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obce Skočice 

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi Vás pomocí tohoto listu informovat o některých událostech současnosti, loňského roku i 

blízké budoucnosti. Ačkoliv je aktuální situace značně nejistá, věřím, že se v další části roku budeme moci 

hromadněji setkávat. Nezhoršujme si, prosím, náladu, vzájemné vztahy i zdraví nějakými spory, nevraživostí, 

zlobou. Pojďme se snažit o dobrou náladu, a to nejen svou, ale i svých blízkých, tj. i svých spoluobčanů. 

Vše dobré, pevné zdraví a hezké prožití velikonočních svátků Vám přeje 

Jan Šídlo, starosta obce 

 

Přivítání nových obyvatel  

V průběhu roku 2020 se do Skočic přistěhovaly 2 nové rodiny, jednak do obecního bytu nad hospodou se 

nastěhovala paní Romana Posekaná se svou rodinou a do č. p. 9 (dříve Kadleců) se nastěhovali manželé 

Procházkovi. Oběma rodinám přejeme vše dobré, ať se jim u nás líbí :-)  

 
Nabídka pomoci 

Dovoluji si Vás oslovit s nabídkou následující služby. Pokud nemáte nikoho, kdo by Vám zajistil například 

nákup či dopravu potravin, hygienických potřeb a podobných věcí, nebo budete mít problém, který nedokážete 

v současné době sami vyřešit, informujte nás prosím telefonicky na tel.: 724 189 603 (starosta obce). V rámci 

možností se Vám pokusíme pomoci sami nebo zajistíme potřebné jinou cestou.  
 

Hospodaření s pitnou vodou – dobrá zpráva pro obec Lidmovice 

Díkybohu byl rok 2020 srážkově nadprůměrný, v myšlenkách máme ale stále několik nejsušších roků v historii 

měření srážek. V loňském roce se podařilo uskutečnit připojení obce Krašlovice na vodovodní řád JVS. 2.12. 

2020 byla obec Krašlovice odpojena od našeho vodovodního řádu. Touto skutečností by měl být zajištěn 

dostatek pitné vody pro lidmovické občany v dlouhodobějším horizontu. Uvědomme si, že když nám teče 

z kohoutku kvalitní pitná voda - není to samozřejmost.  Naše obec tuto akci z 50 % financovala a dále poskytla 

bezúročnou půjčku Krašlovicím ve výši 375 000 Kč. Tato půjčka byla v letošním roce splacena.   

 
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 29.5. 2021 

Skočice 10.00 – 11.00 hodin před obchodem 

Lidmovice 11.00 – 12.00 hodin před hasičskou zbrojnicí 

Do nebezpečného odpadu patří: pneumatiky, chemikálie, nádoby od barev, vyjetý olej, autobaterie, žárovky, 

zářivky, tonery, popř. i jiné odpady vyznačující se negativním vlivem na životní prostředí. 
  

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU - od 21.5. do 23. 5. 2021. 
Kontejnery budou přistaveny přes celý víkend ve Skočicích před obchodem, v Lidmovicích před hasičskou 

zbrojnicí. 

Objemný odpad je odpad, který nelze vzhledem ke své velikosti uložit do popelnice např. starý nábytek, 

matrace, koberce, linolea, textilie, zrcadla, umyvadla, apod. 

 

Vysloužilé elektrospotřebiče je možné odkládat průběžně do 15. 6. 2021 ve Skočicích vedle OÚ, 

v Lidmovicích před hasičskou zbrojnicí. Tyto spotřebiče budou odvezeny odděleně v rámci akce „ Recyklujte 

s hasiči“. 

 
 



„Nově“ otevřené obchody v našich obcích 
 

 

SKOČICE 

Otevírací doba POŠTY: Po:  8-11       Otevírací doba OBCHODU:  Po: 8-11  

   Út:  15-18       Út: 15-18  

   St:   8-11       St:  8-11  

   Čt:  8-11       Čt:  8-11  

   Pá:  8-11       Pá:  8-11 

   So: -----       So:  8-10 

Všichni jsou srdečně vítáni! 

