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„ Vážení spoluobčané, na vědomí se dává, že … “
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Tak tentokrát bude Bubeníček trošku jiný. Zasedání zastupitelstva se nekonalo. Důvodů
bylo hodně. Měli jsme nemocného starostu a ostatní zastupitelé byli tak vytížení, že na
schůzi zkrátka nebyl čas, ale pracovní porady byly i v neděli. Mohly za to události a akce
spojené s koncem starého roku a začátkem Nového roku 2020…. a že jich bylo!!!!!

KANALIZACE A VODA

.

Konečný termín, kdy musí být připojena kanalizace u všech
popisných čísel ve Škvořeticích, je stanoven do 30.5. 2020 !
Kdo ještě nemá objednanou vodoměrnou sestavu a vodoměr, ať tak učiní, je nejvyšší
čas. Sestavy a vodoměry jsou pro trvale bydlící občany zdarma, lufťáci mají zdarma
pouze vodoměry, a vodoměrnou sestavu si můžou od obce po objednání odkoupit za
režijní cenu.

Nesněží, neprší, bude sucho !

VELEDŮLEŽITÉ INFORMACE

.

Popelnice
Štítky na popelnice letos už nebudou, protože nový zákon praví, že každý občan je
povinen platit svoz komunálního odpadu v místě trvalého bydliště. Obecní úřad musí
kontrolovat jeho plnění a má tudíž i pravomoc udělovat pokuty za jeho neplnění.
Poplatek je 300,00 Kč za osobu, chalupáři 450,- Kč za chalupu a lze jej zaplatit v úředních
hodinách na obecním úřadu, nebo v místním krámu Katce Schaffarzové. (Všimli jste si,
že zatím nezdražujeme !!!!!!)

Psi
Poplatek za psa je i letos jen 100,00 Kč a zaplatit se také může buď na obecním úřadu
nebo Katce v krámu. Věříme, že všichni psi už mají čip. (Také nezdražujeme!)

Starosta děkuje za účast a hlavně za práci na lesní brigádě 1.2.2020
Františkovi Podhorskému, Pavlu Šípovi, Antonu Murárikovi st., Karlovi Holubovi,
Jaroslavu Siblíkovi st., Milanovi Navrátilovi, Jakubu Navrátilovi, Jiřímu Šornovi, Pavlovi
Lexovi, Jiřímu Hroudovi, Miroslavu Vylitovi st., Josefu Trčovi st., Ondřeji Chlandovi,
Vojtovi Novému a starosta také makal. Práce se udělalo opravdu hodně! Díky chlapi!!!
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BUDE:
Ples sportovců se bude konat v sobotu 15. února 2020.
Masopust k Vám vtrhne v sobotu 22. února 2020.
Sportovci

.

V pátek 17. ledna 2020 začala ve Škvořetické krčmě valná hromada našich sportovců –
TJ Lom. Na začátku zasedání proběhla volba nového člena výkonného výboru, jímž byl
zvolen Miroslav Vylita ml.
Poté následovala zpráva předsedy TJ Lom Jiřího Čabrádka. Předseda – jak se na
správného šéfa spolku sluší a patří – shrnul činnost spolku za uplynulý rok a nastínil
budoucí aktivity na rok 2020. Kromě jiného vyzdvihl rekonstrukci kabin na hřišti
v Neradově, zejména osvětlení a výměnu oken a účast na obecních brigádách. Na rok
2020 je plánováno dorovnání hřiště a terénní úpravy okolí, především na straně k lesu.
Ohledně sportovních aktivit je třeba připomenout, že fotbalisté TJ lom se drží ve středu
tabulky okresního přeboru s možností atakovat přední místa. Určitě by jim k ještě
lepším výkonům přispěla i větší účast a podpora fanoušků a diváků ze spádových obcí.
Schůze pokračovala zprávou předsedy revizní komise Roberta Zelenky a zakončena byla
přátelskou diskusí a schválením usnesení.
Tak jak je u většiny vesnických spolků zvykem i ve spolku našich sportovců vládne
kamarádský duch a pospolitost. A samozřejmě ke kamarádskému duchu patří tmelení
kolektivu při zrzavé vodě s pěnou. Místní hospůdka je k tomu jako stvořená. A protože
všichni respektují našeho hostinského a naši milou šenkýřku, nechali se poslední
mohykáni nekompromisně vykázat po zavírací hodině na mráz, aby mohli načatou
debatu dokončit v kotelně u dvou podobných si bratrů, kteří bydlí od hostince coby
kamenem dohodil, mají dům ve vatě a je tam na rozdíl od návsi teplo. (Automat je holt
automat.) Sportovec je sice jen ten starší, ale v mysliveckém spolku jsou oba. Toho
využil zde přítomný myslivecký hospodář, který u nich provedl kontrolu, zda nestřílejí
do komory místo na komoru. Vše se jevilo v pořádku, takže jediná škoda, která toho
dne vznikla, sestávala z vypitých lahváčů, podezřelé kořalky a jednoho rozlámaného
plastového křesílka.
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Je štěstí, že se výroční schůze pořádají v zimě, aby členové, kteří k nim přistupují
zodpovědně, dorazili domů ještě za tmy. Tak tomu bylo i letošního roku, kdy noční
zasedání rázně ukončily telefonáty zoufalých manželek.
Zvláštní poděkování předsedy Jiřího Čabrádka, patří odstoupivšímu členovi výkonného
výboru Karlu Šornovi ml. za jeho dlouholetou práci pro TJ Lom, která byla vždy
vynikající.

