Informační list
obce Skočice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás pomocí tohoto listu informovat o některých událostech loňského roku i blízké budoucnosti.
Sotva jsme se z jedné koronavirové lapálie dostali, hned přišla válečná tragédie na Ukrajině, která se dotýká nás
všech v různých směrech. V naší obci je nyní ubytováno cca 80 ukrajinských utečenců. Ve Školícím středisku celní
správy je ubytováno cca 50 osob, v Rezidenci Skočice cca 24 osob, v obecních prostorách po bývalé poště 4 osoby a 2
osoby jsou ubytovány u svých příbuzných. Jedná se především o maminky s dětmi. Děkuji všem, kteří pomohli zvládnout
počáteční potřeby, pomohli materiálním či finančním darem, pomohli dobrým skutkem, vlídným slovem našim
ukrajinským přátelům. Věřím, že to společně zvládneme.
Pevné zdraví a vše dobré Vám přeje
Jan Šídlo, starosta obce

Rekonstrukce silnice I/22 Skočice – Lidmovice
Plánovaná rekonstrukce povrchu silnice I/22 Skočice – Lidmovice měla začít 1.4. 2022, bohužel je však podruhé
odložena. Odložení je způsobeno celosvětovým zdražením asfaltu, které na trase Skočice – Lidmovice představuje
navýšení ceny o cca 6 mil. Kč. Zhotovitel s investorem řeší financování akce. Pokud to dobře dopadne, měla by akce začít
v průběhu měsíce května. Akci financuje ŘSD ČR. Doprava bude probíhat kyvadlově v 1 pruhu, prosím dbejme zvýšené
opatrnosti.

Poděkování – Tříkrálová sbírka 2022
Dobrovolníci charity Česká republika děkují všem, kdo se zúčastnili 21. ročníku Tříkrálové sbírky. Celý
projekt sbírky v našem mikroregionu Vodňanska a Bavorovska, organizace a dobrovolnická činnost, je
výsledkem skvělé týmové práce mnoha zúčastněných – a to stálých dobrovolníků, ale i nově zapojených
dobrovolníků a subjektů jako jsou Městské Kulturní středisko Vodňany, Městská knihovna Vodňany, Česká
pošta a nová místa pro statické kasičky. Máme radost, že se k naší přátelské skupině přidávají nové tváře a
rádi uvítáme další dobrovolníky, které by naplňovalo společně s námi smysluplně pomáhat. I malá pomoc každého
jednotlivce dokáže usnadnit a zkvalitnit život mnoha lidem v nouzi.
Po loňské odmlce a obecně nelehké době si nadmíru vážíme štědrých finančních darů, které v součtu vynesly částku
neuvěřitelných 362 820,- Kč (pro představu je to o cca 80tis Kč více než v roce 2020 a historicky nejvyšší vybraná částka
v našem mikroregionu). Ve Skočicích byla vybrána taktéž historicky nejvyšší částka 13 993 Kč. Díky Vám můžeme
poskytnout pomoc tam, kam vždy v našem regionu směřovala – klientům Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích a
Domácího hospice sv. Markéty Strakonice, Domova Žlutý Petrklíč na Lomci, pro terapeutickou dílnu v Domově sv.
Linharta v Chelčicích, pro Občanskou poradnu Charity ve Vodňanech a pro přímou pomoc lidem v nouzi. Na všechny
tyto projekty se do naší farnosti vrátí 65 % z vybrané částky.
Z letošní sbírky naplněné mnoha milými setkáními máme opravdu velikou radost a pro příští ročníky nás motivuje skvělý
pocit z vlídného přijetí a obdarování. Dobré skutky malých prokřehlých koledníčků prozářili životy těch, s nimiž se
setkali. Ať nás tříkrálové požehnání a přání „štěstí, zdraví a dlouhých let“ provází celým tímto rokem a přinese dobro a
pokoj všem lidem.
DĚKUJEME ZA DŮVĚRU, PODPORU A OTEVŘENOST!
O pomoc v nouzi je možné žádat přes: Občanská poradna Charity v ul. Jiráskova 116, Vodňany, tel. 731402996; Marie
Horáková, tel. 731974731; Renata Tenderová, tel. 724558449; Lenka Ebelová, tel. 728073560
Dobrovolníci Charity Česká republiky

SLUŽBY SKOČICE
Již více jak rok se daří udržet chod příspěvkové organizace Služby Skočice, která má za cíl udržet v obci základní
dostupnost služeb, tzn. provoz obchodu, pošty a hospody.
V obchodu je každý den čerstvé pečivo z Vacova, každý čtvrtek je teplá sekaná a čerstvá uzenina výroby řeznictví
Vachtová Štěkeň. Každý pátek jsou k dispozici čerstvé zákusky výroby Cukrářská výroby Otava Štěkeň. Snažíme se
udržet potraviny v cenově dostupné hladině.
Na přepážce Pošty partner jsme připraveni vyřídit většinu činností jako na běžné poště. Mezi nejčastější služby patří
výdej i příjem listovních zásilek, výdej i příjem balíků, platba či výplaty poštovních poukázek, prodej známek, kolků,
losů, obalového materiálu, prodej elektronických dálničních známek, výplata důchodů, apod.
Po zimní a koronavirové pauze bude v pátek 8.4. 2022 znovu otevřena Skočická hospoda. Prozatím bude otevřena
každý pátek mezi 18 a 23 hodinou.