Díky všem, kteří náš místní obchod podporují.  
Každý čtvrtek teplá sekaná a čerstvá uzenina výroby Řeznictví Vachtová Štěkeň, každý pátek čerstvé zákusky 

výroby Cukrářská výroby Otava Štěkeň. Každý den čerstvé pečivo výroby Pekárna Vacov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nabídka kvalitních farmářských potravin, hovězí maso, mléčné výrobky z minimlékáren, ovčí výrobky, farmářské 

uzeniny, domácí polévky, bezlepkové potraviny, zdravá výživa……… 

Nabídka rybářských povolenek 

Pro rybáře nabízíme povolenky k rybaření na obecních rybnících - roční poplatek 100 Kč/povolenku. Dospělí 

mohou chytat jen na „koupališti“ ve Skočicích, děti mohou chytat jak na na „koupališti“ ve Skočicích, tak na 

návesných rybnících v obou obcích. 

Nabídka společného prostoru k využívání 

V prostorách bývalé kamenné pobočky České pošty je nový prostor k společným účelům a obecní knihovna. 

Prostor byl dovybaven ping-pongovým stolem, knihovna byla doplněna o nové knihy z vodňanského antikvariátu. 

Pokud by měl kdokoliv zájem o vypůjčení a četbu knih, hru stolního tenisu, nechť kontaktuje paní Štědronskou 

nebo paní Kůrovou či starostu obce. 

Sbírka použitého ošacení 

Obec Skočice VYHLAŠUJE časově neomezenou sbírku použitého ošacení pro Diakonii Broumov, sociální 

družstvo. Je možné odevzdat: 

 Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  

 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 Hračky – nepoškozené a kompletní 

 Peří, péřové přikrývky a polštáře 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 



Probouzející se fara  

O kráse za zajímavosti kostela ve Skočicích asi 

nepochybujeme. Tvarem, umístěním i výzdobou. Kostel byl 

odedávna středem obce. U něj se život začíná i končí. Svojí 

věžičkou, která se tyčí nad obcí, nám dává odvahu zvednout 

hlavu, i když nás tíží nějaké starosti.   

Kostel je místo setkávání nejenom s Někým, kdo nás 

přesahuje, ale také místem setkávání mezi námi. Krásně je to 

vidět třeba při Skočické pouti. Kolem kostela se utvoří 

společenství rodáků i hostů. Jakoby mimochodem také zajdeme 

na hřbitov pozdravit naše předky.  

Právě v těchto okamžicích jsem si nejvíce uvědomoval, 

jaká je to škoda, že fara, která těmto setkáním tiše přihlíží, tak 

moc chátrá. Vymlácená okna, padající střecha, špatná fasáda. 

Těžko může sloužit nejenom farníkům, ale i dalším. Přitom fary 

byly na obcích skvělým doplněním kostelů právě v podpoření 

možnosti setkávání.  

Zdá se mi, že setkávání a sbližování 

naše společnost teď hodně potřebuje. Proto 

opravu fary, která se nedávno konečně 

začala, vidím nejen jako opravu zdí a trámů, 

ale spíše jako vytváření prostoru, kde se lidé 

mohou setkávat a dávat více dohromady.  

Opravdovou radost mám z toho, že 

se s tím nečeká, až bude fara úplně 

opravená. Už teď spojuje mnoho dárců a 

dobrovolníků, kteří pomáhají. Moc jim 

děkuji. 

A tak na závěr přidávám ujištění. 

Nevím, jestli to tak vypadá, ale kostel i faru 

nebereme jako naši, ve smyslu nějaké 

uzavřené skupinky lidí, která se tam v neděli ráno setkává. Bereme to jako střed obce a kraje kolem Skočic. 

