Obec Škvořetice

OBECNÍ BUBENÍČEK
12. vydání

3. PROSINCE 2019

„ Vážení spoluobčané, na vědomí se dává, že … “
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VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)

.

Dne 21.11.2019 se konalo 13. zasedání zastupitelstva obce Škvořetice.
Přítomni: Jaroslav Chlanda, Josef Hora, Josef Ředina, Petr Šavrda, Anton Murárik,
František Kraml, Vojtěch Rosina
Omluveni: Kateřina Schaffarzová, Jiří Hrouda
Přítomní občané: Luboš Nový, Marek Ředina
Přítomno: 7 členů (z celkového počtu 9 členů ZO)
•

Zpráva o průběhu stavby ČOV, vodovodu a kanalizace
V současné době se dodělávají přípojky ve spodní části obce, tak aby se stavba
dokončila do zimy. Nadále probíhá příprava právních dokumentů, tak aby se
mohl vodovod začít používat v souladu s danými právními předpisy.

•

Seznámení s rozpočtovým opatřením 10/2019
Starosta seznámil členy ZO s podobou rozpočtového opatření č. 10/1019

•

Výběr dodavatele vodoměrů byl proveden ze 3 variant:
-

Mokroběžný za 1.300,00 Kč bez DPH

-

Ultrazvukový vodoměr včetně dálkového odečtu za 2.500,00 Kč bez DPH

-

ČEVAK – mokroběžný vodoměr cca 715,00 Kč bez DPH

Byl jednohlasně odsouhlasen vodoměr ČEVAK za 715,00 Kč bez DPH
•

Projednání smlouvy o zajištění odborného zástupce ČOV
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění odborného zástupce ČOV
s panem Ing. Jiřím Kuštou CSc.

•

Žádost pana Marka Řediny o odprodej obecního pozemku parc. č. 66/1,
ZO souhlasí se směnou oplocené části pozemku p.č.66/1 za část pozemku
414/22 ve stejném rozsahu čtverečních metrů. Administrativní náklady bude
hradit navrhovatel p. Marek Ředina.
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•

Inventura obecního majetku
Dle stanoveného zákona bude provedena inventura obecního majetku. Do
inventarizační komise byly jmenováni: předseda Josef Hora, členové: Anton
Murárik, Petr Šavrda.

•

ZO souhlasí s pořádáním divadelního představení Don Quijote de la Ancha
v KD Babylon. Cena představení 7 000 Kč (více informací bude v lednovém
Bubeníčku).

VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE

.

•

Probíhá přechodná úprava provozu na silnicích ve Škvořeticích
od 2.12.2019 do 8.12.2019
Jedná se o úplnou uzavírku místní komunikace v úseku od objektu kaple na
začátku zastavěného území obce (při příjezdu od obce Buzice) po křižovatku u
KD se silnicí č.III/1213.
Na úřední desce je vyvěšen plánek uzavírky a povolení k provedení.

•

Slíbené zajištění čipování psů bude provádět MVDr. Stošek v pondělí
9.prosince od 18:15 hod. před obecním úřadem ve Škvořeticích. Po ukončení
čipování ve Škvořeticích se pan doktor přemístí do Pacelic před obecní dům
(u pomníku) v cca 18:45 až 19:00 hod. Cena čipu podle druhu se pohybuje od
300,- Kč do 500,- Kč.

•

V místním „Kauflandu u Kačky“ budou zdarma k mání kalendáře SOB, ale jen
pro místní občany.
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KANALIZACE A VODA

.

Dokončují se poslední domovní přípojky kanalizace a běží zkušební provoz ČOV.
Finišujeme s dokončením vodovodu. Pokud nenastanou závažnější problémy, budou
mít občané možnost připojení na obecní vodovod ještě do Vánoc.
Připomínáme, že stále probíhá objednávání typizovaných vodoměrných sestav na
obecním úřadu.

MYSLIVCI

.

Na naháňce na černou zvěř dne 9. listopadu náš myslivecký spolek zaznamenal pouze
chabý výsledek, když se mu za velké nepřízně počasí podařilo ulovit pouze jedno
neduživé prasátko. Zvěře bylo nemnoho a ta, kterou se nám podařilo vyhnat, zjevně
trpěla nedoslýchavostí. Na vystřelené rány nijak nereagovala a šupky hupky v klidu a ve
zdraví docupitala do svého krytu.
Nicméně při poslední leči ve zdejší hospůdce se všichni pravodatní myslivci
zapřísahali, že jim to nedarují a při příštích akcích 14. a 28. prosince jim řádně vypráší
kožíšky. Pevně věříme, že v dalším vydání Bubeníčku se budeme moci pochlubit
početným výřadem, protože bez něho by byl náš vyhlášený Myslivecký ples poněkud
hladový.
Znovu Vám všem děkujeme, že respektujete přírodu a v lese se chováte jako zvěř.
Přesto vyzýváme majitele čtyřnohých miláčků, aby je při jejich venčení nespouštěli ze
zřetele. Výskyt vztekliny v našich zemích nebyl již 17 let zaznamenán, v posledních
letech byl však v okolních honitbách prokázán výskyt Aujeszkyho choroby prasat. Na
člověka je sice nepřenosná, pro psy a kočky však ve všech případech vede k úmrtí
jedinců.
S koncem listopadu končí doba lovu kachny divoké a protože zajíce v našich
podmínkách nelovíme už asi 27 let, věnujeme se v těchto měsících pouze lovu zvěře
spárkaté, převážně prasete divokého a zvěře srnčí. Samozřejmostí v těchto měsících je
přikrmování zvěře a podávání kamenné soli v podobě lizu.
A samozřejmě Vám Všem Myslivecký spolek Zbůze Škvořetice přeje příjemné prožití
Vánočních svátků a šťastné vykročení do roku 2020…
Rozpis naháněk v sezóně 2019:
14.12.2019
Hradiště, Čicha
28.12.2019
Zbůze
V důsledku snižování škod zvěří na lesních a zemědělských porostech probíhá v těchto
měsících intenzivní lov spárkaté zvěře. Prosíme všechny návštěvníky honitby, aby
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omezili pohyb v odlehlých a nepřehledných úsecích a aby se pohybovali po veřejných
cestách, nejlépe s reflexními prvky na oděvu. Zvýšíte tím svou bezpečnost a
vyvarujeme se společně mnoha možným nepříjemnostem.

