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ŠKVORECKÝ ZPRAVODAJ
Oficiální čtvrtletník městyse Škvorec pro Škvorec a Třebohostice
Milí sousedé,
po několikaleté pauze
se vám dostává do ruky
první číslo našeho obecního zpravodaje. Tento
zpravodaj byl před třemi
lety z rozhodnutí zastupitelstva zrušen. Obnovení radničního tištěného
periodika bylo jedním
z důležitých cílů nového
vedení obce. Od zrušení obecního zpravodaje
v roce 2016 do podzimu
loňského roku vycházely
Škvorecké listy, časopis
dvou politických stran
ODS a ANO, který si mnozí
z nás díky jeho designu
pletli s obecním periodikem. Cílem Škvoreckého
zpravodaje je poskytovat
vám pravidelně informace z dění v obou částech
městyse a informovat
o plánech jejich dalšího
rozvoje. Chceme, aby informace byly objektivní,
apolitické a vyvážené,
aby v něm měli prostor
všichni zastupitelé, strany i spolky a zájmové
skupiny. Bohužel však již
v tomto prvním vydání
někteří oslovení zastupitelé příspěvek odmítli.
V každém vydání dáme
prostor i placené inzerci
převážně místních podniků, což nám nejen pokryje
část nákladů spojených
s vydáváním zpravodaje,
ale především umožní
místním a okolním firmám prezentovat vám
své služby. Toto první vydání vychází mimořádně
v květnu, ale další čísla budou již vycházet čtvrtletně
– každoročně vždy v březnu, červnu, září a prosinci.
Přeji vám užitečné, zábavné a zajímavé čtení.

Jan Dryák,
šéfredaktor

Převzetí úřadu starostky
bylo pro mě trochu šok

S

družení nezávislých
kandidátů s názvem
Sousedé vloni vyhrálo
místní komunální volby. Jejich volební lídr –
Martina Vodičková se
pak v listopadu 2018 stala starostkou. Proto jsme s ní na úvod zpravodaje zhruba půl roku po převzetí funkce udělali rozhovor. Ptali
jsme se nejen na její nástup do úřadu, ale především na jednotlivé
oblasti, projekty a problémy, které
její úřad začal řešit. Výsledkem
bylo takové množství informací,
které by se do jednoho rozhovoru
nevešlo, že jsme se rozhodli je publikovat odděleně v jednotlivých
článcích v tomto čísle Škvoreckého
zpravodaje.

ná dokumentace, korespondence, maily, plány, informace…
nic. Starostův počítač byl předán po smazání veškerých dokumentů a e-mailová schránka
adresy starosta@obecskvorec.cz
byla také prázdná. Začala jsem
tedy opravdu s čistým stolem
a takzvaně na zelené louce. To
ale samozřejmě pro zachování
kontinuity fungování obce není
dobře. Některé věci jsme objevili
teprve při vyklízení skříní.

Tvoji Sousedé
vyhráli volby dost
jednoznačně. Jsi ráda,
že jsi starostkou, baví
tě to?

Zjistili jsme například, že běží
zpracování žádosti o dotaci
na odbahnění rybníka v Třebohosticích. Tak jsme na ni navázali
a pokračujeme v jejím dokumentování a shromažďování podkladů k podání. Věděla jsem také,
že probíhá dostavba patra školky
ve Škvorci. Sami jsme v červnu,
tedy ještě před volbami, upozorňovali, že projekt nebyl zahájen
včas. Zároveň tehdy nikdo neuvažoval, co bude s dětmi v průběhu stavebních prací. Pan starosta
tvrdil, že dostavba se zrealizuje
o prázdninách, takže děti v září
nebo začátkem října budou moct
nastoupit do školky. Ze smlouvy
s dodavatelem stavebních prací
však vyplýval termín dokončení
do konce února 2019. Na zasedání v červnu 2018 jsme s tímto
problémem konfrontovali starostu a zastupitele. Zastupitelé
o podrobnostech projektu dostavby školky nic nevěděli, takže
byli tímto rozporem v termínech
překvapeni a až poté začali zajišťovat náhradní prostory pro děti
po dobu dokončení rekonstrukce. Následně začali vyjednávat
s dodavatelem o zrychlení prací.
Když jsme 6. listopadu 2018 nastoupili do úřadu a kontaktovali

Především chci poděkovat občanům Škvorce a Třebohostic,
že nám dali důvěru. Opravdu si
toho vážím, cítím velký závazek
a nechci, aby to vyznělo jako fráze. Práce mě baví a dost jí žiji. Je
to ale vyčerpávající, především
psychicky.

