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ŠKVORECKÝ ZPRAVODAJ
Oficiální čtvrtletník městyse Škvorec pro Škvorec a Třebohostice
Milí sousedé,
právě držíte v ruce druhé číslo Škvoreckého zpravodaje.
Na úvod chci vždy představit některého ze zastupitelů.
Opět jsem v rámci objektivity
zpravodaje oslovil všechny zastupitele a někteří opět odmítli. V prvním čísle jsem pochopitelně začal starostkou
Martinou Vodičkovou a z tohoto rozhovoru čerpám informace i pro další články v tomto vydání. Ve druhém čísle
najdete rozhovor s Josefem
Suchánkem. V rozsáhlejším
rozhovoru s Ing. Vladimírou
Burianovou vám představíme Základní školu Purkrabku,
která sídlí v Novém zámku
ve Škvorci. Oba rozhovory
se mně velmi příjemně dělaly, tak snad se vám budou
i příjemně číst. Kromě rozhovorů přinášíme řadu článků
a drobnějších informací z dění
městyse Škvorec.
Možná jste překvapeni, že
druhé číslo Škvoreckého
zpravodaje vychází již měsíc
po prvním. Dohnali jsme tím
dvouměsíční časový skluz
ve vydání prvního čísla a další
již budou vycházet se čtvrtletní periodicitou. Budou tedy vycházet každý rok vždy v březnu, červnu, září a prosinci.
Budeme rádi, když nám
na email obecniurad@
obecskvorec.cz sdělíte svůj
názor na tento zpravodaj. Co
v něm třeba postrádáte. Nebo
ještě lépe - pošlete nám konkrétní náměty na reportáže,
rozhovory a příspěvky. Vítáni
jsou i zájemci o inzerci z řad
místních podnikatelů, kteří
nám pomohou pokrýt část nákladů spojených s vydáváním
zpravodaje.

Přeji vám hezké čtení
na prázdniny.
Jan Dryák

Josef Suchánek je srdcař

J

osef Suchánek je aktivní zastupitel, člen
Spolku sousedů, člen
Spolku dobrovolných
hasičů Škvorec, věnuje se kinu Bezdíkov,
hraje v kapele, účastní se akcí
Purkrabky, nyní dokonce bude
hrát na klávesy pro ochotnické
divadlo. Není snad ve Škvorci
aktivita, při níž by se Josef nevyskytoval. Většinou když přijde na Josefa Suchánka řeč mezi
sousedy, někdo řekne: „Pepa, to
je srdcař“. Tak nás napadlo s ním
udělat do Škvoreckého zpravodaje rozhovor a trochu poodhalit
motor, který ho pohání.

Proč jsi kandidoval
do zastupitelstva
a nyní v něm působíš?
Měl jsi málo práce,
nudil ses?
To určitě ne, práce mám dost.
Podnikám ve stavebnictví a zakázek je hodně. Ale když jsme
se před 5 lety do Škvorce přistěhovali, měl jsem pocit, že tady
spoustu věcí nefunguje. Radnice
nebyla moc akční a hlavně nebyla otevřená směrem k lidem. To
byl hlavní impuls, proč jsem spoluzaložil Spolek sousedů. Chtěli jsme začít dělat něco pro lidi
v oblasti společenských, zábavných a kulturních akcí, ale také
jsme uklízeli, budovali místa
k odpočinku a podobně. Udělali
jsme toho hodně a stále děláme
a našich akcí se účastní spousta
lidí ze Škvorce i Třebohostic,
protože je to baví. Postupně se
nás začali lidi ptát, zda bychom
neudělali kandidátku do voleb.
To nás hodně povzbuzovalo, ale
určitě nebyla naše priorita, že
bychom chtěli usednout na radnici. Akce jsme dělali od srdce
a pro lidi. To, že jsme do voleb
nakonec šli jako sdružení nezávislých kandidátů Sousedé, bylo
motivováno touhou po změně.

Věnuješ se hodně
věcem, je tě všude
po obci vidět. Jak

to zvládáš s prací
a rodinou?
Rodina je na tom dost bita. To si
teď začínám uvědomovat, takže budu muset některé činnosti
trochu omezit. Nechci nechat
kapely, ani kina Bezdíkov. Budu
muset začít vypouštět spolupráci na pořádání některých akcí
Spolku sousedů a hasičů. Dosud
jsem se dost aktivně účastnil
všech jejich akcí, což mi zabralo
většinu víkendů, tam budu muset polevit. Kvůli rodině, práci
v zastupitelstvu i kvůli podnikání.

Jaká je podle tebe
atmosféra v městysi,
jak se v něm lidem
žije?
Když vezmu Třebohostice, tak ti
čekají hlavně na kanalizaci. To
je naše velká priorita i v zastupitelstvu. V minulosti již padlo
mnoho slibů a kanalizace se již
mohla dávno řešit. Jsem rád, že
to Martina Vodičková nastartovala a posunuje dále kupředu.
Já mám ve Třebohosticích dobré
přátele a mám pocit, že když tam
pořádáme setkání zastupitelstva
s místními obyvateli, tak nás
tam přijímají velmi hezky. V minulosti se ve Třebohosticích asi
cítili trochu upozaděni oproti
Škvorci, ale nyní se domnívám,
že si již všichni uvědomujeme,
že patříme k sobě, a to je dobře.
Bylo to vidět i na letošních Májích, kdy v Třebohosticích vyšli
všichni ze svých domovů, aby si
je užili společně. Totéž Mikuláš.
Ten se začíná ve Třebohosticích
a společně jde průvod přes pole
do Škvorce. Mimochodem si
myslím, že ladovský Mikuláš je
velmi povedená akce, která se
už dvakrát realizovala v restauraci Pavlač za velké účasti dětí
i dospělých. I ve Škvorci spousta
lidí kvituje, že se tady něco děje,
že tady ožívá i kulturní a společenský život. Úřad městyse se
také přiblížil lidem a více s nimi
komunikuje. I tento Škvorecký

zpravodaj tomu hodně přispívá
a jsem rád že po mnoha letech
zase vychází a dává možnost každému, aby se svobodně vyjádřil.

Jsi stavař. Jak vidíš
stavební problematiku
a hlavně rozvoj této
oblasti ve Škvorci?
Něco se tady udělalo již za bývalého vedení městyse. Nedá se
říct, že by se nedokončilo nic. Je
spíš škoda, že se věci nedomýšlely a nedotahovaly. Třeba při dokončení rekonstrukce sokolovny
všichni čekali na otevření pekla
(suterénní prostor využívaný při
zábavách, plesech a koncertech
pro přípravu a prodej občerstvení,
pozn. red.). Dva roky po kolaudaci sokolovny nebyl tento prostor
zkolaudován, ačkoliv byl též zrekonstruován a tudíž nemohl plnit
svoji funkci jako zázemí pro plesy,
zábavy atd. Nebo u rekonstrukce
školky se zapomnělo na komplet-

ní vybavení výdejny jídla. Nyní
je v oblasti stavebnictví prioritou
oprava střechy školy v Třebohosticích. Také jsme zjistili, že
jsou v kritickém stavu stoupačky
v obecním bytovém domě (č.p 157
v ulici Čs. armády, pozn. red.). Bydlí tam 5 rodin a voda, která jim
teče z kohoutků není pitná, navíc
tam nejsou ani vodoměry. To teď
začínáme urgentně řešit. V tomto
domě je velký půdní prostor, kde
by časem mohly vzniknout dva
další byty. Proto i nové stoupačky
plánujeme tak, aby byly vyvedené
až nahoru k těmto budoucím bytům. Chceme také kompletně zrekonstruovat druhý obecní bytový
dům, kde nyní sídlí pošta a dříve
tam bývala kampelička (č.p. 107
rovněž v ulici Čs. armády, pozn.
red.). V neposlední řadě se budou
přes prázdniny realizovat protiradonová opatření ve škole (viz článek v tomto vydání, pozn. red.).
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Pokračování ze str. 1
Kam by se měla nejvíc
zaměřit aktivita
vedení městyse?
Za mě je prioritou bezpečnost.
Mám na mysli tu na silnicích
a chodnících. Každý den jezdím
po Tyršově ulici a tam hlavně mimoškvorečtí jezdí opravdu nepřiměřeně rychle a je to nebezpečné. Mluvila o tom i Bára Seidlová
v minulém čísle Škvoreckého
zpravodaje. Snad plánovaný
nový přechod a měření rychlosti
městskou policií pomohou tato
auta zpomalit. Stejný problém
mají i Třebohostice. Tam po silnici od Doubku, která prochází
Třebohosticemi, jezdí auta také
rychle. Velkou prioritou je pro
mě napojení na kanalizaci. Nejen
vybudování kanalizace v Třebohosticích, o které jsem již mluvil, ale i připojení všech domů
ve Škvorci na místní kanalizaci.
Měli bychom se všichni chovat

ekologicky a civilizovaně a ne
vypouštět obsah jímek na pole
za obcí, kam ho za nižší poplatek odveze fekální vůz. Je pro mě
důležitá i dopravní obslužnost
městyse autobusy, ale o tom jste
již psali, i tam jsou plánovaná
zlepšení hlavně ve spojích ve večerních hodinách. Příjemnou
a užitečnou novinkou je pojízdná prodejna masa, kterou využijí
hlavně senioři ve Třebohosticích,
ale i ve Škvorci. Ještě by bylo
dobré tam zřídit nějaký prodej
základních potravin. Vůbec aktivity zaměřené na zlepšení života
seniorů pokládám za velmi potřebné. Třeba školení počítačových dovedností, které proběhlo
vloni a letos ve škole. Pak si i senioři budou umět na internetu
objednat dovoz nákupu. Jsou to
taková drobná zlepšení vycházející z přemýšlení o situaci těch
druhých. O tom to je, pomáhat
jeden druhému. Když toto funguje, jsem šťastný.
Děkuji za rozhovor
Jan Dryák

Z čeho pochází kouř z komína Alby?

