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„ 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 18.3.2021 se uskutečnilo 24. 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:

24. zasedání zastupitelstva obce:
ad 5/
Schválení Smlouvy o dodávce pitné vody
Návrh usnesení: ZO souhlasí se zněním Smlouvy o dodávce pitné vody.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 110/2021 bylo schváleno.
ad 6/
Schválení Smlouvy o odvádění odpadních vod
Návrh usnesení: ZO souhlasí se zněním Smlouvy o odvádění odpadních vod.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 111/2021 bylo schváleno.
ad 7/
Diskuze:
•

•
•
•

Starosta seznámil ZO se žádostí P. Habady o odkoupení staré čističky
odpadních vod (z bývalé školy) od obce za cenu 6.000,- Kč.
Zastupitelé vznesli dotaz, zda jsou ještě další zájemci. Starosta odpověděl, že
ústně projevilo několik zájemců potencionální zájem.
ZO navrhuje vyvěsit na webové stránky inzerát na prodej čističky po dobu 14ti dnů až 1 měsíce.
Starosta oznámil ZO, že kromě Rojic (před 2 týdny) se ptačí chřipka vyskytla i
v Blatné. Škvořetice zůstávají v tzv. pásmu dozoru, takže zatím není kromě
„červené“ popelnice třeba dalších opatření.
J. Ředina navrhl dokončit připravenou směnu pozemků (Doubravice vs.
Bramborárna) a nečekat na dokončení Komplexních pozemkových úprav.
Starosta obce seznámil ZO s nabídkou obdrženou e-mailem od zájemců pana
Masopusta a pana Tomáška na pronájem KD Škvořetice. Zájemci by chtěli
provozovat diskotéky každý týden + čtvrtletně živá kapela. S ohledem na
skutečnost, že stávající četnost diskoték (1x až 2x měsíčně) obtěžuje okolí KD,
je finanční přínos pro obec diskutabilní. ZO pověřilo starostu ověřit serióznost
nabídky.
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•
•
•

Starosta seznámil ZO s výsledky jednání na stavebním odboru MěÚ Blatná
ohledně Mlíčnice, okolí KD a tarasu pod bytovkami.
Připravit obecní kompostárnu na sezónní provoz (uvolnit místo k ukládání
bioodpadu)
Starosta seznámil ZO s ústní žádostí paní Šmídové na připojení pozemku
parcelní číslo 60/3 na vodovodní a kanalizační řád obce. ZO by souhlasilo
s připojením pod podmínkou, že samotné připojení v obecní komunikaci by
musela provést firma KDS, která jako zhotovitel garantuje 5-tiletou záruku na
dílo kanalizace a vodovod Škvořetice. Všechny náklady by samozřejmě hradil
žadatel.

VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE
•

.

Sčítání lidu, domů a bytů začalo 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.
Pokud by někdo chtěl s vyplněním formuláře pomoci, může se obrátit na Obec.
Více info na úředních deskách

•

Technické služby Blatná otevřely nový sběrný dvůr v Blatné v Riegrově
ulici (výpadovka na Hajany).
Více info v SOBáčku

•

Svoz odpadů
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•

Na posledním zasedání ZO došlo ke schválení Smlouvy o dodávce pitné

vody a Smlouvy o odvádění odpadních vod. V dohledné době budeme
postupně kontaktovat majitele nemovitostí a uzavírat jednotlivé smlouvy.
Nemusíte se obávat, s každým se dopředu domluvíme na vhodném termínu.
Jednotlivé platby jsme se snažili s ohledem na zkušenosti z okolních obcí
navrhnout tak, aby se rozložily do několika období během roku. Odběratel si
zvolí, zda chce fakturu zaslat elektronicky, či písemně a též zvolit formu
úhrady – převodem na účet nebo zaplatit na pokladně.
Platba stočného:
400,- Kč/rok na osobu resp. 1.000,- Kč/rok na rekreační objekt
Platba bude provedena na základě vystavené faktury v průběhu roku se
splatností 30 dnů.
Platba vodného:
(40,- Kč/m3 + 200,- Kč/rok za připojení)
Odběratel si může vybrat mezi placením čtvrtletním, pololetním a ročním. Dle
tohoto požadavku bude vystavena faktura se splatností 30 dnů, na základě
které dojde k úhradě. Poplatek za připojení bude hrazen při poslední splátce
na konci roku.
Ceny předběžně stanovilo v loňském roce zastupitelstvo obce. Jejich případná
změna v dalších letech bude závislá na nakupované ceně vody od JVS,
odebraném množství a nákladech na provoz vodovodu a kanalizace.
•

Zaměstnanci katastrálního úřadu pokračují v práci na tvorbě map a
zaměřování pozemků a staveb v obci Škvořetice. Pokud potřebujete
v případě zjištěného nesouladu oddělit pozemek nebo stavbu geometrickým
plánem, můžeme Váš požadavek předat geodetické kanceláři, která se s Vámi
zkontaktuje a ve spolupráci s pracovníky KÚ provede zaměření.

