Založení nové velikonoční tradice

Obec Škvořetice

Nejen škvořetické ženy Vás srdečně zvou na velikonoční procházku ke
kostelíčku Proměnění Páně na Křesovci v neděli 21. dubna. Sraz je před
obchodem v 15.00 hodin. Maminky se pochlubí velikonočním pečením,
vezmou sebou kávu i čaj a děti budou hledat čokoládová vajíčka.

OBECNÍ BUBENÍČEK
SPORT
Zveme Vás na

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu

Turnaj bude ve čtyřhře, bude se konat v pátek 19. dubna
v Kulturním domě Škvořetice. Začátek je ve 14.00 hod a
startovné je 100 Kč za osobu.

STAROSTA DĚKUJE !!!
Vojtovi Rosinovi, Romanovi Schaffarzovi, Jirkovi
Dudkovi, Péťovi Mikešovi, Tondovi Murárikovi ml. a
Pepovi Fišerovi s technikou za brigádu při úpravě okolí
„božích muk“ u cihelny, na které se 9. března v potu
tváře podíleli.
Obecní bubeník : Vše, co dnes zastává obecní rozhlas, zajišťoval od nejstarších
dob bubnováním obecní sluha. Bubeník procházel celou vesnici a na předem
určených místech bubnoval nejméně po dobu jedné minuty, pak přečetl silným
hlasem oznámení, které zpravidla začínalo větou: "Na vědomí se dává, že .......".
Hlášení bylo ukončeno úderem do bubnu.

4. vydání

4. dubna 2019

Vážení spoluobčané, "Na vědomí se dává, že .......".
Dne 21.3.2019 se konalo 5. zasedání zastupitelstva obce Škvořetice.
Zasedání bylo usnášeníschopné. Přítomni byli: Jaroslav Chlanda, František
Kraml, Josef Hora, Anton Murárik, Vojtěch Rosina, Kateřina Schaffarzová
a Petr Šavrda. Omluven byl Jiří Hrouda a Josef Ředina, přítomen byl také
Nový L., Krejčí L, a Halaba P.
STRUČNÝ PŘEHLED VÝSLEDKU ZASEDÁNÍ
1. Starosta J Chlanda informoval, že stavba ČOV pokračuje podle
harmonogramu s drobnými technickými problémy, které nevybočují z
mezí stavby daného rozsahu.

- obecně závaznou vyhlášku obce Škvořetice o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Podrobný zápis ze zasedání zastupitelstva je na našich webových
stránkách a na Obecním úřadu.

Dne 13.3.2019 se uskutečnil kontrolní den stavby ČOV splaškové kanalizace
a vodovodu za účasti geologa a zástupce životního prostředí. Dotčené
úřady nezaznamenaly žádné odchylky od projektu.

2. Byla projednána zpráva o hospodaření v obecních lesích.
3. J. Chlanda byl osloven s výzvou o žádost o členství v Jihočeském
vodárenském svazu (JVS). Výhodou pro obec by byla možnost sjednání
dotace na připojení obyvatel. Dotace by byla udělena na základě počtu
obyvatel v obci.
4. J. Hora představil návrh nových obecně závazných vyhlášek které po
provedených úpravách ZO budou předloženy oboru životního prostředí
MeÚ Blatná. Jedná se o:

UZAVÍRKA SILNICE ŠKVOŘETICE – LOM
Od 2.4.2019 do 9.4.2019

oprava silnice III/1213 Škvořetice - silážní jámy – nový koberec

- návrh vyhlášky o odpadech
- obecně závaznou vyhlášku , kterou se stanoví systém komunitního
kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově
veřejné zeleně na území obce
- obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Škvořetice

na lince 380 190 Strakonice-Sedlice-Mirotice bude zrušena zastávka
Škvořetice a Sedlice-Nádražní. Náhradní zastávka bude Sedlice náměstí.

Škvořetické děti si samy vytvořily a namalovaly plakát ke
škvořetickému rachtání. Je uveřejněný na našich webových
stránkách – podívejte se !!!