Jak proběhl nástup
do úřadu?
Domluvila jsem se s tehdejším
odstupujícím starostou na ustavujícím zasedání, že si předáme
úřad. Předání pak proběhlo během ani ne pěti minut. Jediné,
co mi pan starosta Ing. Antonín
Rubín předal, byla kniha došlé
pošty, klíče a vytištěný protokol o předání a převzetí úřadu.
Zeptala jsem se pochopitelně
na běžící projekty, dokumentaci
a podobně. K mému překvapení
mně bylo řečeno, že tady nic neběží, dokumenty najdu ve skříni,
a zaměstnankyně úřadu že mi
když tak všechno řeknou. Žád-

Začali jste tedy
dokončováním
rozběhnutých
projektů, které jste
nějak vypátrali. Které
to byly?

jsme stavební úřad kvůli provedení závěrečné prohlídky, protože
pracovnice úřadu nám řekly, že
tu pan starosta domluvil na polovinu listopadu. Zjistili jsme, že
fáze, ve které se stavba nachází,
to neumožní. Zjistilo se také,
že chyběla výdejna jídla, kterou
nikdo z tehdejšího vedení obce
nezadal dodavateli, byť v původním projektu byla. Paní ředitelka
ve vypjatém předvánočním čase
zajistila spolehlivého řemeslníka, který výdejnu včas dokončil
a my jsme mohli absolvovat kolečko po úřadech (hasiči, hygiena
apod.) a nástavbu zkolaudovat.
Děti se vrátily do školky po Novém roce.

Ještě byly nějaké resty
v dalších projektech?
Na podzim roku 2017 byla dokončena rekonstrukce suterénních
prostor sokolovny. Všichni če-

kali na zprovoznění takzvaného
„Pekla“, což byl místním dobře
známý prostor využívaný hlavně
při zábavách a plesech. Prozatím
se pro občerstvení používala šatna, což je prostor bez vody a celkově nevhodný pro tento účel.
Vše se tam muselo vždy znovu
stěhovat a zase vystěhovávat.
O projekt dokončení suterénu
jsme se také iniciativně zajímali ještě před volbami, a to kvůli říjnovým oslavám. Bylo nám
řečeno, že vše je zajištěno, vše
běží, ale realita byla taková, že
nebyl předložen jediný podklad
pro kolaudaci. Začali jsme ještě
tehdy ihned tlačit na stavební dozor investora, městyse, a výsledkem bylo, že kolaudace proběhla
ke konci ledna letošního roku.
Na hasičském plese v únoru již
bylo Peklo poprvé v provozu.
Děkuji za rozhovor
Jan Dryák
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Silnice, chodníky,
přechody… velké téma
pro Škvorec i Třebohostice

D

opravní infrastruktura je
jedním z nejdů lež itějších
témat Škvorce
i
Třebohostic. Pokud člověk chce jít v obci
z bodu A do bodu B nebo se jen
tak projít, často musí jít po silnici
mezi stojícími i jedoucími auty.
A to třeba s kočárkem není zrovna příjemný výlet. O přechodech
vůbec nemluvě, ty jsou zcela nedostatečné. Další problém jsou
obcí rychle projíždějící auta, které kromě dopravních značek nic
neomezuje, což evidentně často
nestačí. Nezbrzdí je ani špatný
stav silnic. Auta se klidně po rozbité Tyršově ulici sypou z kopce
60 km/h, i rychleji a přitom je
tam omezení na 30 a následují
dvě školy, dvě školky a sokolovna. Toto jsou témata, o nichž si
budeme povídat se zastupitelkou
Ing. Barborou Seidlovou, která je
má na starosti. Jejím „civilním“
povoláním je projektant dopravních staveb, takže je na tuto problematiku odborník.