V

průběhu topné sezóny
se na mailu starostky
sbíhaly dotazy na fungování místní firmy
na kancelářské židle. Opakovaně
se objevovaly posty a nelichotivé
komentáře i na Facebooku ve skupině Škvorečtí sousedé. Každý
mail nebo facebookový příspěvek doprovázela nejméně jedna
fotografie černého kouře vycházejícího z komína provozovny.
Po dohodě s provozní ředitelkou
Alby starostka osobně prošla celým provozem, resp. celý areálem
firmy.
Obsluha kotle názorně předvedla,
jak se mění barva kouře po přiložení dřevem, jehož hromady obléhají kotel. V případě použití vlhčího dřeva průhledný kouř na pár
vteřin ztmavne až zčerná. Topí se
také pilinami a drceným meskantusem. Kotel má ve spodní části

šnek, který zajišťuje posun sypkého topiva. Použití plastů nebo odpadu z výroby by vedlo k přitavení
šneku a jeho nefunkčnosti. Jedná
se o kotel na dřevo a za tímto účelem byl pořízen už předchozím
provozovatelem areálu.
“Výroba” v provozovně Alba
spočívá v kompletaci kancelářských židlí. Firma nakupuje polotovary a židle pouze kompletuje. Při kompletaci vzniká odpad
ve formě obalových fólií, kartonů
a molitanu, který se řeže na katru. Dřevotřískové nebo plastové
komponenty přicházejí do provozu už hotové, nevzniká z nich
tedy žádný další odpad. Všechny tři typy odpadu jsou tříděné
a jsou odprodávány k dalšímu
zpracování. Všechny jsou ve velkých lisovaných balících skladovány v jedné z hal. Celý provoz
je čistý. Venkovní prostory jsou

A co chování? Jaké
s ním u žáků máte
zkušenosti a problémy?
V poslední době se
o něm v médiích často
mluví jako o zhoršujícím
se fenoménu, o šikaně,
o fyzickém násilí mezi
žáky i vůči učitelům.

rovněž upravené a čisté a jen výjimečně poletují drobné útržky
plastových fólií. Čistírna odpadních vod v areálu splňuje veškeré
požadované předpisy stejně tak
jako jí produkovaný odpad, kotel,
komín, spaliny. Výsledky odebíraných testovaných vzorků jsou
v kopii odesílány na hygienu.

Škola v Novém zámku ve Škvorci
le Maitrea sešla skupina rodičů s dětmi v předškolním věku,
kteří se rozhodovali, kam je dát
do školy. Do této skupiny jsem se
brzy taky přidala. V školce Maitrea jsme poznali trochu jiný – alternativní přístup v předškolní
výchově dětí a chtěli jsme na něj
nějak navázat. Škola Purkrabka pak vznikla k 1. 9. 2013, kdy
nastoupili první žáčci do první
třídy.

Tedy zhruba za rok
od první myšlenky.
To je neuvěřitelná
rychlost.

T

ak zvaný Nový zámek vznikl přestavbou středověkého
poplužního dvora
ze 14. století v roce
1791 Lichtenštejny.
Areál tvořil hospodářské zázemí
tzv. starého zámku a sídlila v něm
vrchnostenská kancelář až do roku
1852. Po roce 1948 byl objekt
ve správě místního JZD, čímž došlo k jeho značné devastaci. V roce
1993 byl zámek v restituci vrácen
původním majitelům. Jistě jste si
všimli, že během posledních let tento objekt ožil. Část budov dostala
nové fasády a střechy, proměnou
prošly i interiéry. Nyní zde sídlí Základní škola Purkrabka. O tom, jak
náročné bylo školu v historických
prostorách vybudovat, jaké jsou její
vize a filozofie výuky dětí jsem si
povídal se zástupkyní ředitele školy
Ing. Vladimírou Burianovou.
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S jakými cíli byla škola
založena?
Pro nás byl hlavní cíl poskytovat
v lokalitě Škvorce a okolí vzdělání dětem na nižším stupni základní školy. Chtěli jsme založit
školu, kde si děti zachovají přirozenou touhu po vzdělání, budou
chodit do školy rády a bude podporován jejich harmonický rozvoj. Rozvoj jejich osobnosti nejen
po stránce intelektuální, ale i sociální, komunikace, samostatnosti, pohybu, výtvarného a hudebního cítění. Měli jsme pocit,
že toto nenacházíme ve školách
v okolí.

Kdy to bylo?
První myšlenka na založení školy vznikla v roce 2012. V té době
se ve Slušticích v mateřské ško-

Ve srovnání s podobnými soukromými školami, které vznikly
s podobnou motivací a s podobnými cíli, to bylo velmi rychlé. Bylo to tím, že se poskládal
projektový tým, který pokrýval
všechny oblasti, které bylo potřeba řešit. Tým měl skvělého projektového manažera, který hlídal
všechny termíny a celý projekt
posouval kupředu. Byla jím Míša
Rybová, která byla organizačním
motorem, domlouvala a pořádala
schůzky, zjišťovala a hlídala potřebné výstupy, které se musely
předložit příslušným schvalovacím institucím apod. To bylo jednou příčinou úspěšného a rychlého založení školy. Druhou byla
rodina Montoya, která poskytla
prostory. Často když vznikne
myšlenka založení školy, skončí
na tom, kam ji umístit. Montoyovi rozhodli, že zrekonstruují pro
účely školy část vlastního areálu
tzv. Nového zámku ve Škvorci.
Tehdy asi ani netušili, jak to bude
náročné.

Jak probíhala
rekonstrukce
a adaptace zámeckých
prostor pro potřeby
školy?

My jsme potřebovali školu otevřít
pro první ročník s jednou třídou.
To byl reálný cíl splnitelný v rámci
jednoho roku, ale musela se současně zvládnout i jídelna s výdejnou jídla, sociální zázemí, umývárna, WC atd. Pak se postupně
každý rok rekonstruovala jedna
třída. Náročné bylo splnění hygienických a požárních norem, které
se vztahují na školy. Navíc areál
Nového zámku je památkově chráněný. Oba tyto požadavky skloubit
nebylo snadné, v jednu chvíli to
dokonce vypadalo jako neřešitelný problém. Např. ve třídách bylo
málo světla, což jsme museli řešit
světlovody. S nimi však měli problém památkáři. Nakonec jsme to
vyřešili a světlovody budovu myslím nijak nehyzdí.

Vím, že je obtížné
sehnat kvalifikované
učitele. Bojuje s tím
i státní základní škola
ve Škvorci. Jak jste se
s tímto vypořádali?
Na počátku jsme potřebovali jednoho učitele, resp. jednu třídní
paní učitelku. Tou se stala paní
Magdalena Sejková, kterou dodnes obdivuji, že do toho tehdy šla.
V počátku byla naše škola takový
virtuální projekt a ona souhlasila
s nástupem v době, kdy sotva započala rekonstrukce prostor. Měli
jsme na ni skvělé reference. Další učitele jsme nabírali postupně,
vždy každý rok jednoho dalšího.
Nebylo to a ani není při přirozených obměnách týmu, které přináší život, jednoduché. Klademe
důraz na kvalitu učitelů po stránce
profesní i lidské. V dnešní době,
kdy jsou ve školách silné populační ročníky, školy praskají ve švech
a učitelů je nedostatek.

sledky testů procentuálně. Odpadá
porovnávání známek mezi žáky, jde
o individuální zhodnocení jejich
osobního a sociálního vývoje. Dítě
i rodiče se tak dozvědí, jaké má dítě
silné i slabé stránky, co v rozvoji
podpořit, kde přidat.

V čem se především liší
styl výuky ve vaší škole
od těch státních?

Základní rozdíl je daný už tím, že
máme nižší počet dětí ve třídách. Je
to 14 až 16 dětí. To umožňuje individuální přístup k jednotlivým dětem
a podporu jejich osobního tempa, ať
už je pomalejší nebo rychlejší. Klademe důraz na konstruktivismus,
tedy aby si děti docházely k poznání samy. Nepředkládáme jim hotové
pravdy jako dogmata, která se musí
naučit a z nich jsou pak zkoušeny.
Chceme, aby objevování vědomostí bylo podporováno experimenty,
zkušeností, pomocí přirozené dětské zvídavosti, prostě aby vzdělávání bylo pro děti radost. Vyhýbáme
se drilu, memorování a mechanickému učení. Toto například v matematice naplňuje netradiční metoda
výuky profesora Hejného. Touto
metodou učí již přes 750 z 4 100 základních škol v ČR. Je postavena
na tom, že individuálně vyhovuje
různě založeným dětem, které si
matematiku objevují samy.

