Obec Škvořetice

OBECNÍ BUBENÍČEK
11. vydání

8. LISTOPADU 2019

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

.

Dne 17.10..2019 se konalo 12. zasedání zastupitelstva obce Škvořetice.
Přítomni: Jaroslav Chlanda, Josef Hora, Kateřina Schaffarzová, Josef Ředina, Petr
Šavrda, Anton Murárik, Jiří Hrouda, František Kraml
Omluveni: Vojtěch Rosina
Přítomní občané: Ladislav Krejčí, Emil Budoš, Josef Fišer
Přítomno: 8 členů (z celkového počtu 9 členů ZO)
Zpráva o průběhu stavby ČOV, vodovodu a kanalizace
Termín připojování občanů ke kanalizačnímu řádu platí od 21.10.2019.
Povodí Vltavy se kladně vyjádřilo ke zkušebnímu provozu ČOV.
Seznámení s rozpočtovým opatřením 9/2019
Dotace z Programu obnovy venkova – vázána na obecní spolufinancování
50 %, max 500.000 Kč.
Krajské dotace na opravu obecních komunikací – podíl obce 30 %, bude
projednáno na mimořádném zasedání OZ po vyhodnocení finančních
možností obce spolu s dotací z POV.
Schválení spisového a skartačního řádu – vypracován dle směrnic ve
spolupráci s Okresním archivem
Záměr pronájmu obecních pozemků – stanovení obecných pravidel:
Obec bude pronajímat pozemky podle parcelních čísel a výměry uvedené v KN
k jednotlivým parcelám. Jednotlivé parcely se budou pronajímat v celku bez
ohledu na kvalitu půdy. Nájemné za pronajaté pozemky bude jednotné pro
všechny druhy pozemků. Cena bude stanovena ZO na veřejném zasedání do
konce měsíce listopadu 2019. Z pronájmu lze vyjmout část parcely, kterou
nechce nájemce užívat, pokud je hraniční, tzn. tato část pozemku je přístupná
z pozemku, který není předmětem nájmu.
Poskytnutí finančního daru na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů
Makov v roce 2019 = 1000,-Kč
Obecní vodovod Pacelice
Při společném jednání 11.10.2019 v obecním domě v Pacelicích byl projeven
zájem převážné části obyvatel o vybudování obecního vodovodu v místní části
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Pacelice. Velkým problémem je fakt, že velká část občanů je bez trvalého
bydliště v obci.
Návrh usnesení:
-zařadit výstavbu vodovodu v místní části Pacelice mezi priority obce
-zjistit finanční náročnost pro vypracování projektu a žádost o stav. povolení
-zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2020 financování projektu vodovodu v
Pacelicích
-připravit přibližnou studii trasy hlavního řádu vodovodu pro zjištění ceny
projektu
Žádost P. Habady o opravu obecní cesty vedoucí k nemovitosti č.p. 45
ZO se shodlo, že s opravou do budoucna počítá, prozatímní odložení opravy je
z důvodů finanční náročnosti akce.
Podmínkou realizace je zajištění zapsání nového stavu vzniklého kupní
smlouvou z 9.10.2014 mezi P. Habadou a Obcí Škvořetice do KN a následně řešit
opravu obecní části komunikace v součinnosti s majitelem nemovitosti a
v rámci finančních možností obce.
Část finančního příspěvku od Jihočeského vodárenského svazu bude využita na
pořízení a montáž vodoměrné sestavy pro občany s trvalým bydlištěm v obci
Škvořetice

VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE

.

Povinné “čipování“ psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.
v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
•

•

Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-500 Kč a závisí na jeho
typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci.
Ceny jsou smluvní.
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením
až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl
platné očkování proti vzteklině.
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Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis
do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině
(tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo a druh mikročipu. Obec si
však může povinnost evidence stanovit vyhláškou.
Každý majitel psa se může rozhodnout, zda chce mít psa registrovaného v
„Národním registru psů České republiky“ www.narodniregistrpsu.cz . Poplatek
je 199,00 Kč.
S registrací do www.narodniregistrpsu.cz Vám může pomoci p Králová 603 200 328.
Pan doktor Stošek je ochoten očipovat psy přímo ve Škvořeticích, pokud bude více
jak 5 psů. Kdo by měl zájem o čipování, oznámí to na obecním úřadu nejpozději do 20.
listopadu 2019, a po domluvě s panem doktorem Stoškem bude stanoveno datum,
kdy se čipování uskuteční.

Oprava silnic ve Škvořeticích
Během podzimu došlo k zaasfaltování silnic III. třídy, které spadají pod správu SÚS
(Správa a údržba silnic) v rozsahu, který si určila SÚS.
V příštím roce po sesednutí výkopů dojde ke konečné opravě obecních silnic, pokud
možno zaasfaltováním v celé šířce silnic.

KANALIZACE a VODOVOD

.

Postupné připojování jednotlivých domů k obecní kanalizaci probíhá uspokojivě.
Připomínáme, že každé jednotlivé připojení domů před zasypáním musí být řádně
zkontrolováno, ohlášeno a pořízená fotodokumentace odeslána na obecní úřad.
Pokud majitel domu nemá možnost vyfotografovat provedené připojení, může
požádat o pomoc obecní úřad.
V příloze jsou vyobrazeny doporučené typizované vodoměrné sestavy, které si
můžete závazně objednat na obecním úřadu. Připomínáme, že pro trvale žijící
občany budou vodoměrné sestavy a vodoměry zdarma.