•

Vzhledem k současné situaci, kdy nevíme co nám vláda povolí, nemůžeme se
spolehnout, že budeme moci ukutečnit pálení čarodějnic, jak jsme byli zvyklí
v minulosti. Navíc v loňském roce v důsledku suchého dubnového období
tehdejší hejtmanka Jihočeského kraje vydala v dubnu zákaz pálení. Z těchto
důvodů si nemůžeme dovolit někde tvořit hromadu větví, abychom jejich
zapálením 30. dubna „uctili památku“ čarodějnic.
Proto ořezané větve z ovocných stromů spalte, nebo roztřiďte (do průměru 2
cm na kompostárnu, nad 2cm do plotny).
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ČOV:

.

Poslední dobou prosakují „zaručené“ zprávy, že ČOV nefunguje tak, jak má, či
dokonce funguje špatně a obec nestačí dokupovat bakterie pro její správný chod.
Nevím, jak tato fáma vznikla, ale rozhodně se nezakládá na pravdě. Doposud jsme
nekoupili bakterie žádné, dokonce ani dávku k nastartování procesu.
Zjednodušený princip mechanicko-biologické ČOV:
Ve splaškové vodě z domácností dochází pomocí prokysličování k rozmnožování
bakterií, které se podílejí na jejím pročišťování a vyčištěná voda dále odtéká do
Škvořetického potoka.
Protože k připojování nemovitostí docházelo postupně a nedošlo k rázovému naplnění
ČOV kalem, proces naběhl plynule.
Pravidelně odebíráme vzorky odpadní vody na nátoku i odtoku a z jejich výsledků je
patrné, že proces čištění probíhá dle navržené technologie.
Po uvolnění Covidových opatření rádi umožníme případným zájemcům prohlídku
objektu s připravenou prezentací.
J. Chlanda

KVÍZ Z HISTORIE

.
Místní cvičenkyně v r. 1980:

Poznáte KDO JE KDO?

Řešení je na poslední stránce!
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Na další fotografii kompletní řešení ani letopočet nevíme, takže přivítáme každé
upřesnění:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
… a ještě něco ze současnosti od Jarušky Brožové:
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To historie Škvořetic nepamatuje!

.

Dle výpovědí pamětníků byla naše obec v minulosti ušetřena potupného poražení
májky v období jejího hlídání 30. dubna a v noci na 1. května a zapálení hranice s
čarodějnicí. Nebezpečí se podařilo našim mládencům vždy odvrátit pomocí chrabrých
činů, v ojedinělých případech za podpory povolených zbraní, jako jsou násady nebo
sekery.
Okolní obce tohoto mnohdy ušetřeny nebyly, na většině těchto porážek se podílely
právě pilné ruce našich mládežníků. Některé přátelské obce si z toho nevzali
ponaučení a byly touto návštěvou pokořeny i opakovaně.
Naši chlapci v minulých dobách podnikli úspěšné trestné výpravy do Mirotic, Buzic,
Mužetic, Lučkovic, Sedlice-Husovny a Holušic. V poslední jmenované obci prý akci
ukončilo ještě přepadení tamní kapličky, což neuniklo vyšetřování tehdejšího SNB.
Naopak spřátelená obec Buzice tímto nájezdem trpěla opakovaně, až se to našincům
vymklo z rukou a při pokácení májky se jim podařilo si zrušit dopravní prostředek
nutný přepravě diverzní skupiny.
Ale letos je vše jinak! Došlo k poražení naší pýchy. Na tom nic nemění fakt, že nebyla
už ani loňská a nebylo to v termínu porážky.
Celou věc je nutné
prošetřit a viníka
potrestat nejlépe tak, že
mu to oplatíme. Zlí
jazykové tvrdí, že to mohl
být někdo ze Skaličan,
takže buďme ve střehu a
připravme se na odvetu!
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Gratulujeme

!

Gratulujeme všem dříve narozeným občanům, kteří oslavili své význačné životní
jubileum v měsíci únoru a v březnu,
a to paní Zdeňce Koubkové, panu Miroslavu Mikešovi, panu Emilu
Štěpánovi, panu Jiřímu Valachovi a panu Františku Kadlecovi,
a také těm, kteří budou slavit v dubnu,
paní Ludmile Dammerové, paní Vlastě Chourové, panu Jaroslavu
Siblíkovi, panu Václavu Šetelemu a panu Františku Koubkovi.

Poděkování

.

Děkujeme naší nadějné mládeži, která se aktivně zapojila do úklidu větví po řezání
stromů u dětského hřiště.

Úhrn srážek
V únoru spadlo z nebe 32 mm = 32 litrů na m2.
V březnu spadlo z nebe 26 mm = 26 litrů na m2.

Řešení kvízu:
nahoře zleva: B. Čabrádková, L. Hrůzová, V. Fišerová, H. Fišerová, L. Flanderová,
V. Podhorská, M. Fišerová
dole zleva: J. Biskupová, M. Jakubcová, M. Chlandová, M. Šípová, J. Jiskrová, H. Vylitová,
V. Renčová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavé příspěvky včetně fotografií do příštích vydáních Bubeníčků i SOBáčků
jsou vítány! Neváhejte, zapátrejte nad historií, přítomností i budoucností a
možná Vás něco pěkného napadne.
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