Obec Škvořetice

OBECNÍ BUBENÍČEK
24. vydání

8. března 2021

„ 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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VÝCUC ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)

.

Dne 25.2.2021 se uskutečnilo 23. 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:

23. zasedání zastupitelstva obce:
ad 5/
Projednání smlouvy s poskytovatelem internetu Simelon, s.r.o.
ZO souhlasí s instalací vysílacího zařízení firmy Simelon na střechu bývalé školy a
pověřilo starostu uzavřením smluv s poskytovateli internetového připojení: firmou
Simelon a firmou SporkNet.
ad 6/
Schválení smlouvy s SFŽP – Pacelice vodovod
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 1200300004 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Podpora je určena
výhradně na akci projektové přípravy „“PP“_Pacelice – vodovod“ realizovanou
v letech 2020 až 2022.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 109/2021 bylo schváleno.
ad 7/
Diskuze:
• Starosta seznámil ZO se záměrem vyhlásit dobrovolné brigády na sběr kamení
z ploch, které byly upravovány bagrem v loňském roce:
- mezi hřištěm a Daliní
- naproti cihelně
- na Doubravici
- za Pacelicemi
Brigádu by si mohli vzít na starosti spolky hasičů, včelařů a sportovců.
•

V. Rosina promítl všem přítomným prezentaci s výsledky vyhodnocení
Dotazníku pro občany Škvořetic a Pacelic. Kompletní vyhodnocení Dotazníku
bude umístěno na obecních webových stránkách a bude se mu věnovat i
Obecní bubeníček. Zároveň proběhlo slosování o věcné ceny všech, kteří
Dotazník vyplnili a odeslali/odevzdali.
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VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE
•

.

Dotazník pro občany Škvořetic a Pacelic – VYHODNOCENÍ

Ještě jednou děkujeme Vám všem, kteří jste vyjádřili svůj názor, za váš čas i úsilí.
Dotazník odevzdalo 75 účastných občanů, což je 32 % obyvatel starších 15 let, a to
vůbec není špatné!
Velmi nás potěšilo, že odpovědi a hlavně přidané komentáře byly věcné,
konstruktivní a inspirativní. Ty nedokonalosti v nastavení otázek, které jsme odhalili,
pro (případné) příště odstraníme. Potvrdilo se, jak se říká, že "žádnej učenej z nebe
nespad".
Z výsledků jsou jasné následující závěry, které by ZO mělo brát v potaz při budoucím
rozhodování:
1)73% občanů chce na návsi rozšířit zeleň a odpočinkové zóny a omezit dopravu
2) 56% občanů si přeje křižovatku podoby T
3) 71% občanů vyjádřilo názor, že náves by měla mít max 5 parkovacích míst
4) 80% občanů vadí současná nadměrná doprava v obci
5) 76% občanů navrhuje zbourat Mlíčnici a 65% chce prodat Juvenu, u Fousovny jsou výsledky
nejednoznačné
6) 71% nevidí přínos ve vybudování hřiště s fitness stroji
7) 65% občanů si přeje obce rozvíjet a lákat nové usedlíky a tím i zvyšovat obecní rozpočet
8) 100% občanům se líbí Bubeníček, který by bylo dobré v rámci možností a nákladů rozvíjet
9) Je potřeba vzbudit starýho Červenku, ten tady bubnoval.

Kompletní vyhodnocení dotazníku včetně grafů a komentářů se nám bohužel na
stránky Bubeníčka nevejde, tak aspoň vyhodnocení několika odpovědí:

3

Kompletní vyhodnocení dotazníku je na webu obce a na info-desce u pomníku.

Výherci a výhry ze slosování vyplněných dotazníků:
1. Štolbová Marie – dárková sada na pečení
2. Renč Vlasta – kniha Česko z nebe
3. Renčová Vlasta – dárková sada na pečení
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•

Přerušení dodávky elektriky
V úterý 9.3. bude ve Škvořeticích přerušena dodávka elektrické energie od
8:00 do 16:00 hod.
Elektrika bude vypnuta v oblasti:
- Škvořetice střed obce
- výjezdy směr Sedlice, Buzice, Pacelice
Více info na úředních deskách

•

Sčítání lidu, domů a bytů začíná o půlnoci z 26. na 27.3 2021. V první fázi
má každý možnost sečíst se online do 9.4. 2021 prostřednictvím
elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Více info na úředních deskách