AKTUALITY

.

INFO od E-onu
V sobotu 9. listopadu 2019 od cca 08,30 do cca 15 hod budou provedeny odečty
elektroměrů a plynoměrů bez rozdílu dodavatele elektřiny a plynu (E.ON, ČEZ,
Bohemia Energy apod.) Termín se může změnit v závislosti na přístupnosti měřících
zařízení a počasí. Prosíme všechny občany o zpřístupnění elektroměrů a plynoměrů.
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ZAJÍMAVOST

.

Přijela nás navštívit paní Kay Webber z USA. Předem se ohlásila u starosty a projevila
přání, že by chtěla poznat rodiště svých předků. Nechala si vypracovat svůj rodokmen
a zjistila, že její prapradědeček Josef Primas se narodil ve Škvořeticích v roce 1851 v č 9
jako nejmladší dítě Jana Primase a Anny Pavlíčkové také ze Škvořetic v č. 32. Paní Kay
skutečně přijela 7. října a chtěla vidět oba rodné domy (oba ještě stojí). Oba domy
navštívila a moc se jí líbily. Nadšená byla z kaple Panny Marie Bolestné, která byla ještě
naklizená ze zářijové mše. Kostel Nanebevzetí Páně na Křesovci je sice trošku zchátralý,
ale také se jí líbil, povšimla si kapličky na návsi, no a zámek přehlédnout snad ani nelze.
Starosta se paní Kay omlouval za probíhající stavební úpravy a vysvětlil jí, že jsou nutné
kvůli budované kanalizaci. To ovšem netušil, že to paní Kay nadchne ze všeho nejvíc.
Ihned projevila o stavbu zájem, nechala si vše podrobně vysvětlit, vymohla si i exkurzi
v čističce. Při srdečném loučení se naše návštěvnice přiznala, že ve své vísce ve
středozápadní Americe (kde žije 2 500 obyvatel) je předsedkyní vodárenského svazu.
Byla to milá shoda okolností, která potěšila obě strany.

KULTURA A SPORT

.

… co bude:
•

Beseda s promítáním fotek
v pátek 15. listopadu od 19:00 hod ve Škvořetickém hostinci

Expedice ŽULÁK TEAM 2019
(Salzburk – Alpy – řeka Mur- Balaton – Bratislava)
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•

Pletení adventních věnců
v sobotu 30. listopadu od 14:00 hod ve Škvořetickém hostinci

•

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
v neděli 1. prosince, od 18:00 hod zpívání koled v Kapli Panny Marie
Bolestné, poté přesun na náves a rozsvícení vánočního stromu

•

Adventní zájezd do Plzně
v sobotu 7. prosince, odjezd v 9:00 hod z návsi ve Škvořeticích

… co bylo:
• FOTBAL
Okresní přebor mužů – výsledky TJ LOM
5.10. Štěkeň - Lom 2:0
20.10. Doubravice - Lom 0:2, branky: Šavrda Vojtěch, Vierer Roman
26.10. Lom - Katovice 2:2, branky: Štolba Martin, Šavrda Vojtěch
2.11. Malenice - Lom 0:2, branky: Zelenka Robert, Šavrda Vojtěch

• POSVÍCENÍ
Soutěž o nejhezčí hnětýnku o posvícení vyhrála Jarka Brožová.
Odborná porota hodnotila vzhled i chuť. Obě kritéria hodnotila Jiřka Jiskrů,
měla to snadné, do soutěže byla přihlášena jediná hnetynka.
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MYSLIVCI

.

Rozpis naháněk v sezóně 2019:
9.11.2019
Křesovec, Hradiště, Drážský rybník, Jelčov
14.12.2019
Hradiště, Čicha
28.12.2019
Zbůze
V důsledku snižování škod zvěří na lesních a zemědělských porostech probíhá v těchto
měsících intenzivní lov spárkaté zvěře. Prosíme všechny návštěvníky honitby, aby
omezili pohyb v odlehlých a nepřehledných úsecích a aby se pohybovali po veřejných
cestách, nejlépe s reflexními prvky na oděvu. Zvýšíte tím svou bezpečnost a
vyvarujeme se společně mnoha možným nepříjemnostem.
MS Zbůze Škvořetice děkuje všem, kteří respektují tato pravidla a chovají se v přírodě
ukázněně.

PŘIPOMÍNÁME

.

➢ Stále běží soutěž o nejkrásnější fotografii Škvořetic a Pacelic
➢ Stále přijímáme historické informace o naší obci, které bychom mohli použít v
knize o Škvořeticích a Pacelicích
➢ Stále přijímáme návrhy na úpravu návsi a prostoru před kulturním domem a
hospodou.
➢ Stále je možnost zasílat Vám informace e-mailem /SMS, stačí poskytnout
mailovou adresu či telefonní číslo a potvrdit souhlas podpisem na seznam,
který je k dispozici v krámu u K. Schaffarzové.

PODĚKOVÁNÍ
Starosta děkuje panu Františku Kalbáčovi, který zapůjčil historickou knihu z roku 1932
„Obecní a Okresní samospráva Blatenska a Březnicka“, která nám velmi pomůže v práci
na knize o Škvořeticích.
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přílohy přílohy přílohy přílohy přílohy přílohy přílohy přílohy přílohy
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