… a teď stručné pozvánky na obecní radovánky v květnu
1. Jako každoročně pořádáme lampionový průvod dne 7.5.2019 ve
20:00 hod od bývalé školy – občerstvení zajištěno.
2. Setkání dříve narozených a vítání nedávno narozených se bude
konat 11.5.2019 od 14:00 hod v malém sále KD.
3. Hasičská soutěž vypukne v Pacelicích 25.5.2019
4. Jen o den později 26.5.2019 v 13:00 hod na hřišti v Pacelicích bude
ZLATÁ MUŠKA – tradiční střílečka.
5. Mezinárodní den dětí oslavíme dne 1.6.2019 v areálu sportoviště u
Dalině.

Obec Škvořetice

POZOR
Jsme jediná obec v ČR, která se jmenuje Škvořetice, a vzhledem k našemu
názvu asi i jediná obec s tímto jménem na světě. Máme bohatou minulost a
hodně událostí u nás stojí za zaznamenání. Rozhodli jsme se vydat knihu o
Škvořeticích, aby všichni minulí, nynější i budoucí obyvatelé měli památku
na místo, kde žili. Prosíme všechny občany Škvořetic, aby zapátrali ve své
paměti, probrali staré fotografie, oživili své vzpomínky a pomohli nám tuto
knihu vydat. Každý, kdo nám pomůže, bude v knize uveden jako spoluautor.
Vaše podklady budeme soustřeďovat na obecním úřadu. Podklady můžete
posílat i elektronicky na mail kralova.jaroslava@gmail.com. Moc se těšíme na
spolupráci celé obce. S konečnou úpravou knihy nám samozřejmě pomůže
kvalifikovaný odborník.

Upozornění: Prosíme spoluobčany, kteří venčí pejsky ve vsi a jejím okolí,
aby po nich uklízeli jejich exkrementy. Jelikož jsme všichni sousedé a
kamarádi, bude lepší k tomuto problému přistupovat zodpovědně, než
zavádět nějaké sankce, nebo zvyšovat poplatky z našich mazlíčků.
Děkujeme za pochopení.

OBECNÍ BUBENÍČEK
5. vydání

6. KVĚTNA 2019

UZAVÍRKA SILNICE ŠKVOŘETICE – LOM
Od 6.5.2019 do 7.6.2019

Vážení spoluobčané, "Na vědomí se dává, že .......".
Dne 18.4..2019 se konalo 6. zasedání zastupitelstva obce Škvořetice.
Zasedání bylo usnášeníschopné. Přítomni byli: Jaroslav Chlanda, František
Kraml, Josef Hora, Anton Murárik, Vojtěch Rosina, Kateřina Schaffarzová a
Josef Ředina. Omluven byl Petr Šavrda.
STRUČNÝ PŘEHLED VÝSLEDKU ZASEDÁNÍ
1. J. Ředina seznámil zastupitelstvo obce se současným stavem stavby ČOV
a kanalizace. Při výstavbě došlo ke ztracení vody v několika studních občanů
obce. Starosta objednal cisterny s vodou, které byly použity k doplnění
ztracené vody tak, aby nedošlo k narušení běhu zasažených domácností.
V případě, že se bude opakovat situace ztráty vody z důvodů výstavby
kanalizace, je potřeba aby občané neprodleně kontaktovali zástupce obce
tak, aby mohlo dojít k včasnému návrhu řešení nastalé situace, včetně
případných kompenzací.
2. Byla projednána zpráva o hospodaření v obecních lesích /podrobnosti
webových stránkách obce a vývěsní tabuli před obecním úřadem/

na

3. Schválení závěrečného účtu za rok 2018
podle zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok
2018 je vše bez závad
4. Byla schválena žádost o poskytnutí finančního daru pro poskytování služeb
pro seniory – Domov pro seniory Blatná. Finanční dar bude poskytnut ve
výši 10 000,00 Kč na obyvatele čerpajícího služby a rok.
Podrobný zápis ze zasedání zastupitelstva je na našich webových
stránkách a na Obecním úřadu

Informace a poděkování starosty obce
Tak jako v předchozích letech je tu pro domácí občany možnost pronájmu
malého sálu (balkon) v KD Škvořetice. Z důvodu nového vybavení nádobím a
provedených oprav zařízení bylo stanoveno nájemné 1 000,00 KČ za akci
(včetně energií). Obyvatelé nad 60 let věku mají při oslavě výročí 50% slevu.
Zájemci o pronájem obecních prostor či hřišť si mohou rezervaci
zkontrolovat na webových stránkách obce.

Starosta děkuje členům TJ Lom a členům místního spolku SDH
za brigádu při úklidu „Fousovny“, kde za společného úsilí
odvedli velký kus práce!
Zvláštní poděkování celého zastupitelstva obce Škvořetice patří
všem, kteří se podíleli na vztyčení, ale hlavně hlídání májky
30.4. a 1.5.2019. Je vidět že ke svěřenému úkolu přistoupili s
velkou svědomitostí a zodpovědností sobě vlastní a májku
uchránili před nájezdy loupeživých hord. Ne všem vesnicím v
okolí se to podařilo. Ještě jednou děkujeme!!!!

Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 24.
a 25. května 2019 ve volební místnosti obecního řadu

