Obec Škvořetice

OBECNÍ BUBENÍČEK
22. vydání

18. prosince 2020

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

„ Vážení spoluobčané, na vědomí se dává, že … “
kontakty: info@obecskvoretice.cz, tel: J.Chlanda 722 944 837, J.Hora 724 915 833
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Úvodem tohoto vydání Bubeníčka považujeme za nutné se všem "škvořeťákům a
pacelákům" omluvit. Stalo se, že někteří z našich spoluobčanů se nad Bubeníčem
pohoršovali. Vadilo jim, že jsme použili i sprostá slova, byli jsme nazváni negramoty a
že prý nikoho nezajímá, kde se pilo, co se pilo a to se podle nich do novin nepíše. Dost
nás to mrzí a vážně jsme uvažovali, že Bubeníčka přestaneme vydávat. Jenomže po
dlouhém uvažování jsme se rozhodli, že pokračovat budeme, jen si musíme ujasnit
některé pojmy. Tak HLAVNĚ - Bubeníček nejsou noviny! Je to jen obyčejná informace
na dvou A4 pro občany Škvořetic a Pacelic. Je mezi námi docela dost babiček i
dědečků, kterým už tak dobře nefungují nohy a chodit se pravidelně dívat na vývěsní
tabuli OÚ se jim nechce. Ve spoustě domů není internet, takže sledovat naše webové
stránky je také problém. No a my chceme, aby všichni věděli, co se v obci děje, co
připravujeme, na co se můžeme těšit i co nás všechny štve. Je jasné, že se nemůžeme
zavděčit všem. Pro všechny ty, které Bubeníček štve, máme jednoduchou radu zmuchlejte ho a zahoďte do popelnice. Všem těm, kteří se na Bubeníčka těší,
slibujeme, že se budeme snažit pokračovat ve stejném duchu, protože si myslíme,
že trochu humoru nikoho nezabije. Používání hovorového jazyka je pro nás bližší, než
strohá spisovná čeština. Nehledě na to, že několik okolních obcí se začalo po nás
"opičit", protože se jim líbí, jak informujeme naše občany. Budeme otevřeni i vašim
příspěvkům do Bubeníčku, které by mohly zajímat všechny naše spoluobčany. Máte-li
jiný názor, podělte se s námi telefonem, mailem nebo zprávou hozenou do obecní
schránky. Budeme vděčni i za negativní postoje.
Děkujeme za pochopení. “redakce Bubeníčku“.