Začněme s přechody.
Je jich tu málo, někde
chybí úplně. Plánuje se
jejich budování?
Ve Škvorci jsou jen tři. Aktuálně projednáváme s dopravním
inspektorátem vytvoření tří dalších (pozn. red.: viz plánek). Zatím plánujeme ty, které nevyžadují velké stavební úpravy, jako
je výstavba nových chodníků,

 Stávající přechody
 Nové přechody

osvětlení apod. Dva budou na ul.
Československé armády, u pošty
a u autobusové zastávky Mateřská škola. Jeden nový přechod
bude v ulici Tyršova mezi pivovarem a školou Purkrabka. Tyto
přechody jsme schopni nechat
vystavět v krátké době, reálně
do léta, pokud nás nezdrží schvalování některého z úřadů. Po dobudování chodníků na obou
stranách hlavních komunikací
budeme plánovat další přechody.

Vytvoření chodníků
jste již zmínila. Kde
a kdy budou?
Vybudování chodníků na obou
stranách hlavních silnic (pozn.
red.: silnice č. II/101 a ul. Tyršova)
ve Škvorci je velkým projektem,
který v dohledné době nebudeme zahajovat. Musíme postupovat podle priorit a podle našich
kapacitních i rozpočtových možností. Nyní začínáme řešit chodník v Třebohosticích, konkrétně
od návsi směrem ke škole. Do projektu, který nyní vyhlašujeme
na portálu veřejných zakázek,
bude zahrnuto i parkoviště u školy, zastřešení autobusové zastávky
a vybudování několika parkovacích míst v boční ulici vedoucí
od školy směrem ke Škvorci.

V našich obcích nejsou
také žádné prvky
na zpomalení aut.
Přecházení silnice
i po přechodu je pak
často nebezpečné.

Rozvojový rozpočet
městyse pro rok 2019

Cílem rozpočtu obce pro rok 2019
bylo po dlouhých letech připravit
rozvojový plán výdajů na zásadní
projekty pro rozvoj Škvorce a Třebohostic, které budou mít střednědobý až dlouhodobý pozitivní
dopad na městys a zvýšení kvality
bydlení pro naše obyvatele. Vedení obce předpokládá, že na většinu projektů by v budoucnu využilo příslušné dotace, ale některé
projekty chce realizovat přímo
z prostředků obce. Přehled všech
projektů je přístupný na webových
stránkách obce spolu s rozpočtem.

Plánuje obec nějaké
retardéry?
Retardéry neplánujeme. Jednoduché prahy nejsou vhodné kvůli
hlučnosti. Auta před nimi sice
brzdí, ale vzápětí opět zrychlují, takže produkují více zplodin
a hluku. To vadí lidem, kteří
bydlí v okolí. Navíc tyto retardéry překážejí při údržbě silnic.
Toto není podle nás dobré řešení. Chtěli bychom zpomalování
průjezdu aut řešit komplexně
spolu s návrhy chodníků, parkovacích stání a přechodů. Ideální
jsou ostrůvky na vjezdu do obce
nebo zvýšené přechody, které
fungují podobně jako retardéry.
Tento projekt ale vyžaduje více
času na zpracování. Nyní jsme
alespoň požádali policii o určení
míst na namátkové měření rychlosti a budeme PČR, nebo MP
Úvaly o provádění těchto měření průběžně žádat. To také sníží
rychlost, i když je to nepříjemné.