Jak se to projevuje
v praxi? Slyšel jsem,
že nemáte zvonění,
známky a podobné věci
standardní ve státních
školách. Proč?
My nejsme zase až tak odlišní, jako
jsou třeba jiné alternativní školy,
které vůbec neučí podle rozvrhu.
Sice nám tady nezvoní, ale hodina
má plus minus 45 minut. Jde o to, že
hodinu násilně neukončuje zvonek,
ale učitel podle rytmu svého výkladu. Je to lidštější i praktičtější. Rozvrh hodin je ale organizovaný. Je to
třeba už kvůli přesunům tříd na angličtinu, tělocvik apod. Známky
nemáme, máme slovní hodnocení
v průběhu výuky, písemně v polovině a na konci školního roku. Způsob průběžného hodnocení si každý
učitel určuje sám. Někdo průběžně
ústně hodnotí žáky, někdo, zejména
ve vyšších ročnících, hodnotí vý-

Chování jsme schopni řešit i díky
menšímu počtu žáků průběžně.
Nejlepší je vyřešení problému pedagogem hned na místě. Nevidíme
řešení formou udělení poznámky
nebo důtky. Naše škola je navíc úzce
propojena s rodinou, což je výhodou
i v případě řešení problémů s chováním. Šikana se u nás i díky tomu
nevyskytuje. Kdyby se někomu dělo
nějaké příkoří, máme dostatečný
prostor to zkoumat a řešit. Výsledkem je, že naše děti se k sobě chovají
hezky. Určitě lépe, než je standardem v této věkové kategorii jinde.

Zvládne dítě, které
odchází z 5. třídy
vaší školy, navazující
vzdělávání na vyšším
stupni nebo víceletém
gymnáziu?
Vloni jsme měli prvních 12 absolventů, protože existujeme šestým rokem. Pokud víme, daří se
jim dobře. Nešli často na víceletá
gymnázia, což je asi dáno záměry rodičů, kteří pro své děti volí
po naší škole soukromé alternativnější vzdělávání než to klasické.
Část dětí šla vloni a půjde i letos
na vyšší stupeň do škvorecké základní školy. Ale 12 loňských a 12
letošních dětí jsou zatím malé
vzorky, abychom mohli něco
zobecňovat. Každopádně naši
žáci nemají po absolvování školy
menší rozsah vzdělání nebo horší
výchozí pozici pro přijetí na další školu. Stejně se žáci musí vždy
na přijímací řízení na gymnázium
individuálně připravit. My jsme
škola registrovaná v rejstříku škol
a školských zařízení, což nás zavazuje k tomu, abychom dodržovali
tzv. rámcový vzdělávací plán (dříve osnovy, poz. red.), který je daný
pro celou ČR.

Zprávy z kulturní
a sportovní komise
Vážení obyvatelé
městyse, sousedi,
kamarádi.
Během první poloviny roku jsme
pod hlavičkou městyse Škvorec
uspořádali koncert skupiny Elán
Revival, besedu s Ing. Mahlerem
s názvem Pocta koním a Kurz
první pomoci. Jsme moc rádi, že
se vám akce líbily, pobavily vás
a přinesly vám zajímavé a praktické informace.
Chceme v pořádání podobných
akcí pokračovat. Budeme rádi,
když si najdete čas a na plánované
akce přijdete.

Potvrzené termíny:
11. září 2019, od 18:00 Restaurace
u Zálabských, Pravidla silničního
provozu
Přednáška na téma Pravidla silničního provozu: novinky, nejasnosti, mýty, omyly. Aplikace pravidel
v provozu, se zaměřením na Škvorec a okolí. Ukázka toho, jak se
dobrý úmysl může proměnit v cestu do pekel. Široký prostor pro
vaše dotazy z oblasti dopravních

jen z učebnice. Máme také hodně
kroužků – keramiku, tanec, cvičení
s prvky bojových umění, jógu a další, celkem asi 10. Ve sportech jsme
trochu limitováni, protože sokolovna je časově omezena a atletické
hřiště chybí. Určitě bychom s dětmi
rádi více sportovali, ale není kde.

Kladete důraz
na propojení školy
s rodinou. Jak je toto
náročné pro rodiče? Mají
chuť se zapojovat?

Jaké jsou u vás
mimoškolní aktivity,
jako kroužky, výuka
jazyků, výlety, sporty
apod.?
Angličtinu máme od druhé třídy,
což je o rok dřív než v běžné škole.
A více se jí věnujeme i ve vyšších
ročnících – např. páťáci již mají 4 hodiny týdně. Na výlety jezdíme hodně – do divadel, do Toulcova dvora,
kde mají zajímavé environmentální programy, na výlety do okolí.
Je výhodou, že nejsme ve městě,
přírodu tedy nemusíme poznávat

Všichni rodiče, kteří k nám dají své
dítě, se zapojením počítají. Spojení
naší školy s rodinami je přirozené,
organické. Myslím, že by některé
akce byly takové „odosobněné“,
kdyby je organizovala škola bez rodičů. I děti vnímají pozitivně, když
vidí, že rodiče jsou spjati se školou a škola je součástí života rodiny. Spolupráce školy s rodinami je
pochopitelně limitována časovými
možnostmi rodičů, ale i tak se většinou daří, aby se zapojil dostatečný počet rodičů. Společných akcí
je několik do roka: vánoční a velikonoční jarmark a další slavnosti,
brigáda na zahradě nebo občasné
výlety třídy s rodiči apod.

14. března 2020, od 20:00 Sokolovna, Ples městyse Škvorec

Náměty a podměty
Pokud máte tip na akci nebo jste
v kontaktu se zajímavou osobou,
budeme rádi, když nám vaše podněty sdělíte. Přivítáme i kontakt
na případného dárce do tomboly
nebo pomoc při pořádání plesu
městyse v roce 2020.
Děkuji vám,
Radek Pohnán

Máme 5 ročníků a v každém
1 třídu. Více tříd v ročníku mít
z kapacitních důvodů nemůžeme, a aby byl zachovaný rodinný ráz školy, tak ani nechceme.
Máme sice každoročně zhruba
dvakrát víc zájemců o přijetí,
než je naše kapacita, ale na další třídu v ročníku by to určitě
nevydalo. Při přijímacím řízení
je totiž některým dětem doporučen odklad, některé se nakonec rozhodnou pro jinou školu.
Z tohoto důvodu jsme rádi, že
je u nás převis poptávky nad nabídkou a vždy novou první třídu
bez problémů naplníme. Na druhou stranu je nám líto a je nám
nepříjemné, že musíme některé
zájemce odmítat. Kdyby byla
kapacita prostorová, finanční
a personální, spíš bychom uvažovali o druhém stupni. Ale toto
není vůbec na pořadu dne.
Děkuji za rozhovor
Jan Dryák

Kanalizace v Třebohosticích

předpisů, přestupků, bodového
systému, vybavení vozidel. Přednáší soused z Kulišiny, ředitel Dopravní akademie Robert Kotál.

Rádi bychom navázali na tradici
plesů městyse Škvorec. Chceme
vám nabídnout pěknou hudební
produkci včetně doprovodného
programu s nezbytnou bohatou
tombolou. V roce 2020 nám na plese zahraje kapela Unigena. Skupina má v repertoáru jak taneční
rytmy waltz, blues, cha-cha, samba,
rhumba, jive, tango, tak i moderní
rock-pop music. Všichni jste srdečně zváni.

Vím, že vaše škola má
omezenou kapacitu
a řadu dětí odmítáte.
Plánujete rozšíření
školy?