Hasiči

.

Hasičské výroční schůze se zúčastnilo 12 členů. Tento rok byl volebním a ve svých
funkcích byli potvrzeni starosta hasičů p. František Vošahlík a velitel p. Pavel Lexa. Při
prezentaci činnosti spolku za uplynulý rok byly zmíněny brigády pro obec, pomoc při
hašení požáru lesa Křesovec (kde byl navíc vykonáván ještě dozor), oprava stříkačky,
železná neděle, 15. června okrsková soutěž v Pacelicích, 10. července účast při hašení
požáru na poli pod Drahotíšem a pořadatelství Maškarního pro děti. Spolek
dobrovolných hasičů je nejstarším spolkem v obci. Jeho založení sahá až do roku 1901.
K tradicím tohoto spolku patří kromě jiného pořádání okrskových soutěží, účast při
obecních výročích apod. Samozřejmě hlavní náplní spolku je zasahování při požárech,
živelných katastrofách a prevence. Ještě daleko více než ostatní spolky se potýká
s nedostatkem mladé krve v jejich řadách, což je vzhledem k jejich ušlechtilému poslání
škoda pro všechny občany.
Nicméně k zadaným úkolům se staví čelem. Rozhodně nezůstávají pozadu za ostatními
spolky a také jejich patron – svatý Florián – by na ně musel být hrdý, neboť při kontrole
účtenek po výroční schůzi by musel dojít k závěru, že účastnivších členů musel být
minimálně dvojnásobný počet...
Na konci diskuse prosákla z kuloárů nepotvrzená zpráva, že by řady zdejších
dobrovolných hasičů mohla rozšířit jednotka hasiček. Prosíme tedy vážné zájemkyně,
aby se neprodleně nahlásily vedení spolku, pověřený hasič jim odebere tělesné míry a
na jejich základě obec nechá ušít slušivé kombinézy (v rámci úspor pravděpodobně
mírně erotického střihu).
Takže milé dámy nemeškejte a přijďte rozšířit naše řady, řady dobrovolných hasičů.
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Myslivci

.