Nyní je vlastně silnice
Tyršova díky svému
rozbitému stavu celá
„zpomalovací“, byť to
často nestačí. To není
asi ale cílem. Bude se
opravovat?
Tuto silnici má v majetku
a ve správě Středočeský kraj, to
my neovlivníme. Krajská správa
a údržba silnic Středočeského
kraje má v plánu opravu této ulice zhruba za 2 roky. V případě
Třebohostic nám nebyli vůbec
schopni říct, kdy dojde na opravu
hlavní komunikace vedoucí napříč obcí. Nyní se správce našich
komunikací soustředí na opravy
silnic v Sibřině a na další velké
opravy jim nezbývají peníze, budou jen záplatovat díry. Bohužel.

Teď jste se zmínila
o několika různých
projektech. Jaké jsou
vlastně jejich priority
a s tím související
termíny realizace?
Zmíněné tři přechody necháme
vybudovat v nejbližší době, to je
již v běhu. Letos je další prioritou
chodník a s ním spojené úpravy
v Třebohosticích. To bude pravděpodobně financovat obec ze
svého rozpočtu. Pak bychom
chtěli řešit chodníky ve Škvorci,
ale jak jsem říkala, jde o velký
a drahý projekt, kde budeme muset využít dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. A to
je časově i administrativně náročnější. Navíc nás čekají majetková projednání se soukromými
vlastníky pozemků podél ulice
Tyršova. Koncem roku bychom
vypsali výběrové řízení na projektanta a při ideálním průběhu
projektu včetně hladkého získání
dotace by mohl být celý komplexní projekt počátkem roku 2021
dokončen.
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KALEIDOSKOP
a poté namontovat ochrannou síť
proti možnému opadávání dalších
částí. Poté byla provedena kontrola
celé střechy a byly provedeny drobné opravy, aby nezatékalo do střechy. Vzhledem k celkovému stavu
je nutné letos provést kompletní
rekonstrukci střechy na starší budově ZŠ, která je naplánována
na letní prázdniny, kdy děti nemají
výuku.

protihluková opatření, která požadujeme ještě o něco rozšířit.

Projednává se dokumentace pro
územní rozhodnutí na část přeložky I/12 v úseku Běchovice –
Úvaly a dotčené obce postupně
vydávají svá stanoviska. Obce
požadují, aby Středočeský kraj
vykoupil nad rámec pozemků
potřebných pro stavbu pozemky pro výsadbu izolační zeleně
a tím zlepšil životní prostředí
obyvatel po zahájení provozu
této komunikace. Stejně, jako
Magistrát hl. m. Prahy vykupuje pozemky za tímto účelem
na svém území. Kraj zatím toto
neschválil. Některým požadavkům na protihluková opatření
však bylo v projektu vyhověno
a byla prodloužena protihluková stěna na mostě i mimo most
a v oku křižovatky, kterou se
bude sjíždět na Škvorec, byl přidán zemní val. Silnice I/12 bude
převážně v krajinném zářezu,
u výjezdu na Škvorec se silnice
z reliéfu krajiny vynoří, protože
překonává silnici II/101 a Škvorecký potok a proto zde bude mimoúrovňová křižovatka. Právě
zde budou vybudována zmíněná

V plánu je stavba tzv. přeložky,
tzn. nové silnice, která bude spojovat tato města a bude se vyhýbat obcím po cestě. Cestování
po ní bude rychlejší, bude sice
dvoupruhová, stejně jako nyní,
ale širší a bez rychlostních omezení v obcích, kterým se bude
vyhýbat, také s menším počtem
křižovatek. Na ni bude navazovat
obchvat Říčan, za nímž bude nájezd na dálnici D1 a pak i na pražský okruh, který bude dostavěn až
do Běchovic. Ze stávající silnice
II/101 se pak stane místní komunikace s malým provozem. Stavby
přeložky I/12 a pražského okruhu
Běchovice – D1 mají z rozhodnutí
o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) podmínku současného
zprovoznění, jejich stavba tedy
bude probíhat současně. Zhruba
ve stejné době se předpokládá
i realizace přeložky II/101 Úvaly Říčany. Nyní je těžké odhadovat,
kdy to bude, ale mluví se o termínu dokončení kolem roku 2025.