Ze zápisníku včelaře

.

Listopad patří do období včelařské zimy, včely se postupně stahují do chomáče a
připravují se na zimu. Mužské pohlaví vyhubeno, trubci byli necháni na pospas přírodě.
Matka již neklade další vajíčka. Když v přírodě, za teplejšího počasí zahlédnete včelu, je
buď na pročišťovacím proletu, možná směrem k naší nové ČOV anebo letí pro vodu.
Příroda usíná a včelař, co má dobře zaléčeno proti kleštíkovi včelímu, si buď studuje
odbornou literaturu nebo ve sklepě kontroluje s přítelem zrající medovinu, případně
víčkovici.

Výzva občanům

.

Žádáme občany, kteří nemají zaplacený poplatek za třídění odpadu (popelnice), aby tak
neprodleně učinili. Dle vyhlášky jsou všichni povinni uhradit poplatek do 30.září. Pokud
tak neučiní, hrozí jim…
A jaká je sankce za nezaplacení poplatku včas nebo v plné výši? Včas nezaplacený
nebo neodvedený poplatek nebo jeho část může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a
nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl
mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo
opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. Obecní úřad poplatek vyměří
zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka je-li jich více, jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
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KULTURA A SPORT

.

•

V naší hospůdce se, jako každoročně, vyráběly vánoční věnce. Vše měla na
povel Martina Kramlová. Připravila i nakoupila ozdoby, sušené ovoce, ořechy,
barvy, zajistila chvojí. Všeho byl dostatek a věnce byly opravdu krásné. Bylo to
milé a příjemné setkání nad prací, která všechny moc bavila. Opět se mezi
ženy neodvážil ani jeden muž.

•

V neděli 1. prosince jsme se mohli potěšit v Kapli Nanebevzetí Panny Marie
Bolestné andělským zpíváním koled našimi dětmi s hudebním doprovodem
Petra Šavrdy a jeho Melody Girls. Ještě plni dojmů ze zpívánek jsme došli na
náves, kde jsme rozsvítili vánoční strom a děti svěřily svá přání létajícím
lampiónům.
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BUDE:
•

Odjezd autobusu na adventní zájezd do Plzně bude v sobotu 7.prosince
v 9:00 hod. z návsi ve Škvořeticích.

•

Mikulášská nadílka bude v neděli 8. prosince od 14:00 hod. v KD ve
Škvořeticích. Samozřejmě nebude chybět Mikuláš s čerty a anděly a čertovská
diskotéka.

•

Vánoční turnaj v SEDMĚ se bude konat v pátek 27. prosince od cca 13:00
hod. ve škvořetickém hostinci.

•

Vánoční ping-pongový turnaj ve dvouhře se bude konat v neděli 29.prosince
od 13:00 hod. ve velkém sále KD Škvořetice.

PŘIPOMÍNÁME

.

➢ Stále běží soutěž o nejkrásnější fotografii Škvořetic a Pacelic
➢ Stále přijímáme historické informace o naší obci, které bychom mohli použít v
knize o Škvořeticích a Pacelicích
➢ Stále přijímáme návrhy na úpravu návsi a prostoru před kulturním domem a
hospodou.
➢ Stále je možnost zasílat Vám informace e-mailem /SMS, stačí poskytnout
mailovou adresu či telefonní číslo a potvrdit souhlas podpisem na seznam,
který je k dispozici v krámu u Katky Schaffarzové.
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PODĚKOVÁNÍ
•

Martině Kramlové za zajištění a organizaci akce „výroba adventních věnců“.

•

O zajištění, ozdobení a rozsvícení vánočního stromu se zasloužili zástupci rodin
Hroudů, Chlandů, Vylitů, Schaffarzů, Týmů, Fišerů, Siblíků a Štěpánů.

•

Škvořetickým malým zpěvákům s velkým hlasem a Petrovi Šavrdovi za krásné
zahájení adventního období.

PŘEJEME VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE KRÁSNÉ A KLIDNÉ PROŽÍTÍ
BLÍŽICÍCH SE VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2020.
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