O

kanalizaci v Třebohosticích mluví zastupitelstva už řadu let. V roce
2012 byl zpracován
projekt, který počítal s napojením
Třebohostic na stávající ČOV (čistírna odpadních vod) ve Škvorci.
S realizací se ani nezačalo. Nové
vedení městyse chce vybudovat
kanalizaci z několika důvodů:
“Obec bez kanalizace v 21. století
je noční můrou nejen občanů, ale
i zastupitelů. Lidé používají buď
domovní čističky, zde v minimál-

ním množství, nebo vlastní jímky
v různé kvalitě a různého provedení. Mnozí tak vypouštějí splašky
do stoky podél komunikace v obci
nebo přímo do rybníka kousek
od návsi. Jímku si někteří nechávají vyvážet na nejbližší čističku,
někteří ve snaze ušetřit však osloví
člověka, který jim bez „potvrzení“
vyveze obsah jímky na sousedovic
pole. Nedivím se lidem, kteří si
na takové jednání svých sousedů
chodí stěžovat a žádají, abychom
sjednali nápravu. Nejlepší řešení
vidím ve zbudování kanalizace.
Než k tomu však do několika let
dojde, apeluji na každého Třebohostického, aby bral ohledy
na ostatní občany, na své sousedy,”
říká starostka Martina Vodičková.
Zastupitelé obce oslovili projektanty s požadavkem na zpracování
studie na vybudování kanalizace
v Třebohosticích v několika variantách. Nyní zjišťují kapacitní

možnosti stávající ČOV ve Škvorci a možnosti rozšíření nové ČOV
v Třebohosticích pro lokalitu
„Štolcův dvůr“, která bude po dokončení v polovině roku 2019
předána do správy obci, jak bylo
domluveno předchozím vedením. Mohlo se už při komunikaci
s developerem jednat o navýšení
kapacity ČOV tak, aby umožnila
napojení i ostatních občanů Třebohostic, nejen nové obytné lokality.
Bohužel se nejednalo. Je tedy otevřeno několik možností, které by
měly být podrobněji zpracovány
a posouzeny v horizontu tří měsíců. Za předpokladu ideálního průběhu všech po sobě následujících
fází od zpracování studie, výběru
nejvhodnějšího řešení, zadání, přes
obdržení dotace, až po dokončení,
je předpokládaný časový rámec
tři roky. Předpokládanou časovou
náročnost uvádíme pouze pro vaši
představu, jedná se skutečně o ideální nejkratší možnou dobu.

Ve škole proběhnou
protiradonová opatření

S

tátní
ústav
radiační
ochrany provedl opakovaně v letech 2014 a 2016
měření v obecních budovách Škvorce a Třebohostic, jako
jsou školy a školky. Zjistily se
překročené hodnoty koncentrace radonu stanovené vyhláškou
422/2016 Sb., o radiační ochraně
ve všech třídách v budově školy
ve Škvorci. Odborníci doporučili
realizaci protiradonových opatření. Obec v lednu 2019 nechala vypracovat odborný projekt
na izolaci podlah proti průniku
radonu a odvětrávání suterénu. Pomocí portálu o veřejných
zakázkách se nyní bude hledat
dodavatel stavebních prací. Sou-

časně obec požádala o dotaci
“Radonového programu”. Celý
projekt by měl být dokončen
do konce roku 2019.
Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nereaktivní. Nejčastěji se nalézá ve vývěrech podzemních minerálních vod, může však
v malých dávkách vyvěrat sám z podloží přímo v plynné podobě,
čímž se radon absorbuje do podzemní vody a s tou se dostává
na povrch. Pokud je základová část domu starší a špatně provedená (špatná izolace základů, popraskaná podlaha, prkenná podlaha
bez izolace, špatně utěsněné prostupy inženýrských sítí), může docházet k nasávání radonu do vnitřního prostředí objektu, především
do přízemí. Zvýšený výskyt radonu v určité lokalitě s sebou přináší
nárůst nebezpečí výskytu rakoviny plic. Vysokou koncentraci radonu
v domě lze dočasně snížit častějším větráním. V současné době jsou
již známá účinná technická opatření proti pronikání radonu do budov, a to jak u stavěných, tak i existujících staveb.
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KALEIDOSKOP
návrhům úpravy vyjádřit. V rámci návrhu vzhledu hřbitova uvažujeme také o opravě márnice
a hřbitovní zdi.

Pojízdná prodejna

Každý pátek přijíždí do Škvorce
a Třebohostic pojízdná prodejna
masa a uzenin - řeznictví Řehák
z Nymburka
Škvorec náměstí
12,30 - 13,20
Třebohostice náves 13,30 - 14,00
Prodává maso z českých chovů
a za příznivé ceny...a dokonce lze
platit kartou.

V posledních týdnech probíhalo
ve škvoreckém lese kácení kůrovcem napadených smrků. Pokácené dřevo nabízíme občanům
k odkupu za cenu 400 Kč za 1 m3
vcelku a 700 Kč za 1 m3 nařezaného dřeva. Vzhledem k opakujícím se krádežím káceného dřeva, budou obě závory u Višňovky
a u komunikace na Doubek opatřeny zámkem.

N
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který podporuje přístup k Wi-Fi
připojení zdarma na veřejných
místech jako jsou parky, náměstí, veřejné budovy, knihovny,
zdravotní střediska nebo muzea
pro obyvatele obcí a měst napříč
celou Evropou. Dotace nám však
pro velký zájem přidělena nebyla. Při nejbližší příležitosti budeme žádost opakovat.

Nabídka a bezúplatný
převod kostela

Stav stromů ve Škvorci

Spolupracujeme s dendrologem,
který pro nás zpracoval posudky
na několik stromů, které jsou podle vás, občanů, v havarijním stavu. Špatný stav některých stromů
se potvrdil, u jiných stromů bude
postačující ořez a následná pravidelná údržba a péče. Úplně znění
dendrologickych posudků najdete
na webových stránkách městyse.

V zimních měsících jsme vás informovali o nabídce na bezúplatný převod kostela do vlastnictví
obce. Zjišťovali jsme stav kostela, radili se s odborníky a s okolními obcemi, kde měli podobnou
zkušenost, abychom zodpovědně dokázali rozhodnout, zda se
o historickou budovu, která není
v nejlepší kondici, dokážeme
postarat. Místo souhlasu nebo
nesouhlasu vás však musíme
informovat o tom, že nabídka
na převod byla ze strany církve
stažena.

Příběh internetových stránek městyse Škvorec

S

oučasné internetové
stránky městyse Škvorec byly představeny
v roce 2017. Měli jsme
připomínky k aktuálnosti informací, ke struktuře
obsahu, struktura webových stránek
se nám zdála poněkud nepřehledná
a komplikovaná.

Staročeské Máje

Oslavy letošních Staročeských
Májů máme úspěšně za sebou.
Potěšilo nás, že si občané městyse oblékli dobové kostýmy a připojili se k průvodu.Rádi bychom
vám všem touto cestou poděkovali, že nám pomáháte udržovat
tradici a doufáme, že se jste si
oslavu Staročeských Májů užili.
Těšíme se na vás v roce 2020!
SDH Škvorec

Po interní diskusi mezi zastupiteli zvítězil názor zbytečně nevynakládat
další prostředky na tvorbu nového
webu, ale pokusit se upravit stávající
verzi a to zcela vlastními silami.

to byl drobný kulturní šok. Struktura
systému webu byla odlišná od toho, co
jsme doposud znali.
Věřím, že po určité době studia, zkoušení a prošlapávání slepých uliček jsme
systém v jeho plné kráse pochopili.

Jedna, dva, tři, čtyři…
Nabídka pro vás
Zdálo se nám rozumné obsah webu tématicky rozdělit do pěti sekcí a strukturu v tomto duchu předělat.

Redakční systém webu

Co najdete v sekci:
“Potřebuji zařídit”?

Redakční systém použitý na webových
stránkách městyse Škvorec je navržen
specificky pro potřeby místní samosprávy. Pro nás jako uživatele volně
dostupných řešení jako Wordpress

Zde obyvatelé najdou základní údaje
o úřadu městyse Škvorec, aktuální
výši poplatků, ale i otevírací dobu
lékařů, informace o školských zařízení v obci atd.

Novinkou je možnost hlášení závad
bez nutnosti návštěvy obecního úřadu. Nahlášení závady je velice jednoduché. Jedná se o formulář, jehož
vyplnění zabere minimum času. Pro
kontrolu a přehled je na webu naprogramovaná jednoduchá statistika.
V příštích číslech vám přineseme detailnější návod.

Je nám potěšením vám oznámit,
že Spolek sousedů uspěl se svou
žádostí o grant z programu Spolu se zaměstnanci společnosti
Avast. Z Nadačního fondu Avast
obdržíme částku 50 000 Kč, kterou použijeme na činnost a dovybavení spolkového kina Bio
Bezdíkov, ale i na další spolkové
projekty, které pro vás tento rok

žívají jen sokolovnu. Nyní po dostavbě mateřské školy bude také
potřeba upravit a rozšířit i její
venkovní prostor.
Za sokolovnou je jediný rozlohou
vhodný prostor, kde by se nové
sportoviště dalo vybudovat. Už
se o tom v minulosti uvažovalo
a padlo i několik návrhů – spíše
však z řad občanů než od vedení obce. Vhodný by byl atletický
ovál s vnitřním hřištěm s umělým
povrchem. Nové dětské hřiště by
se dalo vybudovat vedle plánovaného sportoviště v rámci jednoho
projektu podle toho, jaká varianta oválu se zvolí a kolik prostoru
„zbyde“ na dětské hřiště.
Městys chce vybudovat i hřiště v Třebohosticích, kde je však
s jeho umístěním ještě větší problém. Na návsi ho místní občané
nechtějí, je s tím historicky špatná zkušenost kvůli nepořádku,
hluku apod. Mimo náves má obec

jen jeden pozemek, který připadá v úvahu a který je na okraji
Třebohostic směrem ke Škvorci. Mezi pozemky připravenými
na stavbu domků a posledním domem Třebohostic je úzký obecní
pruh pozemku. Tam by se nějaké dětské atrakce daly zbudovat.
Nemusí to být nutně oficiální
„dětské hřiště“, ale třeba místo
odpočinku s lavičkami, zelení
a dřevěnými prolézačkami. Možná se podaří vyjednat s developerem, který má letos začít stavět
domky na přilehlých pozemcích,
že by obci část pozemků věnovali
a parcely posunuli za to, že obec
převezme do správy a údržby jejich komunikace mezi domky.
Uvidíme.
Když už jsme u těch klidových
zón, dalším projektem v této
oblasti je úprava prostoru před
sokolovnou a vedle ní směrem
ke škole. Zatím jsou prostory
neorganizovaně využívané jako

V nabídce Život ve Škvorci, konkrétně v sekci kultura můžete nalézt plánované akce, které proběhnou na území městyse Škvorec,
stejně jako pořádané akce v okolí.