Nový rok začal pro myslivce o něco hůře, než končil starý. Po velkém výřadu, kterým
jsme se loučili se starým rokem musely nevyhnutelně přijít i dny hladu. Krátká
“kšákačka“, která se konala 4. ledna 2020 v rámci snižování stavů spárkaté zvěře
skončila v tichosti bez výřadu a samozřejmě tím pádem také bez večeře. Bohyně lovu
Diana si s naším patronem Svatým Hubertem zřejmě spletli roční období a šli si někam
zašpásovat. Nemáme totiž jiné vysvětlení pro to, že nikdo nezahlédl ani ocásek
(mysliveckou mluvou pírko). Ale jak říkají staří myslivci: nemusí být vždycky lovno,
někdy je taky h...o.
11. ledna jsme to ovšem rozbalili se vší parádou. Náš pověstný myslivecký ples, který se
vhledem ke svému 21. ročníku již může směle nazývat tradičním, si se vší skromností
musíme pochválit. Není to snad kvůli bohaté tombole, kterou se nám díky přízni Diany
a sv. Huberta podařilo zajistit, ale především díky ohlasům kamarádů, známých i
neznámých, kteří se zmíněný večer přišli do Škvořetic na ples pobavit. Dokonce se to
ani nepopralo. Nemalou měrou k tomu samozřejmě přispěla naše hard-rocková kapela
s výraznými lidovými prvky pod vedením zdejšího rodáka p. Zdeňka Koubka. Zlí jazykové
tvrdí, že takhle naplnit a rozparádit nabitý sál se jim nepodařilo ani před padesáti lety,
kdy se naivně domnívali, že jsou na vrcholu kariéry. Z uvedeného vyplývá, že dosažení
vrcholu není vždy jen otázkou věku...
Co na závěr? Jak se říká: konec dobrej - všecko dobrý. Je štěstí, že je ráno tak dlouho
tma. Zima budiž pochválena. Jít domů v lednu za rozbřesku, to už je opravdu pro držáky.
No a teď si v tichosti lížeme rány a chodíme přikrmovat zvířátka, aby nám v zimě
nestrádala (a taky moc nezhubla). Také sbíráme síly na výroční schůzi, abychom se
nenechali zahanbit místními spolky sportovců a hasičů, kteří nasadili laťky opravdu
vysoko.
A na konec velká prosba: chovejte se prosím v lese jako zvířata.

Včelaři

.

Co je to včelstvo
Včelstvo je společenství včel o jedné včele-matce, několika tisících včel–dělnic a
v určitém období i o několika stech včel–trubců. V případě včel-matek a včel–dělnic se
jedná o včelí samičky (ála holky) a v případě včel–trubců o včelí samečky (ála kluky).
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V letních měsících byste jich v úlu, kde žijí, napočítali až sto tisíc. V zimních měsících zase
něco mezi 20-ti až 50-ti tisíci. Počet včel je pro včelaře rozhodující při posuzování, zda-li
mají včelstva silná či slabá. Samozřejmě, že včeličky nepočítají. Ze zkušenosti jim stačí
pouhý zběžný pohled, aby si tipli kolik jich asi je. Profesionálové pak používají tzv. úlové
váhy, které mohou tuto informaci dovést do velké přesnosti. Známe jednoho včelaře,
který dokonce došel tak daleko, že úlovou váhu propojil s počítačem a sleduje tak nejen
změny síly včelstva, ale i změny jeho snůšky, kterou my včelaři rozumíme přísun
medných a pylový zásob včelami do úlu.
Kde včelstvo žije
Dnešní včelaři chovají včely v úlech. Nežijeme již tedy v dobách dávno minulých, kdy
Brtníkové obcházeli dutiny stromů, v kterých včely hnízdily a kterým celkem spoře oděni
ze žebříků, často holýma rukama podobni medvědům med odebírali. I když bychom i
dnes našli Africké kmeny zacházející se včelami dosti nešikovně, není to již určitě lezení
do dutin stromů.

Kultura a sport

.

Divadelní představení „Don Kichote de la Anča“ se obzvlášť povedlo. Legrace byla,
zábava byla, hodně lidí bylo, zkrátka bylo to SUPER.
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„Jak na Nový rok, tak po celý rok!“
Novoroční cyklovýšlap Žulák-týmu na Třemšín.
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NOVINKA VE TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

.

Ve sběrném hnízdě u Obecního úřadu ve Škvořeticích a ve sběrném hnízdě v Pacelicích
jsou umístěny nové modré nádoby na potravinářské oleje a tuky.
DO TĚCHTO NÁDOB PATŘÍ :
Použité oleje a tuky z domácností (např. fritovací oleje,ztužené jedlé tuky)

NEPATŘÍ SEM :
Maziva a kapaliny, technické oleje (převodové, motorové atd.)

Výročí a statistika - občané Škvořetic

.

V únoru 2020 budou slavit narozeniny:
pan Emil Štěpán, pan Miroslav Mikeš, paní Zdeňka Koubková
BLAHOPŘEJEME !!!!!!
V roce 2019 se naše obec rozrostla o novorozeňátka:
Terezka Čadková, Emička Dvořáková, Lucas Oleksa, Honzík Dudek
V roce 2019 nás bohužel opustili:
Pan Vladimír Flandera, pan Václav Choura, pan Jaroslav Kalbáč, paní Ludmila
Polakovičová a pan Josef Vlk.
Dnes 7.2. 2020 jsme se rozloučili také s panem Janem Štolbou.
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