Obec Škvořetice

OBECNÍ BUBENÍČEK
27. vydání

1. července 2021
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VE ZKRATCE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)

.

Dne 20.5.2021 se uskutečnilo 26. zasedání zastupitelstva obce (ZO) a dne 24.6.2021 se
uskutečnilo 27. zasedání zastupitelstva obce. Zápisy ze zasedání jsou na našich webových
stránkách nebo jsou k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ. Zde uvádíme jen
stručný výtah:

26. zasedání zastupitelstva obce:
ad 6/
Projednání možné změny územního plánu za finanční spoluúčasti zájemců
Zájem o změnu územního plánu mají: Jiří Šorna, Karel Vošahlík, František Kraml a Obec
Škvořetice.
Starosta předá žádosti o změnu příslušným úřadům.
ad 7/
Projednání smlouvy s firmou G-projekt (žádost o dotaci na projektovou dokumentaci návsi)
ZO souhlasí, aby se po vyhlášení vhodného dotačního titulu oslovila firma G-projekt se žádostí
o dotaci na projektovou dokumentaci návsi.
ad 8/
Diskuze:
•
•

Starosta oznámil ZO, že bylo požádáno o grant z Nadace VIA na obnovení „zázračné“
studánky u dolní kaple a revitalizaci jejího okolí.
Revitalizace návsi: v rámci probíhající diskuze o podobě budoucí návsi stále vyvstává
otázka, jak vyřešit BUS zastávky/stání, jelikož zabírají hodně plochy. Jedním z řešení je
zřídit jednu centrální BUS zastávku s točnou mezi vjezdem do ZOD a zámkem. Starosta
zjistí, jaká je situace ohledně vlastnictví příslušného pozemku č.p. 789
(pravděpodobně Státní pozemkový úřad).
Po vypracování návrhu studie s ní budou seznámeni občané, aby mohli uplatnit
případné námitky před zadáním projektové dokumentace.

27. zasedání zastupitelstva obce:
ad 5/
Schválení závěrečného účtu obce Škvořetice za rok 2020
Návrh usnesení: ZO souhlasí s předloženým závěrečným účtem obce Škvořetice za rok 2020.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 114/2021 bylo schváleno.
ad 6/
Schválení účetní závěrky Obce Škvořetice za rok 2020
Návrh usnesení: ZO souhlasí s předloženou účetní závěrkou Obce Škvořetice za rok 2020.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 115/2021 bylo schváleno.
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ad 7/
Projednání žádosti poskytnutí finančního daru pro Svaz tělesně postižených
Návrh usnesení: ZO souhlasí s finančním darem pro Svaz tělesně postižených ve výši 2000,- Kč.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 116/2021 bylo schváleno.
ZO navrhuje dát do Obecního Bubeníčku příspěvek s přehledem všech pravidelných
charitativních příspěvků.
ad 8/
Žádost paní Najmonové o připojení na kanalizační a vodovodní řád obce
Starosta seznámil ZO s písemnou žádostí paní Najmonové na připojení pozemku parcelní číslo
60/3 na vodovodní a kanalizační řád obce.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s připojením pod podmínkou, že samotné připojení v obecní
komunikaci musí provést firma KDS, která jako zhotovitel garantuje 5-tiletou záruku na dílo
kanalizace a vodovod Škvořetice. Všechny náklady bude hradit žadatel.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 117/2021 bylo schváleno.
ad 9/
Diskuze:
•

•

•

Starosta vyvěsí ceník pronájmů obecních prostor a vybavení (KD balkón, OD Pacelice,
hřiště, pivní sety, pípy, stan atd.) na obecní webové stránky. ZO navrhuje doplnit
stránky o přehledný modul „kalendář obsazenosti“ a o universální formulář, pomocí
kterého budou umožněny občanům rezervace. Tento modul se využije i pro čtvrtletní
hlášení vodného.
Starosta seznámil ZO s ústní žádostí paní Renčové o odkup parcely bývalé obecní
cesty, která už roky ve skutečnosti neexistuje. Jelikož takových případů bude po
digitalizaci hranic pozemků jistě více, ZO vyjádřilo vůli řešit tyto případy ke všeobecné
spokojenosti všech, takže bude ve většině případů souhlasit s odkupem, ale každý
případ se bude řešit individuálně.
Pokračovala diskuse o budoucí podobě návsi. 3D studie vizualizace návsi a okolí by už
mohla být k dispozici v dohledné době, pak s ní budou samozřejmě seznámeni
občané, aby mohli uplatnit případné námitky před zadáním projektové dokumentace.

VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE
•

.

Územní plán obce Škvořetice
Opakování: Při šetření pracovníků katastrálního úřadu vyvstaly další pozemky,
které bude třeba do změny zahrnout. Obec upozorňuje případné další
zájemce na možné urychlení změny ÚP na základě individuální žádosti. Je
třeba počítat se spoluúčastí na vícenákladech.
Termín podání je do 18. července 2021.
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•

Kdo z občanů má zájem na geodetické zaměření zjištěných nesrovnalostí
hranic pozemků je možno využít geodeta, kterého obec objednala pro řešení
obecních pozemků. V nabízené ceně je zohledněno množství zaměření.
Zájemci se mohou nahlásit na OÚ. Tyto práce jsou naplánovány od poloviny
července.

•

ZO Škvořetice se domluvilo poslat částku ve výši 20 tisíc Kč na pomoc
jihomoravským vesnicím zasažených tornádem. Pokud by se chtěl
někdo z občanů k této pomoci připojit a přispět osobním darem, může
tak učinit prostřednictvím OÚ. Bližší info u Katky v místním obchodě.

BYLO

.

