INFORMACE PRO OBČANY OBCE SKUHROV
Vážení spoluobčané, zhruba po roce bychom Vás rádi opět informovali o aktuálním dění
v naší obci:
1. Odpady.
V minulém roce obec pořídila částečně z dotací domácí kompostéry. Na základě
smlouvy byly zájemcům zatím zapůjčeny. Po 5 letech budou již vlastníky těchto
kompostérů. Také byly zakoupeny kontejnery a štěpkovač. Kontejnery budou
využívány na svoz bioodpadu nebo velkoobjemového odpadu. Štěpkování větví bude
probíhat po domluvě na hřišti. Větve si občan přiveze, pracovník obce je ihned
seštěpkuje. Větve neodkládejte na hřišti. Jako vždy Vás žádáme o důsledné třídění
odpadů a jeho minimalizaci. /Sešlapávejte PET láhve, rozřezávejte krabice apod./
Papír můžete nosit ke staré mlékárně, kde se uchovává pro sběr ZŠ.
17.5.2022 – 16,30 -16,40 sběr nebezpečného odpadu
20.5.2022 do naplnění sběr velkoobjemového odpadu na návsi
24.5.2022 sběr papíru a hliníku pro ZŠ Skuhrov
27.5.2022 do naplnění sběr velkoobjemového odpadu u rybníka
2. Workoutové hřiště.
Na WH jsme dotaci nezískali a tak byla výstavba zatím zastavena.
3. Prodejna COOP.
Pro zachování prodejny smíšeného zboží ve Skuhrově jsme opět uzavřeli
veřejnoprávní smlouvu s družstvem COOP, kde se zavazujeme poskytnout příspěvek
ve výši 60 000 korun pro rok 2022.
4. Víceúčelová budova.
Na víceúčelovou budovu /OÚ, pošta knihovna, místo k setkávání/ se zpracovává
projekt a šetří finance.
5. Intenzifikace ČOV
V současné době se zpracovává projekt na regeneraci čističek odpadních vod. Čističky
byly vybudovány v roce 2005 a již neodpovídají současným standardům.
6. Tornádo – neštěstí na Moravě.
Tornádo je v našich podmínkách něco nevídaného. Přesto postihlo koncem června
2021 několik obcí na Moravě. S pomocí naše obec nezaostala. Poskytla finanční
částku 50 tis. korun, za kterou byl nakoupen stavební materiál, jenž požadoval
koordinátor prací v obci Moravská Nová Ves. Následně 7 mužů z řad dobrovolníků
tento materiál odvezlo a několik dní pomáhalo obnovovat tuto obec. Děkujeme.
7. Sport a kultura
V loňském i letošním roce se opět kvůli nemoci covid neuskutečnily některé akce,
např. setkání seniorů, oslavy adventu, masopustní pochůzka. Mohly být především ty
v letním období. Oslavy dne dětí, letní kino, pouť. Všechny se vydařily. Akce SDH
Monkey Race byla opět velice povedená. Díky všem organizátorům i všem
dobrovolníkům , kteří spoluvytvářeli tuto sportovní akci. Také chceme poděkovat
maminkám, které společně s námi připravují různé soutěže jako např. dny dětí, jarní
stezku či jarní šifrování.

Již nyní plánujeme na červen oslavu dne dětí, letní kino na 29.-30.července , SDH
plánuje Monkey Race na 18.června, pouťový víkend 17.-18. září . Doufáme, že
konečně letos zase bude setkání seniorů, rozsvícení vánočního stromu s adventním
koncertem v kostele a následným občerstvením. Vše bude ovšem záležet na rozšíření
covidu.
8. Volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 24. a 25. září tohoto roku budou probíhat volby zastupitelstva obce. Volit se
bude opět 7 zastupitelů. Součástí těchto informací je anonymní anketa, kterou naše
obec pořádá vždy před volbami. Každý dospělý může napsat jména 7 občanů naší
obce, které byste chtěli zvolit za své zástupce. S těmi, co obdrží nejvíce hlasů bude
jednáno, zda přijmou kandidaturu. Anketu odevzdejte do schránky obecního úřadu do
30. května 2022. Samozřejmě kandidovat může každý občan samostatně, kterému je
18 let a který má trvalý pobyt v naší obci.

Důležité upozornění: Před napouštěním bazénů je nutné kontaktovat starostu obce a domluvit
si termín.
V případě dotazů či nejasností můžete kontaktovat obecní úřad (telefonicky, mailem či
osobně). Více informací je na webu obce www.skuhrov-hb.cz
Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojený život v naší obci.

10.5.2022

Zastupitelstvo obce Skuhrov