•

Katastrální úřad (KÚ) – Zjišťování průběhu hranic (ZPH)
Prvotním úkolem v době covidových omezení nebude pokračování etapy
zjišťování průběhu hranic (ZPH) zbytku intravilánu katastrálního úřadu (k.ú.)
Škvořetice (východní a jižní část obce) z důvodu nutné účasti vlastníků na této
akci, která ovšem v současné době není povolena. Postupný plán obnovy se
tudíž musí poopravit a bude se vykonávat rovnou další etapa, a to podrobné
měření polohopisu právě podzimního výsledku etapy ZPH. Pokud by po
ukončení měření již byla situace uvolněnější, bude pokračovat zjišťování
zbytku intravilánu obce s následným měřením polohopisu.
Z výše psaných řádků je zřejmé, že Katastrální pracoviště Strakonice nebude
obnovu provádět standardně. Aby veškeré měřické práce proběhly v souladu
s danými pokyny, je v současné době pro pracovníky KÚ nutné vyhýbat se a
nestýkat se s občany obce kvůli omezení šíření viru. Tzn., že veškeré práce by
měly probíhat bez přímé účasti občanů, s ochranou úst respirátory apod. Po
vytvoření měřické sítě v obci, která se bude provádět od pondělí 8.3.2021,
pracovníci KÚ budou kontaktovat vlastníky nemovitostí, které budou
seznamovat s jarním měřením a žádat je o souhlas k této činnosti. V případě
nesouhlasu vlastníka s měřením budou nuceni měření provést až v době
mimo nouzové. V opačném případě se po domluvě s vlastníkem nemovitosti
provede vlastní zaměření, ovšem pokud možno bez přímého kontaktu s danou
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osobou. Vlastníka budou pracovníci KÚ upozorňovat a žádat, aby zajistil pouze
vstup na svoji nemovitost, ale měření se neúčastnil !!
Pracovníci KÚ děkují za pochopení. Doba není jednoduchá, ovšem věcné
mapovací úkoly musí „běžet“ dále.
•

Nové testovací centrum na Covid-19 v Blatné
Nově otevřené TESTOVACÍ MÍSTO v bývalém objektu Technických služeb, tř. T.
G. Masaryka 322 – dvůr radnice
Testování probíhá od 2. 3. 2021 každé úterý a pátek od 14 do 16 hodin
Rezervace na telefonním čísle: 728 768 670 pondělí-pátek 10.00-15.00.
Testování pouze po provedení rezervace!
Povinnost ochranných pomůcek- respirátor FFP2/KN 95 nebo dva přes sebe
přeložené ochranné prostředky.
S sebou - kartičku zdravotní pojišťovny a vyplněnou žádanku.
Žádanka je ke stažení na webových stránkách www.mesto-blatna.cz nebo k
dispozici na místě.
Testování je zdarma 1 x 3 dny.
Více info na úředních deskách

•

Ptačí chřipka
V Rojicích se vyskytla ptačí chřipka. Protože obec Škvořetice je zařazena do
tzv. pásma dozoru, je u OÚ umístěna patřičně označená červená popelnice,
která slouží výhradně k ukládání uhynulých ptáků.

•

Nabídka lesní brigády.
V případě zájmu o brigádu v obecním lese kontaktujte starostu obce.

•

Připomenutí: Kdo má chuť, může za hezkého počasí fotit Škvořetice +
Pacelice, nebo jejich okolí. Zajímavých fotografiích není nikdy dost a budou
třeba pro kalendář SOB 2022, pohlednice, info brožury apod. Za odměnu je
autorský kalendář nebo soubor pohlednic.

•

Ztráty a nálezy
U dolní kaple se našel tento předmět:
dálkové ovládání vrat?
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BYL:

.

Únor – covidový úmor.

NEBUDE:
Společná oslava MDŽ,
.

.
tak alespoň takhle: ŽENY, VŠE NEJNEJNEJLEPŠÍ
.
K VAŠEMU SVÁTKU !

Dětský karneval, … děti, neplačte, když to půjde, uděláme ho v létě …

KULTURA A SPORT

.

ŽULÁK TEAM ŠKVOŘETICE

V sobotu 13.2 jsme opět vyrazili na Šumavu na
běžky, tentokráte pro změnu
na Železnorudsko. A dobře jsme udělali, příští
týden už přišla obleva. Ráno byl sice mráz -20°C, přes den na hřebenech cirka -13°C,
ale sluníčko ozařovalo smrčiny obalené sněhem, prostě nádhera:

Vyrazili jsme ze Špičáckého sedla (978 m n.m.) svižným stoupáním na rozhlednu
Pancíř (1214 m n.m.), …
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… a dále po prenetském hřebenu na Můstek (1235 m m.n.), kde jsem sliboval
spoluběžníkům další turistickou chatu s rozhlednou, ale ta prý vyhořela v r.1996,
nicméně výhledy na protější hřeben Jezerní hory, Malého a Velkého Ostrého a do
údolí Nýrské přehrady byly úchvatné. Dále jsme pokračovali v okruhu přes Suché
Studánky, Brunst a Hofmanky zpět na Špičácké sedlo, celkem cirka 23 km, bylo toho
dost, ale stálo to za to.
-JH-

Úhrn srážek
V únoru přišla obleva, srážek bylo málo, ale bohužel nám na ČOVce vlivem lednových
mrazů praskla měrná nádobka na měření srážek, takže nemáme záznamy.
Extrémní teploty – na exponovaných místech (čerpací stanice) byl naměřen 12.února
mráz -21°C.

----------------------------------------------------------------------------------------INFO pro rodiče školáků: Pokud byste potřebovali pomoc s vytištěním studijních
materiálů, můžete se obrátit na OÚ Škvořetice. Rádi Vám vyhovíme.
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