HOKYNÁŘSTVÍ SKOČICE
Otevírací doba POŠTY:

Po: 8-11
Út: 15-18
St: 8-11
Čt: 8-11
Pá: 8-11
So: -----

Otevírací doba OBCHODU:

Po: 8-11
Út: 15-18
St: 8-11
Čt: 8-11
Pá: 8-11
So: 8-10

Všichni jsou srdečně vítáni!
Díky všem, kteří náš místní obchod podporují.

Nabídka kvalitních farmářských potravin, hovězí maso, mléčné výrobky z minimlékáren, ovčí výrobky, farmářské
uzeniny, domácí polévky, bezlepkové potraviny, zdravá výživa………

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.

ODPADY v roce 2022
V tomto sloupku si dovolím rekapitulovat situaci se zavedením poplatku za odpad.
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. Touto vyhláškou byl stanoven poplatek ve výši 500 Kč pro osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu.
Následně v průběhu roku 2021, anonymní oznamovatelka z naší obce podala námitku proti této vyhlášce
k ministerstvu vnitra ČR.
Šetřením Ministerstva vnitra bylo zjištěno, že obecně závaznou vyhlášku obce Skočice, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zastupitelstvo
obce schválilo 1. 2. 2021, ale na základě legislativních změn ji mohlo zastupitelstvo schválit nejpozději 31. 12. 2020.
Dále bylo sděleno, že tato vyhláška nemá zvýhodňovat skupiny osob podporující život v obci – členy SDH či zákazníky
našeho obchodu. Z tohoto důvodu jsme byly nuceni původní vyhlášku zrušit.
V říjnu 2021 jsme schválili novou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tato
vyhláška je platná od 1. 1. 2022 a stanovuje poplatek ve výši 500 Kč pro osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu.
Pokud tedy někteří z Vás zaplatili poplatek za odpady v roce 2021 na základě původní vyhlášky, nebudou tento poplatek
platit v roce 2022. Ti z Vás, kteří poplatek zatím nezaplatili, prosím ať tak učiní nejpozději do konce června tohoto roku.
Hlavní parametry odpadové vyhlášky jsou:
- Roční poplatek 500 Kč/osobu či 500 Kč/rekreační nemovitost
Od poplatku jsou osvobozeni:
- Osoby starší 65 let
- Děti do 6 let
- Třetí a další dítě do dosažení 15 let
Kompletní vyhláška je k dispozici na www.skocice.cz

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Vložení nebezpečného odpadu do kontejneru bude možné 11. 5. 2022 v těchto hodinách:
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 4.5. do 6. 5. 2022.
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 do 30. 5. 2022 ve Skočicích vedle OÚ, v Lidmovicích – před hasičskou
zbrojnicí. Tyto spotřebiče budou odvezeny odděleně v rámci akce „ Recyklujte s hasiči“.

SBĚR ŽELEZNÉHO ODPADU
Dne 14.4. 2022 proběhne v Obci Skočice sběr železného odpadu. Občané, kteří mají zájem o odvoz železného odpadu
nechť jej připraví před svůj dům.

PROSBA O DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL PŘI TŘÍDĚNÍ ODPADU
Z důvodu stále častějšího nedodržování pravidel při odkládání odpadů si dovolím shrnout pravidla.
Žluté kontejnery – PLASTY
Modré kontejnery – PAPÍR
Zelené kontejnery – SKLO
Stříbrné kontejnery – ŽELEZO
Stává se, že v těchto kontejnerech jsou zcela jiné věci než mají být – směsné komunální odpady, zbytky zkažených
potravin, autodíly, lidské výkaly, mrtvá zvířata, apod! Taktéž pohození odpadů ke kontejnerům není správné - s prvním
větrem létají odpady po celé obci! Prosím buďme důslední a ohleduplní k sobě navzájem i živ. prostředí!
Velký zelený kontejner u hřbitova slouží pouze k odložení hřbitovního odpadu, nelze do něj odkládat jiný odpad!
Velké modré kontejnery (ve Skočicích za hřbitovem a v Lidmovicích u obecní stodoly) slouží pouze k odložení
biologicky rozložitelných odpadů.

Střípky z loňských investic
Nové hasičské stříkačky pro SDH Skočice a SDH Lidmovice

Oprava střechy u památkově chráněné usedlosti Lidmovice č.p. 14

Obnova štítu u památkově chráněné usedlosti Lidmovice č.p. 14

Obnova vodojemů a vodáren

Nová technolologie antibakteriální úprava pitné vody – vodojem Lidmovice

Odpočinkové místo u Lidmovic

Výsadba aleje Lipové aleje Skočice – Lidmovice
Obec Skočice byla úspěšná se žádostí o dotaci v grantovém programu STROMY
vypsaném Nadací ČEZ. Smyslem projektu je doplnit původní lipovou alej podél silnice
III /02032 mezi obcí Skočice a Lidmovice opět lípami. Jedná se o 30 ks stromů. Tyto
stromy budou vysázeny po obou stranách silnice v místech, kde je pro ně vhodné
místo, které určí zástupce Správy a údržby silnic jihočeského kraje. Výsadba bude
provedena dobrovolnickou brigádou 23. 4. 2022 od 10 hodin. Jsou zváni všichni
obyvatelé a přátelé Skočic i Lidmovic k společné výsadbě, každá rodina může být
patronem nějakého stromu.