A co průjezd
městysem? Škvorcem
prochází rušná
silnice Úvaly-Říčany,
kde vede i tranzitní
kamionová doprava.
To je pro Škvorec asi
ještě podstatnější,
než rychlé spojení
s Prahou.

Děkuji za rozhovor.
Jan Dryák

Nutná oprava
střechy školy

V polovině listopadu 2018 byla
provedena prohlídka havarijního
stavu římsy na budově ZŠ v Třebohosticích. Ačkoliv minulé zastupitelstvo bylo informováno vedením
ZŠ o tomto stavu, bohužel nebyla
učiněna opatření. Bylo nutné jednat rychle vzhledem ke stavu zvětralé římsy, k blížícímu zimnímu
období a hlavně vzhledem k tomu,
že tímto prostorem chodily děti
do školy každý den do nově přistavěného křídla budovy. Okamžitě
bylo nutné zajistit bezpečný vstup
do školy vchodem starší budovou,
odstranit havarijní části římsy

Přestože veškeré informace jsou
uváděny na webu obce, který je
nejaktuálnější komunikační médium, budou se pouštět vybrané informace i prostřednictvím
místního rozhlasu a to zejména
upozornění na konané akce, zasedání zastupitelstva atd.

V březnu proběhlo téměř po roce
vítání občánků. Celkem jich
na radnici přivítali 17. Se šťastnými rodiči se o slavnostní chvíle
podělili i někteří prarodiče. Pětice holčiček z místní mateřské
školy pod vedením paní učitelky
Marušky dětem zazpívala a přednesla pásmo básniček, děkujeme!
Za bezchybnou organizaci patří
díky paní matrikářce. Děti dostaly drobné dárečky od obce
a sadu fotografií jako upomínku
na slavnostní den.

jednoho víkendu vyrostla vedle
úřadu obrovská hromada svezených
pytlů s odpadky. Pokud jste nestihli
vyhlašované termíny úklidu, můžete samozřejmě uklízet individuálně.

z knižních souborů knihoven
z Kutné Hory a Říčan, najdete
zde na 1.500 titulů současných
autorů detektivní, romantické,
historické i další tvorby. Paní
knihovnice je velice vstřícná
a s radostí uvítá další zapálené
čtenáře škvorecké a třebohostické knihovny v nově prodloužené otevírací době každou středu
od 13.00 do 18.00 hodin.

Česká pošta ve Škvorci

Noc kostelů

Vítání občánků
Zatím jsme se
bavili o dopravní
infrastruktuře – tedy
o opatřeních uvnitř
našich obcí. Důležité
je však také silniční
spojení s Prahou,
kam většina z nás
pravidelně jezdí. Mám
na mysli plánované
budování silnice I/12
Praha - Český Brod –
Kolín.

Místní rozhlas nejen
pro svolávání výjezdové
jednotky hasičů

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické zve občany městyse na komentovanou prohlídku
evangelického kostela v pátek 24.
května od 19.00 do 22.00 v Husově ulici. Po jejím skončení je možné navštívit výstavu obrazů a kreseb Dalibora Koloce a Rostislava
Matulíka. K dispozici bude i papírový model kostela od modeláře
Pavla Štyla.

Starostka jednala se zástupcem
České pošty o úpravě úředních
hodin, aby i občané odjíždějící
za prací brzy ráno nebo ti vracející se později večer měli možnost
vyzvednout si své doporučené zásilky. K 1. květnu 2019 tak došlo
ke změně otevírací doby, v pondělí bude otevřeno od 7.00 a ve čtvrtek bude pošta zavírat až v 19.00.
Vytížení místní pošty v doplněných časech bude pošta sledovat
a pokud by nedocházelo k předpokládanému využití, vrátí se
provoz k původní otevírací době.

Městys Škvorec
uspořádal kurz
první pomoci

Dne 10. 4. 2019 se konal bezvadně
připravený a profesionálně vedený kurz první pomoci. Účastníci
kurzu měli možnost si vyzkoušet základy první pomoci v praxi na zapůjčených figurínách.
Nejdříve si na sobě vyzkoušeli
přístup k bezvědomému, dál si
ukázali, jak má správně vypadat
resuscitace, mačkání hrudníku
u bezvědomého a nedýchajícího.
Hovořilo se také o pomoci při srdečním infarktu, cévní mozkové
příhodě, epileptickém záchvatu,
dušení, úrazu elektrickým proudem a mnohém dalším.