Proto prosím všechny obyvatele, kterým není lhostejné prostředí, v kterém žijí, aby tento systém používali.
V případě, že nemáte počítač, závadu
můžete samozřejmě nahlásit osobně
na obecním úřadě.

Stále platí, že veškeré zveřejněné
dokumenty najdete na úřední desce.
Přečíst si můžete zápisy z jednání
zastupitelstva. Najdete zde rozpočet,
územní plán, a pod. Věříme, že v této
sekci budeme moci přinášet klíčové
a pozitivní informace, které se vás občanů budou týkat.

Novinkou je možnost on-line
nahlášení akce pro organizátory.
Nahlášené akce budou publikovány na webu, ale i v tištěném kulturním přehledu, případně také
v čtvrtletníku městyse.

Úřad městyse Škvorec
Zde mají možnost obyvatelé nalézt
veškeré informace, které se týkají
činnosti místní samosprávy. Novinkou pro občany jsou zprávy sta-

Život ve Škvorci
a Třebohosticích aktivní
formou
Jsme rádi, že můžeme přinášet ve spolupráci s aktivními spolky množství kulturních, společenských a sportovních akcí.
Nejen kvalitní zázemí, infrastruktura ale
i společenský život ovlivňuje celkovou
míru spokojenosti a kvalitu života.

Obecní dům č.p. 107

Začátkem dubna jsme podali
žádost do programu WIFI4EU,

Začínáme v vyklízením přístavku ve dvoře budovy č.p. 107 a nechali jsme zpracovat studii na využití dvora/zahrady jako jednoho
ze strategicky položených míst
pro setkávání a odpočinek, která
v městysi chybějí.

parkoviště. Městys by tomuto
místu chtěl dát nějaký řád, navrhnout řešení tohoto prostoru
jako celku i se svahem směrem
ke škole a prostorem kolem památníku. Výsledkem by měly
být 3 spojené funkce: park se zelení, parkoviště a vyžití pro školní děti, jako jsou např. venkovní
posilovací prvky. Na takový projekt by pravděpodobně šla využít dotace Sídelní zeleň.

Klidových zón však není nikdy
dost. Chtěli bychom navázat
na aktivitu Spolku sousedů, která částečně zrekultivovala Park
míru. Také rybáři začínají zkulturňovat okolí nedalekého rybníka Na Dolíkách, umístili v jeho
okolí pytle jako odpadkové koše,
které sami vyvážejí. Mimochodem ani košů na odpadky není
ve Škvorci dost a právě nyní probíhá výběr a koupě nových.

Wi-Fi

rostky, která souhrnně a ve zjednodušené formě informuje o všech
plánovaných akcích a aktivitách, které aktuálně probíhají na území městyse Škvorec.

Co bylo smyslem řešení? Pokud o závadě nevíme, nemůžeme provést adekvátní opravu a problém vyřešit. Tento
systém sjednocuje evidenci závad, ale
dává obyvatelům možnost závadu jednoduše nahlásit.

Spolek sousedů
získal grant

A co děti, mají si kde hrát?
ázev známé písničky
od kapely Katapult
se dobře hodí k situaci v našem městysi.
Odpověď je jednoduchá: nemají.
Žijeme takřka na venkově a pohyb dětí na zdravém vzduchu je
přirozený. A nejen děti, i dospělí
si rádi kopnou nohejbal nebo třeba pinknou badminton. Není ale
moc kde. Vedle škvorecké školky
stojí poměrně chudě vybavené
dětské hřišťátko s rozlámaným
plotem, které je prakticky bez
zeleně. Hřiště přitom není tak
staré, je z roku 2007 a nebylo levné. Jeho vybudování stálo zhruba
750 tisíc a to nemá ani žádnou
terénní úpravu, je tam hrbolatá
propadlá hlína. Každopádně stávající hřiště pro děti není zdaleka
ideální. V Třebohosticích není
vůbec nic. Přitom v okolních obcích jsou pěkná udržovaná hřiště,
ale komu se chce s dětmi někam
daleko autem. Ani školy na tom
nejsou nejlépe, pro tělocvik vyu-

Ve dnech 26. - 30. 8. 2019 pořádá škvorecký florbalový oddíl příměstský tábor. Jedná se
o 1. ročník této akce se sportovní tématikou a bude se věnovat
z větší části florbalu, ale i dalším
míčovým a pohybovým hrám.
Pro zpestření plánují i pěší výlet.
Akce je určena dětem v rozmezí
7 - 11 let (holky i kluci). Kontakt:
florbalskvorec@gmail.com

Kácení
ve škvoreckém lese

Hřbitov ve Škvorci

Mnozí návštěvníci škvoreckého
hřbitova nás upozorňují na špatný stav přerostlých keřů tújí
tvořících alej středem hřbitova
od hlavní brány směrem k zadní
zdi. Vzhledem k úzkému prostoru mezi hroby a velikosti dožívajících keřů působí alej až stísněných dojmem. Křehké větve keřů
se lámou a ohrožují kolemjdoucí.
Mohutné kořeny zvedají okraje hrobů a znehodnocují je tak.
Oslovili jsme odborníky a chceme dát hřbitovu nový kabát. Budete mít možnost se k vzniklým

chystáme, jako je International
day, Ladovský Mikuláš, vzdělávání seniorů atd. Získané prostředky se budeme snažit použít
co nejefektivněji, aby se nám
všem ve Škvorci a Třebohosticích žilo ještě lépe.
Velkou zásluhu na úspěchu naší
žádosti má pan Rudolf Šrůtek,
který nás jako zaměstnanec firmy Avast doporučil. Tímto mu
velice děkujeme za důvěru. Děkujeme také Nadačnímu fondu
Avast za schválení naší žádosti.

Sport kemp Škvorec

Budeme velice rádi za všechny vaše
podněty a připomínky ke struktuře
webu, které nám zašlete. To můžete udělat díky poslední nabídce
na webu “Napište nám” nebo osobně na úřadě městyse.
Věříme, že společnými silami
se nám postupně podaří webové
stránky dostat do stavu, kdy budou
prvním zdrojem informací o vašem
městysi.

PLACENÁ INZERCE

KOPECKÝ: služby, na které se snadno zvyká

A

si každý, kdo jezdí
vozem, musel zaregistrovat reklamu
na vozy PEUGEOT
od společnosti
KOPECKÝ na příjezdu do Škvorce od Zlaté. Proč se autosalony KOPECKÝ prezentují zrovna
zde, na to jsem se zeptal obchodního
a marketingového ředitele, Martina
Vodičky.

Takže proč jsi se rozhodl
k prezentování vašeho
autosalonu ve Škvorci
a ve Škvoreckém
zpravodaji?
Tak primárně je to podle mě základní
pravidlo správného obchodního přístupu. Zboží a služby se mají nabízet
nejdříve tam, kde působím, a to ať
už je to lokace samotné prodejny,
dílny, servisu, apod., tak se to týká
i lidí, kteří jsou součástí každé firmy
a mají kolem sebe okruh potencionálních zákazníků. Díky tomu jsme
pak schopni pro určitý okruh našich

a potřebují rychlý servis a náhradní
auto, bez kterého jsme tady celkem
nahraní. Občas také mohu vypomoci se zapůjčením dodávky a to jak
na akce pořádané městysem nebo
Spolkem sousedů nebo jen na přestěhování ledničky.

zákazníků nabídnout jako přidanou
hodnotu speciální služby jakými jsou
rychloservis, poskytnutí náhradního
auta nebo dočasné zapůjčení vozu
„potřebné velikosti“ (dodávka, vícemístné kombi, apod.) nebo především
pick-up servis (nechám zákazníkovi
svůj vůz, jeho vezmu s sebou na servis
a večer nebo druhý den mu ho zase
přivezu). To se týká jak Peugeota, tak
i BMW, které už čtvrtým rokem také
zastupujeme.

Jak se ti daří propagovat
dobré jméno firmy
ve Škvorci?
Já jsem přesvědčen že velice dobře
a pokud by tomu tak nebylo, budu
určitě rád za každou zpětnou vazbu.
Samozřejmě mě i těší, že tady vidím
stále více nových Peugeotů s podložkou KOPECKÝ a logem Pežoťák
na kapotě. Sousedům ale umím nabídnout naše služby i když zatím nejsou
Pežoťáky, ale potřebují pouze vyřešit
akutní problém s vozem po nehodě,

Můžeš ve zkratce
představit autosalony
KOPECKÝ?

