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VÝCUC ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)

.

Dne 15.4.2021 se uskutečnilo 25. 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:

25. zasedání zastupitelstva obce:
ad 5/
Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí
Návrh usnesení: ZO souhlasí s finančním příspěvkem pro Linku bezpečí ve výši 2000,Kč.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 112/2021 bylo schváleno.
ad 6/
Diskuze:
•

Starosta seznámil ZO s výhradami některých občanů k obsahu facebookové
stránky „Přátelé Škvořetic“.
ZO: Tato facebooková stránka není oficiální stránkou obce Škvořetice a ZO
nemůže cenzurovat jednotlivé příspěvky na soukromé facebookové stránce.

•

Starosta oznámil ZO, že v obecní hospodě praskla voda v prostorách WC.
ZO souhlasí s co nejjednodušší opravou (na WC nové plastové trubky vně zdi).

•

Vítání občánků – kdy? Květen nebo červen, na balkoně KD nebo venku?
Záleží, jaká budou proticovidová opatření.

•

Starosta seznámil ZO se skutečností, že pokud budeme chtít v budoucnu
uskutečnit revitalizaci návsi, bude třeba případné úpravy zahrnout do
připravovaného nového Územního plánu obce.

•

Stará vodárna u školy ztratila s realizací obecního vodovodu svůj smysl a nyní
je nefunkční. ZO souhlasí s jejím zbouráním spolu s „mlíčnicí“.

•

Starosta vyzval všechny přítomné, aby pomohli se shromažďováním
materiálů (fotografií) pro budoucí kalendář SOB 2022.
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VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE
•

.

Územní plán obce Škvořetice
Bohužel, vypracování nového Územního plánu (ÚP) obce, ač už je 2 roky
objednán, je stále v nedohlednu z důvodu nedokončených komplexních
pozemkových úprav. Vypadá to, že ke schválení nového ÚP dojde až
v horizontu 2 až 4 let.
Proto obec chce upozornit případné zájemce na možné urychlení změny ÚP
na základě individuální žádosti. Je ale třeba počítat se spoluúčastí na
vícenákladech.

•

Připomínáme, že Sčítání lidu, domů a bytů končí v úterý 11.5.2021. Každý
má možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na
webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má
zákonnou povinnost 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

•

Připomínáme, že Obec nabízí pomoc dříve narozeným s registrací na

očkování proti nemoci Covid 19.

•

Ukládání bioodpadu / větví:
Obecní kompostárna v areálu družstva je vyvezena a připravena na sezonní
provoz.
Jelikož při vyvážení bylo zřejmé, že někteří z nás ukládali na kompost i větve
s průměrem větším než 2 cm (dokonce i pařezy), platí od nynějška ZÁKAZ
VYVÁŽENÍ VŠECH VĚTVÍ na obecní kompostárnu! Větve raději použijte na
ohníček při opékání buřtů. Obec hledá řešení, jak s tímto druhem odpadu
nakládat.

Vyvážet se smí pouze tráva, listí a drobný rostlinný odpad!
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•

Malované kamínky – vysvětlení:

Mnozí z Vás si jistě všimli malovaných kamínků umístěných na různých
místech v našich obcích a v jejich okolí. Chtěli bychom ocenit snahu a
nápaditost dětí, které se této tvorbě věnují a také poděkovat jejich rodinám,
které je v jejich snažení podporují a na jejich pouti mnohdy doprovázejí.
V současné době, kdy většina populace bojuje s nedostatkem pohybu, je to
jeden ze zajímavých způsobů, jak přimět děti k pobytu venku a poznávat obec
a její okolí.
•

Jak již možná pozorní čtenáři Bubeníčka zaregistrovali v některém z minulých
čísel, uvažujeme o obnovení studánky se zázračnou vodou u dolní kaple.
A proto bychom vás chtěli poprosit o zasílání inspirativních nápadů (foto,
náčrtek, nápad) jak by mohla případná budoucí studánka vypadat. Rádi
bychom dílo dokonali do Škvořetické pouti, takže je nejvyšší čas.
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BYLO

.
Po loňské nucené pauze se zase stavěla na návsi májka:
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD se uskutečnil v pátek 7. května.
Navzdory nevlídnému počasí se účastníci sešli v hojném počtu v osm
hodin večer u bývalé školy, kde byl položen první ze tří věnců, poté se
průvod vydal k pomníčku u zámku a poslední věnec byl položen
k pomníku na návsi.
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Po uctění památky obětí 1. a 2.
světové války nechyběl tradiční
táborák a opékání buřtů:

BUDE

.

? Dětský den snad bude v sobotu 5. června na hřišti u Dalině.
Pokud máte nějaký nápad, jak zpříjemnit dětem jejich den, budeme rádi za námět
nebo případnou pomoc.

? Fotbalový turnaj ŠKVOŘETICKÝ KOCOUR
v sobotu 26. června

snad bude

Gratulujeme

.

!

Gratulujeme všem dříve narozeným občanům, kteří budou
slavit své význačné životní jubileum v měsíci květnu,
a to paní Gisele Holubové a paní Elišce Šetelové.
Připojujeme též blahopřání paní Zdeňce Chaloupkové, která
slaví narozeniny počátkem června.
Takže ještě jednou vše nejlepší a hodně zdraví!

Úhrn srážek
V dubnu spadlo z nebe 22 mm = 22 litrů na m2.
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Poděkování
•

.

Děkujeme naší omladině za pomoc na brigádě při sázení stromků na
Pahorku. S jejich pomocí se podařilo zalesnit velkou část západní strany
Pahorku smrkem, modřínem a borovicí. Věříme, že až se v dospělosti budou
procházet obecním lesem, budou rádi vzpomínat a vyprávět svým potomkům
o práci, na kterou zatím žádná aplikace v mobilu vytvořena nebyla…

•

Dále děkujeme antukovým sportovcům za brigádu na hřišti při přípravě
kurtu na prima sezónu.

•

A samozřejmě také patří poděkování fotbalistům a hasičům za pomoc při
sběru kamene na obecních pozemcích po rekultivaci.

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