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V případě omezení či zákazu kulturních akcí nařízením vlády ČR v souvislosti s
epidemií COVID-19 mohou být zde uvedené akce zrušeny.

Co se nám podařilo v roce 2021
- vybavit novou knihovnu nábytkem a počítačovou technikou
- vybudování chodníku směrem na Sedlečko kolem domu č.p. 20
- pořízení 6 ks kontejnerů a štěpkovače na sběrný dvůr a traktorového
nosiče kontejnerů
- vybudování asfaltové komunikace směr ,,ke křížku“

Připravované akce pro rok 2022
-dokončení nového územního plánu
-zvýšení oplocení a vybudování osvětlení kolem stávajícího
multifunkčního hřiště
-projekt sběrný dvůr
-projekt kanalizace a ČOV
-odvodnění komunikace II/135, oprava přilehlého chodníku a osvětlení
-vybudování vodovodu na Libouši, akce je vázána na získání dotace,
v opačném případě nemůže být projekt realizován
-zkrášlování veřejných prostranství obce

Vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti se rozhodl, že v letošním roce přivítá
nové občánky v prostorách OÚ. Rodičům nově narozených dětí zde
bude předán pamětní list a věcný dar.
Dotčení rodiče obdrží pozvánku.

Knihovna v novém
Provozní doba: sobota od 16:00 do 18:00 hodin
V prosinci 2021 se knihovna přestěhovala do nově
zrekonstruovaných prostor v přízemí OÚ, občané si zde mohou
vybrat a vypůjčit z 1150 knih různého žánru, pořízených z
finančních prostředků obce. Dvakrát ročně je pak knihovní fond
obohacen o knihy, časopisy a CD zapůjčené z knihovny Tábor.
Všichni čtenáři jsou srdečně zváni do nové knihovny!

Masopustní tvoření v knihovně
19.2.2022 od 14:00 hodin zveme děti na masopustní tvoření
do knihovny. Tvoření započneme pečením koblížků, vyrobíme si
masku nebo klauna, budou připraveny kvízy a hádanky a celé
masopustní hraní zakončíme pojídáním koblížků.

Jarní tvořivá dílna v knihovně
V sobotu 9.dubna 2022 od 14:00 hodin se bude konat jarní tvořivá
dílna v knihovně. Děti, ale i dospěláci si mohou vyrobit jarní či
velikonoční dekorace, zápichy do květníků nebo zajíčky a kuřátka.

Čarodějnice v knihovně
V sobotu 30. dubna 2022 od 14:00 hodin zveme všechny děti do
knihovny na čarodějnické tvoření a hraní. Pro děti budou připraveny
hry, kvízy, hádanky a samozřejmě si vyrobí i čarodějnici.

Zvěrotická pouť
Každou druhou neděli v květnu se koná tradiční pouť,
na letošní rok připadá datum 8. května. V sobotu se můžete těšit na
fotbalový turnaj zakončený opékáním selete s večerní hudbou a v
neděli tradiční „dechovku” v Hospodě Na kopci

Čistota obce
Žádáme spoluobčany, aby udržovali pořádek
u sběrných kontejnerů a na místech se
sběrnými nádobami ukládali pouze tříděný
odpad, který do daných sběrných nádob patří a ten vhazovali pouze
do těchto nádob. V případě, že je příslušný kontejner plný,
neodkládejte odpad mimo kontejner! Ostatní odpad a nadměrný
odpad odvážejte do sběrného dvora.

Údržba chodníků a obecních komunikací
Žádáme občany, aby neparkovali svá vozidla na místních
chodnících, protože způsobují jejich ničení, v zimních měsících pak
ani na místních komunikacích, protože tím znemožňují případný
úklid sněhu. Nejhorší situace je na komunikaci v části Soběslavi
vedoucí mezi rodinnými domy, která je souběžná se silnicí III. třídy
směr na Sedlečko, kde kvůli zaparkovaným autům nelze provést
zimní údržbu.

Provozní doba sběrného dvora
Středa 15:00 – 17:00 (březen - listopad)
Sobota 13:00 – 15:00 (celoročně)
Neděle 9:00 – 11:00 (březen - listopad)
V prostoru pod sběrným dvorem platí zákaz skládkování odpadu!

Upozornění
Do 31.3.2022 je nutné uhradit místní poplatky.
Poplatek lze uhradit:
a) osobně v kanceláři OÚ v úředních hodinách
b) převodem na účet obce.
Pro více informací vyplňte formulář na adrese
https://www.zverotice.cz Obratem Vám budou zaslány pokyny
k platbě.

Společenská kronika
Nově narození v roce 2021
Záhora Marek
Jež Filip
Polišenská Týna
Nově narozeným občánkům přejeme šťastný život.
Významná životní jubilea v roce 2022 leden-květen
Nouza Jiří
Nápravníková Marie
Červenka Jan
Dvořák Jan
Štoudková Marie
Nečasová Libuše
Přibylová Jiřina
Kadlec Jan
Žákovský Vladimír
Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších
Poslušný Jiří
let přejeme hodně radosti, spokojenosti,
Hrušková Marie
životního elánu a pevné zdraví.
Umrtí
V roce 2021 nás opustili 4 spoluobčané.
Prosíme všechny občany, pokud mají jakýkoliv nápad nebo námět,
co v obci zlepšit, případně vybudovat, aby kontaktovali obecní úřad
osobně, e-mailem, přes schránku u vstupních dveří OÚ nebo
prostřednictvím zastupitelů obce.
Uživatelé internetu mají nyní možnost být automaticky informováni,
do svých e-mailových schránek, o důležitých informacích.
Například odstávka dodávky elektřiny, vody a podobně
Stačí se zaregistrovat na stránkách https://www.zverotice.cz
Obecní zastupitelstvo přeje všem občanům
v roce 2022 jen to nejlepší, hodně štěstí
a především pevné zdraví!
Obecní úřad Zvěrotice č.p. 83; po + čt 18-19hod; 381521806; obec@zverotice.cz; www.zverotice.cz