Autosalony KOPECKÝ nejsou jenom
místem, kam si téměř 2.000 zákazníků ročně zajde pro svůj nový nebo
ojetý vůz značek BMW a PEUGEOT,
ale v dnešní době jsme se minimálně
mezi značkami, které zastupujeme,
stali lídry právě díky našim službám,
jež dokážeme nejenom nabídnout,
ale především následně poskytovat.
V tomto ohledu mají naše autosalony
KOPECKÝ a především její majitel,
pan Miroslav Kopecký, jen ty nejlepší
reference.

Spojení PEUGEOT a BMW
nebývá zrovna typickým
pro multibrandové
autosalony?
Dnes se volba prémiového brandu
BMW, jako druhé značky k léty prověřenému PEUGEOTU, ukazuje jako
skvělé strategické rozhodnutí. Již
po velice krátké době se nám začala projevovat očekávaná symbióza,
kde díky diametrální odlišnosti obou
značek, je možné si vzájemně nabí-

zet mezi salony např. užitkové vozy
do firem majitelů BMW a obráceně,
majitelům vozového parku PEUGEOT
zase nabídnout alternativu prémiového
segmentu.

gon a připravuje se i jeho verze 4x4.
Do konce roku mají být představeny
ještě hybridní modely Peugeotů 3008
a 508, pak nový Peugeot 208 včetně
plně elektrické verze.

Začali jsme poprodejními
službami, vraťme se
teď k autům. Co jste si
společně s výrobci pro
zákazníky připravili?

Asi nejdůležitější
informace pak tedy
zůstává, kde všude se
autosalony KOPECKÝ
nacházejí?

Obě značky zahájily v loňském roce
modelovou ofenzívu. BMW letos již
představilo nebo bude představovat
modely X5, X7, BMW 3, 7, 8 a novou
i3. PEUGEOT na přelomu roku zahájil
prodej zcela nového modelu 508 a aktuálně jsme tento týden představili jeho
prodlouženou verzi, 508SW. Užitkovou
řadu rozšířil letos nový PARTNER Fur-

Autosalony KOPECKÝ nabízejí aktuálně své kompletní služby v Praze,
v Ústí nad Labem, v Bystřici nad Pernštejnem, ve Vysokém Mýtě a brzy
již také v Pardubicích. Vše potřebné ohledně obou značek se pak
zájemci dozví na www.kopecky.cz
nebo mě přímo kontaktujte emailem
na martin.vodicka@kopecky.cz
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Škvorecké děti navštívily Švédsko

J

ednou z cest zvyšování kvality jazykových dovedností
žáků naší školy je komunikace v zahraničí. Naší volbou byl v letošním školním roce
vůbec poprvé výlet za poznáním
přírodního a historického bohatství švédského ostrova Öland.
Umožnili jsme žákům nejen navázat komunikaci během cestování, ale i poznat školství v této
zemi, povídat si s vrstevníky, poznat kulturu a způsob života lidí

Ping pong v sokolovně

V

sobotu 6. 4. 2019 se
uskutečnil
historicky
první turnaj ve stolním
tenisu ve škvorecké
sokolovně, kerý organizoval Ping Pong tým Škvorec a Třebohostice.
Tato skupina vznikla v roce 2016
a má za sebou již druhou sezónu.
Na turnaj se nám zprvu přihlásilo
16 hráčů, samotným turnajem prošlo hráčů 13 a vzhledem k prvnímu
ročníku takovou účast považujeme
za úspěch. Nutno říci, že kvalita hry
byla dalece nad naším očekáváním
a bylo možno vidět opravdu zajímavé zápasy, které byly napínavé
až do samého závěru. Hráči, kteří
se na turnaji sešli, předvedli skvělé
výkony.

nezvítězil, a tak cenu za 3. místo převzal právě pražský Jiří Rus.
Celý turnaj vygradoval finálovým
zápasem mezi Markem Kutílkem
z Prahy a Miroslavem Vondráčkem
z Vlašimi. Miroslav Vondráček prošel celým turnajem jen s jedním
prohraným zápasem, a tak mělo
finále jasného favorita. Vondráček
hrál po celé dopoledne s každým
soupeřem kvalitní zápas a získal si
velkou pozornost účastníků turnaje
právě kvalitou své hry. Ve finálovém zapase tak nedopustil překvapení a získal zcela zaslouženě první
místo našeho historicky prvního
turnaje ve Škvorci.

Rád bych touto cestou poděkoval
městysi Škvorec a Spolku sousedů
za podporu při přípravách turnaje
a také všem aktivním členům našeho
Ping - Pong týmu. Jsem tomu velice
rád, že se mi podařilo založení této
skupiny ping - pongových nadšenců,
která má k dnešnímu dni již 24 členů. Tím nejaktivnějším se pro sezónu
2018/2019 stal právě Václav Valenta,
kterému také předávám žezlo pomyslného předsedy týmu a přeji mu
mnoho úspěchů a sportovní radosti
při jeho vedení. Věřím, že se podaří
vybudovat dobrou základnu pro fanoušky tohoto sportu. Děkuji a přeji
všem krásné jarní/letní dny.
Petr Krejčí / odstupující předseda Ping
- Pong týmu Škvorec a Třebohostice.

„Bohužel“ ani jedno místo na stupni vítězů nezůstalo ve Škvorci,
i když už to tak zprvu vypadalo. Strhující zápas o 3. místo, který předvedl člen našeho Ping - Pongového
týmu Václav Valenta z Třebohostic
s Jiřím Rusem z Prahy měl plno
krásných sportovních momentů,
nakonec ale bohužel náš svěřenec

a hlavně praktikovat nabyté znalosti cizího jazyka. Tím je chceme motivovat k dalšímu učení
angličtiny. V neposlední řadě šlo
i o získání cestovatelských zkušeností s možností poznávat historii
a geografii cizích zemí prostřednictvím cílené přípravy a návštěvy významných historických
i vskutku krásných přírodních
míst tohoto ostrova. Během této
cesty došlo ke skvělému navázání
vztahů výborné party dětí a pedagogů školy.

PÁTRÁNÍ PO HRDINECH je publikace, kterou by
měl mít každý občan Škvorce, Třebohostic a dalších
okolních obcí ve své knihovně.
Cena
DOZVÍTE SE ZAJÍMAVOSTI Z DÁVNÉ
I NEDÁVNÉ HISTORIE NAŠEHO REGIONU. 70 Kč
Knihu objednávejte na e-mailu: jsme@spoleksousedu.cz

Vyhodnocení ankety - architektonická soutěž
na návrh masarykova náměstí ve škvorci
objevovalo v odpovědích, že vám
vadí hasičská zbrojnice a jídelna,
hromady materiálu před domy,
zanedbané objekty, průjezd před
jídelnou a OÚ, vánoční strom
na parkovišti a absence chodníků.
Na otázku “Co se Vám na náměstí líbí a přáli byste si zachovat?”
byla nejčastější odpověď jednoznačně zeleň, stromy (zmiňovaná
byla především sakura před Topasem) a volná travnatá plocha.
Dále pak rybníček, selské usedlosti, restaurace a jednotlivě kříž
v parku, kontejner na vodu a kontejnery na tříděný odpad.

Úřední hodiny

Ú

řední hodiny jsou
tradičním institutem veřejné správy.
Obecně se vychází z toho, že úřední osoby mají
část pracovní doby vyhrazenou
pro jednání s klienty a ve zbytku pracovní doby plní ostatní
pracovní úkoly. Zrušení úředních hodin (úřední hodiny =
celá pracovní doba úředníka)
by znamenalo snížení produktivity úředních osob a potřebu
nových pracovních sil. Úřední
hodiny jsou pro státní správy
upraveny usnesením vlády č.
595/1995, podle kterého musí
mít všechny státní orgány jednotné úřední hodiny v pondělí
a ve středu od 8 do 17 hodin,
pokud úřední den nepřipadá
na den pracovního klidu, které
však není závazné pro územní
samosprávné celky (např. Úřad
městyse Škvorec).
Zdroj: web MVČR
Správní řád ve vztahu k úředním hodinám zmiňuje především dvě zásady veřejné správy
jako služby veřejnosti, zásada
dobré správy (úřad by měl stanovit hodiny, ve kterých bude
úředník na úřadě veřejností
určitě zastižen) a zásada hospodárnosti (na úřadu nelze racionálně požadovat, aby měl úřední hodiny nepřetržitě, neboť by
to pro něj znamenalo neúměrně vysoké finanční náklady).
Zdroj: web Moderní obec

Třebohostice
známé do roku
1921 pod názvem
Střebohostice,
vznikly po zrušení
patrimoniální
správy roku 1850 jako samostatná
katastrální obec v okrese Český Brod
s vlastním obecním úřadem a představeným
(starostou). Původně šlo o vesnici uváděnou
v archivních pramenech 10. července 1377,
kdy se poprvé uváděla v tzv. nepřímé zmínce
– predikátu novoměstského měšťana Ješka
(Jana) z Třebohostice.
...více se dočtete v knize