Obecní knihovna
Úklid obce

V březnu a v dubnu proběhl v rámci akce Ukliďme Pošembeří úklid
obce a je třeba poděkovat všem
jednotlivcům i školám, školce a zástupcům Spolku sousedů. Během

Knihovna městyse je umístěna v budově Obecního úřadu
a nabízí půjčování knih pro dospělé a možnost využití veřejného internetu. Protože místní
knihovna funguje na principu
pravidelného zapůjčování knih

Nově otevřená kavárna

Pod Zámeckým mostem
Přijďte si zpříjemnit neděli
v zámecké kavárně a zahradě.
Těšíme se na vás každou neděli
od 16:00 do 19:00.
Jsme vám k dispozi i mimo
pracovni dobu.
Po předchozí domluvě.
+420 730 100 100
info@savoia.cz
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Autobusová doprava Jak být informován
se bude rozšiřovat
o dění v městysi Škvorec?

Staročeské Máje

Co to jsou Staročeské
Máje?

Symbol spojení občanů a vyčištění vesnice od neduhů, drbů
a všech zlých věcí, které se ve vesnici odehrávají.
Májové slavnosti mají dlouholetou tradici po celé Evropě. Jde
o oslavu jara, lásky a radosti.
V různých zemích se slaví různě,
a ani v České republice není jasně
dáno, jak je slavit.
Hlavním symbolem této tradice
je Májka, tzv. Král. Je to dominanta vesnice a měla by převyšovat okolní domy. Jde o pokácený

strom zbavený kůry a větví, postavený ve středu obce a navrchu má
připevněný věnec. Král se staví
den před slavnostmi.

 Kecal – je v čele průvodu; vyvádí dívky z domu k mládencům; je
bavičem; na sobě má klobouk se
stuhami a v ruce hůlku

Postavená májka je terčem chlapců z okolních vesnic, kterým jde
o její pokácení a ukradnutí věnce. Bez věnce se Máje nemohou
konat a věnec by musel být vykoupen zpátky. Májka tedy musí
být hlídaná i přes noc. Byla by to
ostuda vesnice.

 Bílý hasič – vede celý průvod
a určuje jeho směr

Pro přihlížející jde o velké ochotnické divadlo. Hlavními postavami jsou král, kecal, bílý hasič,
soudce, kat, písař, bankéř, selky,
drábi, mládenci. V průvodu můžete najít i kardinála, mušketýry,
prince, jeptišku, zdravotní sestřičky, záchranáře, mnicha, dvorní
dámy, tajnou policii a jiné postavy.

Charakteristika
hlavních postav:

 Král – nese břímě celé vesnice
a jeho poprava vesnici očistí od všeho špatného; ke svému lidu je hodný
a laskavý; má svůj kočár, ve kterém je
místo i pro děti; kolem něho se pohybují jeho mušketýři a dvorní dámy

P

rovozovatelem autobusové dopravy v našem
městysu je Regionální
organizátor pražské integrované dopravy (ROPID). Vedení
úřadu v součinnosti s okolními obcemi s ROPIDem jedná
o čtyřech možnostech rozšíření, resp. posílení autobusové
dopravy.

 Soudce – důležitá postava při
odsouzení krále v závěrečném divadle
 Kat – všichni se ho bojí a málokdy sundá svou kápi
 Písař – zapisuje hříchy krále
a celý proces
 Bankéř – přijímá peníze od rodičů dívek a přebírá peníze za vydraženou Májku
 Selky – vybírají příspěvek
za účast v průvodu
 Drábi – kasírují projíždějící řidiče za průjezd obcí a můžete je
potkat i na motorkách
 Mládenci – tancují se svobodnou dívkou a na sobě mají společenské oblečení
V průvodu můžete narazit
i na povoz se šatlavou. Do klece vás zažene naháněč a uvnitř
na vás čeká alkoholové překvapení. Ze šatlavy je pouze jedna
cesta – vyplacení. Buď se vyplatíte vy sami, nebo vás vykoupí
vaši blízcí.