VÝCUC ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)
Dne 26.11.2020 se uskutečnilo 20. zasedání zastupitelstva obce (ZO).
Zápis ze zasedání je na našich webových stránkách nebo je k dispozici k nahlédnutí
v úředních hodinách na OÚ. Zde uvádíme jen stručný výtah:
ad 4/
Zpráva o průběhu stavby ČOV, vodovodu a kanalizace:
Práce na stavbě ČOV, vodovodu a kanalizace jsou ukončeny (drobné nedodělky jsou
průběžně řešeny s firmou KDS), připravují se podklady pro kolaudační řízení.
ad 6/
Zadání výzvy pro veřejnou zakázku na Projektové a inženýrské služby Pacelice vodovod:
Starosta navrhl zadat výběr dodavatele na projektovou dokumentaci externí firmě,
která provede výběrové řízení.
Usnesení č. 98/2020 bylo schváleno.
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ad 7/
Výběr dotované akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na r. 2021:
Starosta navrhl požádat o dotaci na 5 informačních radarů (3 do Škvořetic a 2 do
Pacelic). L.K. a P.H. měli připomínku, že info-radary nic neřeší, lepší by byly
zpomalovací semafory nebo radary, které umožňují vybírat pokuty. Starosta zjistí do
příštího zasedání ZO, jaké jsou orientační ceny a jaká je realizovatelnost výše
uvedených možností. Také ostatní zastupitelé mají ještě možnost přijít do příštího
zasedání ZO s dalšími návrhy na případné dotované akce.
ad 8/
Schválení Směrnice č.1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu:
Starosta požádal ZO o schválení nové Směrnice č.1/2020 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, která nahradí starou směrnici č.1/2007.
Usnesení č. 99/2020 bylo schváleno.
ad 9/
Žádost P.H. o umístění vodoměrné šachty v objektu č.p. 45:
Starosta obce seznámil ZO s doporučením projektanta a stavebního dozoru
neumisťovat vodoměrnou šachtu v č.p. 45. Projektant a stavební dozor doporučují
umístit šachtu na konci vodovodního řádu u čerpací stanice ČS 1.
Návrh usnesení: ZO zamítlo žádost P. H. o umístění vodoměrné šachty v objektu č.p.
45 a rozhodlo o umístění budoucí vodoměrné šachty na konci vodovodního řádu u
čerpací stanice ČS 1.
Usnesení č. 100/2020 bylo schváleno.
ad 10/
Diskuze:
• P.H. požádal o uzavření písemné dohody mezi vlastníky č.p. 45 a obcí
Škvořetice o finanční spoluúčasti na vodovodní přípojce (schváleno na základě
usnesení ZO Škvořetice č.89/2020 ze 7.5.2020), a dále žádá obec o finanční
spoluúčast i na kanalizační přípojku.
ZO odpovědělo, že o finanční spoluúčasti už jednou rozhodlo 7.5.2020 a nebude
se k tomu stále vracet.
• P.H. a L.K. měli výhrady k Bubeníčku, že se v Bubeníčku lže a píšou pitomosti!
P.H. měl dotaz, zda je možné se vyjádřit v Bubeníčku k Zápisu z 19. zasedání ZO, který
byl otištěn v posledním Bubeníčku?
Starosta odpověděl, že možné to je, ale Bubeníčka vydává Obec, má za jeho
obsah odpovědnost, takže si vyhrazuje právo na kontrolu příspěvků, aby se
v případných externích příspěvcích nevyskytly urážky, neověřené informace apod.
V reakci na poznámku, že se v Bubeníčku lže, starosta poukázal na skutečnost, že část
jeho obsahu je zápis zasedání ZO (nebo jeho výtah), který je podepsán ověřovateli
zápisu a starostou (místostarostou).
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VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE
•

.

Místní knihovna
Do knihovny přišel nový výměnný soubor knih, seznam je vyvěšen na
informační desce OÚ a na webových stránkách obce.
Místní lidová knihovna Škvořetice sídlí v kulturním domě – vchod naproti sídla
Obecního úřadu, otevřeno má v pátek od 15:00 do 16.00 hod.
Knihovnu vede paní Marie Vošahlíková, tel. 602 653 526.
Při návštěvě platí běžná proticovidová opatření (roušky, desinfekce, 2 m
rozestup, 1 osoba/15 m2 atd.).

•

Stočné a vodné
Jakmile bude stanoven termín kolaudace, budou průběžně provedeny
kontroly zapojení vodoměrných sestav, plombování vodoměrů, odečty
vodoměrů a zároveň se podepíšou smlouvy o odběru pitné vody mezi
odběratelem a obcí. O termínech budete včas informováni.
Naše představa dle zkušeností z jiných obcí je následující:
➢ stočné se bude platit ročně (faktura bude vystavena v prosinci,
splatnost bude do konce února následujícího roku).
➢ u vodného budou následující možnosti zálohové platby: čtvrtletně,
pololetně a ročně. Vše se upřesní individuálně při sepisování smlouvy.

Ceny s DPH schválené ZO:
VODNÉ
40,- Kč /m3 +
STOČNÉ

vodoměr paušál 200,- Kč /rok

paušál 35 m3 /osobu /rok x 11,43 Kč/m3 = 400,- Kč / osobu / rok

rekreační objekt:
paušál 35 m3 /osobu /rok x 11,43 Kč/m3 x 2,5 = 1000,- Kč / rekreační objekt / rok
- objekty, které nemohou být připojeny k obecní kanalizaci (Pacelice), mohou
vyvážet své domovní jímky do obecní ČOV za cenu 100,- za 1 vyvezení