“Tento rok se naše škola vypravila na jazykový a poznávací zájezd do Švédska na ostrov Öland.
Přihlášeni byli žáci od čtvrté
po devátou třídu. Ve Švédsku
jsme jeli na tři celodenní výlety,
prohlédli jsme si památky, pláže, přírodu a navštívili jsme školu ve městě Tingsryd. Dozvěděli
jsme se o tom, jak to tam ve školství chodí a popovídali jsme si
s místními studenty. Cestou
zpět jsme se zastavili v hlavním
městě Dánska v Kodani. Ze zájezdu byli všichni nadšeni a děkujeme škole za možnost poznat
další kousek světa.”
Eliška Koulová, 9.A

Modelová situace: Čtvrtek
13.50. Zazvoní telefon. Přijmu hovor z neznámého čísla.
“Dobrý den, vy jste na úřadě?
Omlouvám se, vím, že nemáte úřední hodiny, ale potřebuji
s Vámi mluvit o…”
“Stává se mi často, že i lidem,
kteří jsou v každodenním styku s úřady, vysvětluji princip
úředních hodin. Úředník státní
správy i samosprávy (obecní
a městské úřady vč. toho našeho) má zpravidla pracovní
dobu v rozsahu 40 hodin, tedy
stejnou jako v jiných oborech.
Po tuto dobu je v rámci úředních hodin k dispozici veřejnosti a nebo mimo úřední hodiny
zpracovává úkoly, které přijal
během úředních hodin a nebylo
možné je vyřídit okamžitě nebo
vyžadují delší vyřizování a ko-

D
munikaci. Mimo úřední hodiny
pracuje také na agendách pro
jiné instituce a nadřízené orgány, pro stát v rámci přenesené
působnosti,“ říká starostka
Martina Vodičková.
Často se ptáte, jak se může stát,
že vám úřednice v úředních
hodinách nezvedne telefon?
Vysvětlení je jednoduché. Větší
úřady mají specializované pracovníky na ústředně, kteří vyřizují nekomplikované dotazy,
přesměrovávají hovory na jednotlivá oddělení. Malé úřady,
jako je ten náš, mají úřednici, která v úředních hodinách
odbavuje občany u přepážky
a zároveň je zodpovědná za přijímání telefonických hovorů,
které na centrální číslo úřadu
přicházejí. V okamžiku, kdy
mluví s člověkem za přepážkou,
nemůže vyřídit příchozí hovor.
Dává přednost přítomnému občanovi a pokračuje v rozjednané věci. Opakujte svoje volání
nebo pošlete SMS či e-mailovou zprávu s požadavkem, budeme vás kontaktovat.
Pokud vaše záležitost nesnese odkladu a je třeba ji vyřídit okamžitě, ačkoliv nemáme
právě úřední hodiny, můžete si
být jisti, že vám vyjdeme vstříc
a každá z našich úřednic udělá
vše pro to, aby se vám mohla
věnovat. Byli bychom však rádi,
kdybyste vždy zvážili důležitost
a naléhavost svého požadavku,
pokud se na nás mimo úřední
hodiny obracíte.
Jsou pro vás aktuální úřední
hodiny přínosem? Nebo jen
těžko hledáte v diáři termín,
kdy si můžete vyřídit své záležitosti? Váš názor nás zajímá.
starosta@obecskvorec.cz

ěkujeme všem
obyvatelům,
kteří se zúčastnili naší ankety
Anketa - architektonická soutěž na návrh Masarykova náměstí
ve Škvorci. Anketní formulář v tištěné, nebo elektronické podobě vyplnilo a odevzdalo celkem 63 občanů.
Některé odpovědi byly očekávané,
některé nás překvapily tím, co vše
považujete za důležité, aby na náměstí bylo, či nebylo. Zde jsou přehledně zpracované výsledky ankety.
Na otázku “Co podle Vás chybí
na Masarykově náměstí?” jste nej-

častěji odpovídali, že místa odpočinku, dětská hřiště/prvky, nějaký
centrální prvek (socha, umělecké
dílo, vodní prvek), celková koncepce, vyznačení parkovacích míst (regulace parkování), upravená plocha
pro pořádání akcí, hodiny, oddělení silnic od pěších zelení, obchody,
více zeleně, květiny, veřejné WC,
chodníky, přechody a prostor pro
trénink hasičů.
Na otázku “Co Vám vadí na současné podobě náměstí?” jste
nejčastěji odpovídali parkoviště,
nekoncepčnost, zanedbanost, zanedbaný rybníček, průtah II/101,
kontejnery, nepořádek. Dále se

Měla by se hasičská zbrojnice a jídelna přestavět, nebo zbourat a postavit znovu?
 zbourat a postavit
 přestavět
 nevím
18 (28,6%)

31 (49,2%)

14 (22,2%)

Otázka “Máte nějakou konkrétní představu, nebo návrh, jak by
mělo nové náměstí vypadat?” si
vyžadovala širší rozvinutí odpovědi a tudíž se obtížně zjednodušuje. Většina by si přála zachovat co
nejvíce zeleně, doplněné o kvetoucí rostliny, a volných travnatých
ploch vhodných i pro pořádání
akcí. Také byste si přáli doplnit
náměstí o městský mobiliář a herní prvky, dát mu ucelenou koncepci s preferencí pěších a regulovat parkování pomocí k tomu
určených míst, aby se neparkovalo živelně. Dále se objevoval požadavek buď revitalizovat, nebo
zrušit zanedbaný rybníček, zlepšit
vzhled hasičské zbrojnice a jídelny
a vysadit vánoční strom na vhodném místě. Velká část odpovídala,
že přenechává řešení na nadcházející architektonické soutěži.
Na otázku “Měly by se budovy
hasičské zbrojnice a jídelny ponechat a pouze přestavět a rozšířit, nebo raději zbourat a postavit
znovu?” bylo nejvíce odpovědí
pro zbourání obou a stavbu nových budov, část odpovědí navíc
preferovala stavbu obou budov
mimo náměstí. Velká část odpovědí nebyla jednoznačná (podle
stavu budov, aktuálních potřeb,
finančních možností obce/čerpání
dotací, finanční náročnosti pře-

Je úvaha o stavbě volnočasového domu pro městys Škvorec přínosná?
 ano
 ne
 nevím

4 (6,3%)

17 (27,0%)

42 (66,7%)

stavby vs. nové výstavby). Nejméně odpovědí bylo pro přestavbu
a rozšíření obou budov.
Otázka “Je podle Vás úvaha
o stavbě volnočasového domu pro
městys Škvorec přínosná? (Potřebuje městys takový prostor pro
volnočasové aktivity občanů?)”
některé občany téměř popudila.
Převážná většina odpovědí však
byla kladných - buď pro stavbu samostatného volnočasového domu,
nebo v rámci objektu hasičské
zbrojnice, či jídelny. Tuto aktivitu
chápete jako obyvatele stmelující, podporující společenský život
a setkávání a v případě volnočasových aktivit pro děti také odlehčení rodičům nabídkou kroužků
v docházkové vzdálenosti.

Největší shoda byla u otázky “Měl
by se podle Vás venkovní prostor
na náměstí upravit tak, aby mohl
sloužit pro venkovní společenské aktivity (jarmark, pouť, kino
apod.)?”. Mimo pár odpovědí
byla většina odpovědí kladných,
někteří se pouze obávali, aby nedošlo k vybudování zpevněné plochy na úkor parku.
Výsledky ankety budou zapracovány do soutěžních podmínek
architektonické soutěže, jak jsme
již uváděli na anketním formuláři. O dalším postupu přípravy
architektonické soutěže vás budeme informovat na webových
stránkách městyse a věříme, že se
v dalších krocích plánování revitalizace opět zapojíte.

Prostor na náměstí by měl sloužit pro venkovní společenské aktivity
 ano
 nevím
 ne

4 (6,3%)
4 (6,3%)

55 (87,3%)

Bio Bezdíkov vás zve na svou třetí letní sezónu

S

polkové kino Bio Bezdíkov se stalo nedílnou
součástí škvoreckého kulturního dění a uvítalo již
na 1600 diváků ze Škvorce i okolí.
Nedávno jsme zakončili zimní část

naší třetí sezóny a v současnosti
vrcholí přípravy na vámi oblíbené
letní projekce. Věříme, že se nám
letos podařilo vyjednat s distributory velice atraktivní program
a toto léto si s námi opravdu užije-

te. Zásluhou darů z nadace VIA,
společností T-Mobile a Avast, ale
i od vás, našich diváků, už nyní
bezpečně víme, že se oproti loňsku můžete těšit na ostřejší a jasnější obraz a lepší zvuk v dialozích

díky novému projektoru a centrálnímu reproboxu. Kromě toho jsme
pro vás připravili i další drobné
novinky, jako je například nákup
vstupenek v klidu domova na portále www.smsticket.cz. Získáte
tak možnost rychlejšího odbavení
bez fronty před pokladnou u vstupu do kina.

