… a teď ještě důležité informace a červnové pozvánky
•

Dne 15.6.2019 od 13,30 hod se bude konat hasičská soutěž na
hřišti v Pacelicích.

•

Dne 29.6.2019 od 8:00 hod pořádají místní sportovci fotbalový
turnaj na našem hřišti u Dalině.

•

Ve dnech 15. a 16. 6. 2019 je v Blatné oslava 120. výročí
blatenských tratí s lokomotivou „VŠUDYBYLKA“ (program je na
vývěsní tabuli a www stránkách).

•

Jsme pozváni na Radomyšlskou Jihočeskou pouť ve dnech 28. 30.6. 2019 ( program opět na vývěsní tabuli a www)

•

Dne 28.6. 2019 bude přerušen elekrický proud v Pacelicích od
7:30 – 15:00 hodin.

•

V příštím roce budeme slavit 640 let obce Pacelice. Prosíme
občany o poskytnutí dobových fotografií, které se vážou k
Pacelicím. Chtěli bychom je použít do kalendáře SOB pro rok
2020. Všechny zapůjčené materiály obratem vrátíme.

•

Promítání Masopustu bylo přesunuto na podzimní čas. Termín
promítání bude včas upřesněn v Bubeníčku.

Obec Škvořetice

OBECNÍ BUBENÍČEK
6. vydání

10. ČERVNA 2019

7.

Akce „Vítání občánků“ proběhla velice úpěšně. Starosta veřejně
poděkoval za pomoc s organizací Kačce Schaffarzové a Petrovi
Šavrdovi.

8.

Kalendář SOB: Obec Pacelice bude slavit v příštím roce výročí 640 let
od první zmínky. Při této příležitosti bude umístěno výročí v
kalendáři SOB
na rok 2020. Starosta obce navrhuje objednání 140
kalendářů pro občany Škvořetic a Pacelic jako drobný dárek k
tomuto významnému výročí. Při této příležitosti bude zorganizovaná
připomínková akce během Pacelické pouti.

Vážení spoluobčané, "Na vědomí se dává, že .......".
Dne 16.5.2019 se konalo 7. zasedání zastupitelstva obce Škvořetice. Zasedání
bylo usnášeníschopné. Přítomni byli: Jaroslav Chlanda, František Kraml, Josef
Hora, Vojtěch Rosina, Kateřina Schaffarzová, Josef Ředina a Petr Šavrda.
Omluveni byli: Jiří Hrouda, Anton Murárik
STRUČNÝ PŘEHLED VÝSLEDKU ZASEDÁNÍ
1. Starosta obce průběžně monitoruje situaci případů úbytků vody ze
studní z důvodů výstavby kanalizace a ČOV. Situace je ve většině
případů stabilizovaná a voda se postupně do studní vrací. Pokud by
došlo k citelnému úbytku vody z postižených studní, na základě
konzultací s hydrogeologem a proutkařem se bude každý případ řešit
individuálně s majiteli studní.
2. Starosta obce zastoupil J. Hroudu a obeznámil ZO o nepříznivém
stavu nastalého postupu brouka v dalším pojídání obecního lesa. Na
základě diskuze bylo tedy rozhodnuto o pokračování těžby
napadeného dřeva, které bude nabídnuto k odkupu občanům obce za
stejných podmínek.
3. Starosta seznámil ZO s podobou rozpočtového opatření 4/2019
4. Na základě žádosti Linky bezpečí o příspěvek na činnost starosta obce
navrhl tento příspěvek poskytnout a to ve výši 1.500 Kč. - schváleno
5. Bylo projednáno schválení obecně závazných vyhlášek 1/2019,
2/2019 a 3/2019. Tyto důležité vyhlášky pro naší obec byly
jednomyslně schváleny. Jsou vyvěšeny na úřední desce a také na
www stránkách naší obce.

9.

Pronájem, stav a budoucnost obecní hospody bude jedním z
bodů programu na příštích ZO.
Podrobný zápis ze zasedání zastupitelstva je na našich webových
stránkách a na Obecním úřadu

UZAVÍRKA SILNICE ŠKVOŘETICE – PACELICE
Od 10.6.2019 do 23.6.2019
Podrobnosti o této uzavírce najdete na obecní nástěnce, úřední desce a
na www stránkách.

NAVAZUJÍCÍ UZAVÍRKA SILNICE ŠKVOŘETICE - SEDLICE
Od 24.6. 2019 do 4.8.2019

Opět podrobnosti o této uzavírce budou uvedeny na obecní nástěnce,
úřední desce a na www stránkách.

Větší větve patří do kamen a ne do kompostu. Prosíme všechny
občany o dodržení tohoto parametru.

VLOŽENÁ PŘÍLOHA
Informace a poděkování starosty obce

Starosta děkuje všem občanům, kteří se aktivně podíleli na
uspořádání a realizaci Dětského dne 1.6.2019, zejména všem
dětem, které se zúčastnily a užily si tento jejich den.
Poděkování také patří našim myslivcům za brigádu v obecním
lese, kde se postarali o oplocení nově vysazených sazenic
douglasky tisolisté. DĚKUJEME !

Důležité !!!!!!
Prodej obecního dřeva je znovu zahájen za původních podmínek
prodeje (samovýroba 200,-/cbm; odvozní místo 550,-/prm).

Schválené obecní vyhlášky 1/2019, 2/2019 a 3/2019 jsou důležité
hlavně pro nakládání s odpady. Jsou umístěné na úřední desce
úřadu a www stránkách. V jejich důsledku již není možné ukládat
do kompostárny v areálu ZOD větve o větším průměru než 2 cm.

Lukáš Ludvík z Pacelic zachránil lidský život a byl oceněn
prezidentem republiky
Šestnáctiletý Lukáš Ludvík z Pacelic před rokem prokázal v kritické situaci
obdivuhodnou rozvahu a chladnokrevnost, což vedlo k záchraně lidského
života. K události došlo v obci Strážovice na Miroticku při fotbalovém utkání.
Místní čtrnáctiletá dívka se ocitla v bezprostředním ohrožení, když zkolabovala
po nadměrné konzumaci alkoholických nápojů. Zatímco její vrstevníci utekli a
dospělí nebyli schopni jakkoliv reagovat, Lukáš Ludvík s pohotovostí sobě
vlastní přispěchal neznámému děvčeti na pomoc. Poskytl ji ukázkovou první
pomoc, včetně trojnásobné masáže srdce a tím zabránil nejhoršímu. Jeho
sestřenice mezitím mobilním telefonem přivolala sanitku. Teprve po chvíli
Lukáše v oživování vystřídal jeden z přítomných mužů.

Za svůj hrdinský čin byl nejprve Lukáš Ludvík z Pacelic oceněn na OO Policie ČR
v Čimelicích. Letos na jaře spolu s dalšími sedmi hrdiny prošel prostorami
pražského hradu, aby přijal čestné vyznamenání přímo z rukou prezidenta ČR
Miloše Zemana. Jednalo se o zlatý záchranářský kříž a písemné ocenění
mladého záchranáře.
Jeho okolí mu bezprostředně po velkém činu vyjádřilo sympatie a respekt.
Obec Škvořetice je pochopitelně hrdá na to, že má ve svém středu člověka,
který dokázal zabránit zbytečnému zmaru toho nejcennějšího- mladého života.
„ A ten, kdo zachránil jeden lidský život, jakoby jich tisíc zachránil“.

Ukázka historických materiálů, které ochotně poskytli
p. Josef Koubek z Pacelic a p. František Vošahlík ze
Škvořetic :