4

•

Rekonstrukce našich kapliček
Jak jste si jistě všimli, během podzimu proběhly úspěšně opravy našich
kapliček (kaplička Nejsvětější Trojice na návsi a kaple Panny Marie
Bolestné na „výpadovce“ na Buzice). Na opravy jsme čerpali dotaci
z Programu obnovy venkova od Jihočeského kraje.
V kapli Panny Marie Bolestné ještě chybí vsadit nová okna
s opravenými vitrážemi, ale vše je na dobré cestě, takže bychom se
pohledem na ně mohli pokochat při procházkách během vánočních
svátků.
S opravou kapličky Nejsvětější Trojice budeme pokračovat ještě
v příštím roce, plánuje se nová podlaha, restaurace dveří, dřevěného
oltáře a výmalby.
V následujícím roce bychom také rádi trochu pozměnili přilehlé okolí
kaple Panny Marie Bolestné a obnovili studánku se zázračnou vodou.

•

Obnova katastrálního operátu
Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Škvořetice bude
pokračovat až na jaře 2021.

•

Obecní úřad Škvořetice nabízí všem občanům možnost brigády v obecním lese.
Odměny za tuto práci budou stanoveny dle lesnických ceníků. Ceník prací je
k nahlédnutí na obecním úřadu.

•

Veřejnou schůzi, na které bychom prodiskutovali záměry na nové nebo
stávající uspořádání naší návsi a další důležité věci, musíme z důvodu
covidového omezení opět odložit.

Z důvodu nouzového stavu NEBUDE:
Živý betlém na Křesovci
Turnaj v sedmě
Turnaj v ping-pongu
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KULTURA A SPORT

.

Výsledky po 1. poločase: Covid 19 : Kultura 6:0
Covid 19 : Sport 6:0
Sedma: M.Mikeš, M.Vylita : L.Nový, F.Podhorský 2:0 (10:2, 10:9, přičemž ve druhém
setu vedli LN + FP už 2:9 a nakonec padli 10:9, to naštve …)

BYLO:
•

.
Střecha na hospodě
Akce Z se mimořádně vydařila, i když se vše připravovalo poměrně narychlo,
aby se střecha stihla do zimy, a také už hrozila druhá covidová vlna. Po tři
víkendy se pravidelně scházelo 15 až 20 prácechtivých dobrovolníků, vše
výborně organizoval proviantní náčelník L. Vlášek, odborné pokrývačské práce
si vzal pod křídla J. Fišer.

… a všechno lítá, co peří má … i tašky

… ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc …
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Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli k záchraně střechy obecní
hospody a tím, samozřejmě kromě toho, že už do hospody neteče, také
pomohli výrazně vylepšit vzhled celé návsi.

•

Vánoční strom
Covid necovid, vánoční strom jsme nazdobili a rozsvítili, samozřejmě při
dodržení všech pandemických opatření, akorát zazpívat koledy jsme si
nemohli.

•

Mikuláš a čerti
Tradiční Mikulášská nadílka v KD sice být nemohla, ale díky partě Vojty
Nového čerti s Mikulášem a anděli po barákách chodili, zlobivá děcka
pokárali a pak dárkem potěšili.

Úhrn srážek
V říjnu spadlo z nebe 34 mm = 34 litrů na m2.
V listopadu spadlo z nebe 24 mm = 24 litrů na m2.
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Gratulujeme

!

V listopadu oslavila své krásné 87 leté narozeniny obyvatelka Škvořetic paní Ludmila
Šornová, tohoto času žijící v domově pro seniory v Blatné.
A tak naše gratulace s kytičkou a dárkovým košem putovala prostřednictvím
zaměstnanců DPS právě tam.
V této nelehké době právě pro seniory, kteří jsou odloučeni od svých rodin, se paní
Šornové daří dobře. Pokud to situace dovolí, je obklopena svou milující rodinou,
vnoučaty a pravnoučaty.
Aktuality z naší obce sleduje pravidelně prostřednictvím škvořetického BUBENÍČKU,
kterého si nechává donášet do domova.
Myšlenkami se ale stále vrací do Škvořetic, všechny zdraví a vzpomíná na své přátele a
sousedy.
A to že se jí opravdu daří 😊 potvrzuje tato přiložená fotografie.
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