Program letního kina:
So 22.6. 21:15 Malá čarodějnice
Pá 12.7. 21:30 Bohemian Rhapsody
Pá 26.7. 21:30 - Ženy v běhu
Pá 9.8. 21:00 - Teroristka
So 31.8. 20:00 Jak vycvičit draka 3

Stalo se již tradicí, že letní sezóna startuje dětským představením, kterým chceme dětem
poděkovat za celoroční školní
snažení. Ani letos tomu nebude
jinak a tak si na sobotu 22. června připravte deky, stoličky a dobrou náladu, promítáme letošní
novinku – pohádku pro celou
rodinu Malá čarodějnice. Děkujeme za vaši podporu a těšíme
se na vás. Více informací najdete
na www.biobezdikov.cz.

7

Nový zákon o odpadech razantně
zvýší poplatky za skládkování

J

ak na Zemi přibývá lidí, přibývá
i odpadků. Česká republika již
tradičně patří ke špičce ve třídění, ale i v množství vyprodukovaného komunálního odpadu.
V přepočtu na obyvatele ho každý
Čech ročně vyprodukuje průměrně
neuvěřitelné 3,3 tuny. V tom jsou zahrnuty i firmy, které odpadu vyprodukují nejvíce, zhruba 84 %. I tak zbývá
na domácnosti průměrně 500 kilogra-

mů komunálního odpadu na osobu.
Z toho se v ČR vytřídí jen 38 % plastů,
papíru, kovů, skla a nápojových kartonů. Evropská směrnice o odpadech
chce dosáhnout 55% recyklace komunálního odpadu v roce 2025, 60%
o pět let později a 65% v roce 2035.
Nový zákon o odpadech, který reflektuje tuto evropskou směrnici, počítá
s postupným navyšováním poplatku
za skládkování využitelného odpadu.
Podle nové legislativy by měl v roce
2030 poplatek dosáhnout 1850 korun
za tunu – to je víc než trojnásobek
současné částky.
Co plánujeme dělat v naší obci pro
to, abychom ceny za odpady dokázali
udržet na únosné mezi? Dnes již víme
jistě, že odpady podraží a ovlivnit
to můžeme pouze zásadní změnou
v třídění odpadů tak, aby v černé

popelnici směsných odpadů zůstalo
co nejméně.
V principu to funguje tak, že odpad,
který vyhodíme, je třeba svézt, roztřídit, co jde, recyklovat a zbytek spálit
nebo dát na skládku. Nahlédnete-li
doma do vašeho koše na odpadky, tak
uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice.
Pokud se však zamyslíte nad každým
odpadem, který do koše nesete, zjistíte,
že odpady můžeme rozlišit na:
Využitelné, které je možné dále
zpracovat, např.: papír a lepenka,
sklo, plasty, kovy, jedlé oleje a tuky,
kompostovatelný kuchyňský odpad,
tráva a jiný bioodpad ze zahrady,
tetrapak, textil a obuv atd. Všechny
tyto odpady se v naší obci třídí, ukládejte je do barevných nádob.

Objemné - to jsou odpady, které se
nevejdou do popelnice, např.: starý
nábytek, koberce, linolea, umyvadla,
toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, pneumatiky atd. Tyto odpady
můžete odevzdat na sběrném místě
(velkoobjemové kontejnery).
Nebezpečné - tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí
vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické
články (baterky), barvy, lepidla, oleje,
kyseliny a nádoby jimi znečištěné atd.
Nebezpečné odpady můžete odevzdat
při jarním a podzimním mobilním svozu nebezpečných odpadů. Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby
můžete odevzdat v každé lékárně.
Stavební – to jsou odpady ze staveb (výstavby, rekonstrukcí, demolic

apod.). Obec nemá povinnost přebírat od občanů stavební odpady, je tedy
povinností každého občana zajistit si
likvidaci takového odpadu samostatně. V žádném případě není vhodné
tento odpad vhazovat do jakéhokoliv
kontejneru na jinou komoditu.
Ostatní - odpady, které vám zbydou
po vytřídění všeho, co je možné dále
využít. To jsou vlastně jediné druhy
odpadů, které byste měli vyhazovat
do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším
domem.
My chceme maximálně omezit zdražení vývozu popelnic a chceme jít
cestou důkladnějšího třídění odpadu. K tomu ale potřebujeme i vaši
pomoc. Záleží pouze na nás všech,
kolik bude platit za odpad jednotlivec a kolik bude doplácet ze svého
rozpočtu obec. Na stránkách dalších
vydání Škvoreckého zpravodaje vás
proto budeme informovat o tom, jak
správně a důkladně třídit odpad, co
do kterého kontejneru patří a co ne.

Bezdíkov má nejen kino, ale už i divadlo

Č

lenové spolku sousedů se
na své schůzi koncem roku
2018 domluvili, že založí
ochotnické divadlo Bezdíkov, které povedou členové spolku
sousedů manželé Krejčí ze Škvorce.
Divadlo se tak znovu po 60 letech vrací zpět do kulturního dění městyse a už
dnes se těší velké podpoře spoluobčanů, sousedů, členů spolku i obce.

K dnešnímu dni máme ve svých
řadách již 20 členů, herců, kulisáků, osvětlovačů, zvukařů, maskérů,
nápovědy a jistě se časem najde
i někdo, kdo se bude s láskou starat
o kostýmy pro herce. Mnohokrát

jsme s sešli abychom probrali detaily, jak by mělo divadlo fungovat, jak
by se mělo prezentovat a jaké hry
by mělo hrát, aby se líbilo většině
našich sousedů. Nyní již zkoušíme!
Za velké štěstí považujeme, jací
lidé se do spolku přihlásili a s jakou
chutí chtějí divadlo hrát. Nutno říci,
že vzájemná očekávání jsou opravdu veliká, a tak jsme se společně
domluvili na tom, že nazkoušíme
hru, která bude hlavně komediální s nadsázkou českého venkova,
bude mít tu správnou jiskru, energii,
příběh a bude pro všechny kulturním zážitkem. Je to pro nás výzvou
a uvědomujeme si, že to nebude

snadné a samotná příprava nás bude
stát ještě mnoho času a úsilí.
Hru máme již vybranou a v průběhu jarních dnů jsme se pomalu pustili do práce. Povedlo se nám spojit
s režisérem pražského divadla ABC
Miroslavem Hanušem, který nám
velice pomohl se zajištěním díla,
které budeme studovat. Chceme
našim divákům nabídnout krásnou
podívanou s propojením divadla
a hudby. Vzhledem k tomu, že náš
městys je plný muzikantů a hudebníků, věříme, že budeme moci doplnit naše představení právě živou
hudbou. Prvotní termín premiéry

jsme plánovali mezi vánočními svátky, kde všichni cítíme tu správnou
náladu pro představení první hry
našeho divadla, ale nakonec jsme se
společně domluvili, že žádný termín
zatím slibovat nebudeme. Přípravy
si chceme v první řadě užít a hru důkladně nacvičit. Věříme, že zvolené
téma osloví naše publikum a úsilí,
které všichni členové divadla vynaloží na přípravu a sehrání prvního
divadelního představení našeho
spolku bude odměněno bouřlivým
potleskem. Protože důvod, proč to
všichni děláme, je právě zážitek pro
naše rodiny, přátele, kamarády, sousedy a spoluobčany našeho městyse

i blízkého okolí. Držte nám palce.
Za OCHOTNICKÉ DIVADLO
BEZDÍKOV / Denisa a Petr Krejčí

Letní novinky
NA PAVLAČI!

Přijďte ochutnat novinky z letního jídelního lístku.
NoviNky z Pavlače:

Škvarkový tatarák ochucený červenou cibulí, nakládanou
okurkou a plocholistou petrželí, podávaný s rozpečeným chlebem
Hovězí carpaccio marinované v bazalkovém pestu s rukolou
a parmazánem
Vepřová líčka na červeném víně a kořenové zelenině,
podávaná s celerovým pyré

Vepřová kotleta Tomahawk s citronovým tymiánem, aioli
z pečeného česneku a grenaillemi s pečenou paprikou
Grilovaný filet z lososa se zeleninovou caponatou
a máslovou omáčkou

Kuřecí prso s kůží podávané s restovanou baby kukuřicí,
hráškovými lusky a sušenými tomaty
Pečený lilek plněný zeleninovou směsí a gratinovaným
kozím sýrem

Salát z vodního melounu se sýrem Feta a piniovými oříšky

Avokádovo – bramborový salát s uzeným lososem, koprem,
koriandrem a tomaty

Přijďte ochutnat novinky z letního jídelního lístku.
Restaurace Pavlač, Masarykovo náměstí 41, Škvorec (naproti poště)
www.restauracepavlac.cz +420 608 513 534

Vanilková zmrzlina v ořechovém griliáši s karamelovou omáčkou
Čokoládový dortík s malinami

Cheesecake s rebarborovým chutney

85,165,189,235,295,195,135,155,189,85,89,75,-