V květnu se uskutečnila v Lomu okrsková hasičská soutěž.
SDH Škvořetice obsadilo tradiční krásné 3. místo.
Pořadí: 1. Lom, 2. Sedlice, 3. Škvořetice

DĚTSKÝ DEN 4. až 5. června
Díky částečnému rozvolnění anticovidových opatření mohl letos proběhnout dětský
den v plánovaném termínu.
V pátek v podvečer jsme se pozvolna scházeli na hřišti u Dalině, táborníci si postavili
stany, děcka si užívala volnou zábavu proloženou urputným fotbalovým mačem,
rozdělal se oheň, opékaly buřty a povídalo se až do noci.
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Sobotní ráno zahájily párky v rohlíku a následné dopoledne vyplnily tradiční dětské
soutěže zakončené pestrou tombolou.

Děkujeme všem, kteří s organizací dětského dne nezištně pomohli!

ŽULÁK TEAM ŠKVOŘETICE : „Vyhlídková“ jízda po železné oponě a zpět
Naši velócipédisté 11. června opět vyrazili na každoroční 9-ti denní expedici,
tentokráte po hřebenech Šumavy a Českého lesa. Trasa vedla z Jindřichova Hradce
směrem na jih na České Velenice a Nové Hrady,
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dále podél hranic přes Vyšší Brod, Schwarzenberský kanál,
Nové údolí, Strážný, Bučinu, Modravu, Prášily, Železnou
Rudu, Svatou Kateřinu, Všeruby, Českou Kubici, Čerchov,
Bělou nad Radbuzou, Rozvadov až do Chebu, kde opustili
linku železné opony a vydali se podél Ohře přes Karlovy Vary

do Kadaně, odtud přes chmelové žatecko-rakovnické pláně křivoklátskými lesy k údolí
Berounky, a aby nezpohodlněli, dali si na závěr mezi cyklisty známý 5-ti kilometrový
trhák tzv. „Řevničák“ do Mníšku nad Brdy.
Na 800 km dlouhé štrece nastoupali úctyhodných 11 výškových kilometrů, bravó!

ŠKVOŘETICKÝ KOCOUR
V sobotu 26. června se po roční pauze opět
uskutečnil tradiční fotbalový turnaj Škvořetický
kocour.
Škvořetickým borcům uteklo 1. místo až
v penaltovém rozstřelu, nevadí, ani francouzký
špílmachr Mbappé penaltu na ME nedal.
Pořadí: 1. BW Group Praha, 2. Škvořetice,
3. Sedlice, 4. Lom

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 26. června jsme konečně mohli uspořádat dlouho odkládané přivítání
nových občánků, a protože nám počasí přálo, tak se vítalo venku na trávníku u
pomníku. Chvílemi svítilo sluníčko možná až příliš, ale lepší než kdyby pršelo.
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BUDE

.

Sobota 24. července, Škvořetický PlavoKoloBěh ŽULÁK
Sobota 31. července, dobrovolná brigáda na Křesovci (příprava na pouť)
Sobota 7. srpna, Pacelická pouť
- ráno vycházejí poutníci v čele s řádovými sestrami těšitelkami z Obory u
Radobytců směr Pacelice
- cca od 15:00 hod Mše svatá na Křesovci (v případě deště v dolní Kapli ve
Škvořeticích)
- na hřišti v Pacelicích budou od dopoledne komedianti: malý kolotoč,
nafukovací hrad, stánky a hlavně cca od 16:00 hodin 1,5 hodiny trvající
excelentní cirkusová estráda
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- po cirkusovém vystoupení spustí své břiskné kousky k tanci a poslechu
osvědčený hudební ansábl Zdeňka Koubka, jenž baviti nás bude až do
letní srpnové noci

Rybářské závody - Obec Škvořetice plánuje pořádání rybářských závodů pro děti na
koupališti za Stárkou. Termín konání je předpokládán na konec srpna / začátek září.
Upřesnění termínu a programu bude uveřejněno v průběhu srpna (WEB, infomail,
sms, rozhlas, plakát).

Neděle 29. srpna, Pacelické cyklohrátky, od 13:00 hodin
Sobota 11. září, Škvořetická pouť
- od 14:00 hod Mše svatá v dolní Kapli ve Škvořeticích
- na cvičišti před krámem budou od dopoledne komedianti: malý kolotoč,
nafukovací hrad, stánky a cca od 16:00 hodin 1,5 hodiny
trvající excelentní cirkusová estráda
- od 17:00 hodin v hospodě či před hospodou zavelí svižná křídlovka Zdeňka
Koubka za hutného doprovodu jeho muziky ke spuštění pouťové veselice

Sobota 23. října, Škvořetické posvícení
- od 14:00 hod Mše svatá v Kapličce na návsi ve Škvořeticích spojená
vysvěcením Kapličky
- od 17:00 hodin v hospodě zahlaholí opět kdo jiný než neúnavné hudební
těleso Zdeňka Koubka

Gratulujeme

!

V měsíci červenci oslaví své význačné životní jubileum paní Marie
Štolbová.
Takže vše nejlepší a hodně zdraví!

Úhrn srážek

.

V květnu spadlo z nebe 125 mm = 125 litrů na m2 (196% normálu)..
V červnu spadlo z nebe 145 mm = 145 litrů na m2.

MS Zbůze Škvořetice děkuje všem, kteří projevují zájem o přírodu a chovají se tak,
aby v době kladení mláďat respektovali tradice. Již naši předkové věděli, že při
vycházkách do přírody by měli mít své mazlíčky pod kontrolou a nenechávali je bez
dozoru rušit matky s mladými. Též nezachraňovat „opuštěná“ mláďata, neboť matka
bývá zpravidla nablízku. Chovejte se v lese jako zvířata.
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