Snažíme se modlit za každého obyvatele. Jak nás to učí věžička našeho kostela směřující vzhůru. Snažíme se 

všechno, co v obci a okolí prožíváme, přednášet před Toho, ve kterém tušíme pramen životní síly. A myslet 

také na vztahy mezi námi. Abychom, zvláště v tom těžkém, dokázali stát při sobě.  

A tak pokud půjdete kolem kostela či fary, a budete-li mít chuť vstoupit, ať víte, že nejdete do cizího. 

Nemůže se vám stát nic horšího, než že dostanete do ruky zednickou lžíci a chvíli pomůžete 😊 

Josef Prokeš, skočický farář   

 

 

 



ODPADY v roce 2021 
 

Na zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.2 2021 byla schválena obecně závaznou vyhlášku obce 

Skočice, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů (Usnesení č. 8/1/2021). 

Touto vyhláškou byl stanoven poplatek ve výši 500 Kč pro osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu a také 

pro osobu, která má na území obce ve vlastnictví stavbu, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. 

Splatnost tohoto poplatku je do 31. 5. 2021. Celé znění vyhlášky můžete najít na úřední desce obce, popř. na 

adrese www.skocice.cz/www_sko/upload/File/0972_210208193925_001.pdf  

 

Důvodem zavedení tohoto poplatku byly především neustále se zvyšující náklady na systém svozu, sběru a 

odstraňování odpadů. Tento trend bude i v následujících letech pokračovat. Jen pro představu cena za likvidaci 

(likvidace není svoz, je to vlastně jen předání odpadu na skládku) 1 tuny směsného komunálního odpadu byla 

v roce 2014-1305 Kč, v roce 2020-1460 Kč a do roku 2030 se má tato částka vyšplhat k hodnotě 1760 Kč. Naše 

obec ročně vyprodukuje cca 43 tun směsného odpadu. 

Níže uvádím výši vynaložených ročních nákladů za minulé roky: 

 

 
 

Zavedení celoročního 14 - denního svozového intervalu směsných 

komunálních odpadů a vlastního odvozu tříděného odpadu. 

 

Jsem si vědom, že to není populární krok. Myslím ale, že je velmi důležité si uvědomit i svou osobní  

odpovědnost za produkci odpadů.   

Jsou ale skupiny obyvatel, kteří potřebují podporu. Z tohoto důvodu jsou od poplatku osvobozeni: 

- všechny děti do dosažení 6 let věku 

- třetí a další dítě do dosažení 15 let věku (počítáno od nejstaršího). 

- všechny osoby po dosažení 65 let věku (k tomuto bodu je ale nutné dodat, že v návaznosti na toto osvobození 

se zastupitelstvo rozhodlo zrušit poskytování vánočního příspěvku důchodcům). 

Zbývající skupina osob v produktivním věku má možnost osvobození od poplatku prostřednictvím aktivního 

zapojení v hasičském sboru či prostřednictvím podpory místního hokynářství. 

Shrnu-li to do jednoduché rovnice, každá osoba v naší obci představuje svou produkcí odpadu roční náklad pro 

obecní rozpočet ve výši 1000 Kč. Rozhodnutím zastupitelstva dojde pouze k částečnému přenosu těchto 

nákladů na občany. Prosím všechny o maximální možné třídění odpadů, čím více odpadů vytřídíme a předáme 

k druhotnému zpracování, tím více snížíme naše náklady na hospodaření s odpady v naší obci. 

 

Děkuji 

Jan Šídlo, starosta  

 

http://www.skocice.cz/www_sko/upload/File/0972_210208193925_001.pdf


Střípky z loňských investic 

   
Zatěsnění návesného rybníka, výměna části vodovodu a opravený potok v Lidmovicích 

 

 
 

Nákup památkově chráněné usedlosti Lidmovice č.p. 14 ve veřejné dražbě 

 

 
Zprovoznění technického zázemí a skladovacích prostorů pro obecní účely, nová podlaha a vrata 



 

 
Instalace solárních svítidel ve Skočicích 

 

 
Nový byt ve Skočicích 


