nebo chuť přiložit ruku k dílu a chcete být s námi a stát se členy, neváhejte a pošlete
e-mail na adresu spolekkresovec@gmail.com nebo mi zavolejte na číslo telefonu 602628724.
Rád s vámi aktivity a plány spolku Křesovec proberu. Více o tom co organizujeme najdete
také na Facebooku ve skupině Škvořetice a Pacelice jsou fajn.
Za nově ustavený spolek pro parádní Škvořetice a Pacelice s názvem Křesovec Aleš Bráza.

