… a teď ještě důležité informace a červencové pozvánky
•

Obec Škvořetice

V sobotu 27.7.2019 se uskuteční již 9. ročník triatlonového
závodu ŽULÁK aneb Škvořetický PlavoKoloBěh. Start je cca ve
13:00 na hrázi Dražského rybníka. Více informací je na plakátu.

Poděkování místnímu spolku dobrovolných hasičů, kteří měli lví podíl na zdolání požáru 10.7., kdy hořela sláma na posečeném obilném poli U Pahoříků.
Naši obětaví hasiči ještě v noci a druhý den v odpoledních hodinách preventivně zajišťovali požářiště.
Výsledky hasičské soutěže pořádané 15.6. v Pacelicích:
1. Sedlice
2. Lom
3. Škvořetice
4. Buzice
Mimo soutěž se též zúčastnily dámy, které byly zlatým hřebem odpoledne.
Lepší čas měly sousedky z Buzic, které byly rychlejší, než děvčata ze Sedlice.
Výsledky fotbalového turnaje O pohár starosty obce Škvořetice – Škvořetický
kocour: 1. FC Bulldogs 2. El Pacientos 3.TJ Lom
V letošním roce se konal již třetí ročník tohoto velmi náročného turnaje v malé
kopané. Zúčastnilo se 9 celků, počasí konečně popřálo, atmosféra opět vynikající. Přesto poturnajové oslavy vítězných celků nedosáhly takového věhlasu
jako v prvním ročníku, který se bude po této stránce jen těžko překonávat.
Je také škoda, že tým místních favoritů nenavázal na loňský rok, kdy urval vynikající 2. místo. V letošním roce byla na klíčových hráčích znát únava a nervové
vypětí z přípravné fáze turnaje, to byl zřejmě hlavní důvod, že se tým Škvořetic
usadil až na samém chvostu tabulky.
Jak je vidět, poslední nemusí být jen Mohykán…
Přesto patří všem zúčastněným dík za reprezentaci obce po stránce sportovní i
pořadatelské.

OBECNÍ BUBENÍČEK
7. vydání

11. ČERVENCE 2019

Vážení spoluobčané, "Na vědomí se dává, že .......".
Dne 27.6.2019 se konalo 8. zasedání zastupitelstva obce Škvořetice. Zasedání
bylo usnášeníschopné. Přítomni byli: Jaroslav Chlanda, Josef Hora, Vojtěch
Rosina, Kateřina Schaffarzová, Josef Ředina, Jiří Hrouda, Anton Murárik a Petr
Šavrda.
Omluveni byli: František Kraml
STRUČNÝ PŘEHLED VÝSLEDKU ZASEDÁNÍ
1. Starosta požádal ZO o hlasování o uvolnění starosty ze zaměstnání do
100% výkonu funkce starosty ke dni 1.7.2019.
Hlasování: Pro: 8, proti:0, zdržel se: 0
Usnesení č. 41//2019 bylo schváleno.
Na základě usnesení č. 41 místostarosta Vojtěch Rosina předal
rezignaci na funkci místostarosty do rukou starosty a to ke dni
30.6.2019. Ten ji vzal na vědomí.
2. Starosta obce seznámil ZO o průběhu stavby ČOV, vodovodu a
kanalizace.
Stavba v současnosti pokračuje podle stanoveného plánu bez větších
technických komplikací.
Starosta obce dále průběžně monitoruje situaci případů úbytků vody
ze studní z důvodů výstavby kanalizace a ČOV.
3. Jiří Hrouda obeznámil ZO o současné situaci v obecních lesích. Situace
se bohužel i nadále zhoršuje stran napadení kůrovcem. Harvestor
vytěžil dalších 150 kubických metrů. I po tomto vytěžení se bohužel
kůrovec dále posunuje a dále se plánuje vytěžit dalších 200 kubických
metrů. Odbyt dřeva začíná být problém, jelikož o něj přestává být
zájem.

V návaznosti výše uvedené situace část dřeva obec zakonzervuje na
případné budoucí stavby a opravy obecního majetku.
Dále pokračuje nabídka k odkupu palivového dřeva občanům obce
za stejných podmínek.
1. Starosta seznámil ZO s podobou rozpočtového opatření 5/2019
Podrobný zápis ze zasedání zastupitelstva je na našich webových
stránkách a na Obecním úřadu

Stavba ČOV, kanalizace a vodovodu
Přípojky kanalizace mohou být realizovány ihned po zahájení zkušebního
provozu čističky ČOV, který je předpokládán v termínu září / říjen 2019.
Přesný datum se dozvíte opět v Bubeníčku.
Vodovodní přípojky mohou být připravené, ale desinfekce, natlakování a
zkoušky těsnosti hlavního řádu si vyžádají delší čas. Předpokládáme, že
vodovod bude uveden do plného provozu v polovině příštího roku. Přesné
datum se opět dozvíte v Bubeníčku.

UPOZORNĚNÍ !

Žádáme občany, aby připravili popelnice ke svozu již ve

středu ve večerních hodinách, protože popeláři jezdí v létě ve velmi časných
ranních hodinách.

UZAVÍRKA SILNICE ŠKVOŘETICE – SEDLICE
Od 24.6. 2019 do 4.8.2019
Podrobnosti o této uzavírce jsou uvedeny na obecní nástěnce,
úřední desce, www stránkách a na BUS zastávkách.

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