Staročeské
Máje ve Škvorci
a Třebohosticích

Ve Škvorci a Třebohosticích se
Staročeské Máje konají každý lichý rok a pořádá je místní
Sbor dobrovolných hasičů spolu
s dobrovolníky.

V pátek dobrovolní hasiči umístí
svobodným dívkám k domu břízky. Dívku, která si stromek barevně ozdobí, navštíví druhý den
slavnostní průvod.
Program se odehrává ve Škvorci
i Třebohosticích. Procesí masek
prochází celou vesnicí a zastavuje se u domu, kde je ozdobená
břízka. Zde se vytancuje dívka
a ukáže se tím vesnici, že je svobodná. Návštěvníky pohostí a rodiče zaplatí symbolickou částku.
Dívka, jejíž rodina daruje nejvyšší částku, bude vyhlášena královnou Májů.

jí očištění vesnice a veselí se až
do ranních hodin.

Proč se účastnit?

Staročeské Máje jsou dlouholetou
tradicí, kterou chceme zachovat pro
další generace. Zde máte pár důvodů, proč se jich zúčastnit.
 Během oslav se propojí lidé
z obou částí městyse a starousedlíci
s nově přistěhovalými sousedy.
 Neexistují zde generační rozdíly.

Další možností, o níž se jedná, je připojení obce do stávající trasy autobusové linky.
Tím by se posílilo spojení
mezi oběma částmi městyse

Třetí oblastí projednávaných
úprav je posunutí odjezdů
u stávajících linek. Konkrétně
v některých časech spoje ubrat
a v jiných přidat. Zejména posunutí časů odjezdů z centra
Prahy v pozdních denních, resp.
nočních časech. Pomohlo by to
zejména lidem jedoucím z Prahy po různých kulturních nebo
společenských akcích, které
většinou končí později večer.
Nyní odjíždí poslední autobus
z Prahy kolem 21. hodiny.
Poslední, nejlevnější ze zvažovaných a projednávaných
možností, je zajištění tzv. garantovaného přestupu. To
znamená, že autobus, na který cestou přestupujete, na váš
autobus nebo vlak čeká a navazuje na něj.

 Seznámíte se s novými sousedy
a návštěvníky akce.

Průvod dojde na náměstí, kde se
koná králův soud a vyhlášení královny Májů. Poté se ústřední postava Kecala ujímá slova a draží
Májku „Krále“. Lidé se předhánějí, kdo zaplatí nejvíce peněz.
Májka se ihned po dražbě pokácí
a je předána majiteli. Můžete zde
vidět symboliku setnutí hlavy krále a pokácení Májky, čímž se vesnice očistí od všeho špatného.

 Ve velkých městech tuhle tradici
nenajdete.

Závěrem Staročeských Májů je
Májová zábava.

 Máte možnost pokořit svého souseda a vydražit Májku.

Májová zábava

 Pobavíte se na večerní zábavě.

Ve večerních hodinách Staročeských Májů se přenese věnec
do místní sokolovny a může začít
Májová zábava. Zde lidé oslavu-

První možností je přidání
nové linky, která by naše obce
propojila s Černým mostem.
Stávající linky směřují do centra Prahy a spoje po pražském
prstenci obcí chybí. Nyní se
zjišťují
cenové
podmínky
a zda se přidají okolní obce,
zejména Úvaly.

a zlepšila by se dopravní obslužnost Třebohostic.

V

tedy parku, centrálního parkoviště a dále až k poště. Celý prostor
jednou bude hezčí, příjemnější
a funkčnější a spojí všechny funkce, které náměstí má mít. Aby se
lépe pořádaly kulturní a společenské akce, existovalo tam i příjemné posezení v parku, více zeleně
i kvetoucí, ale zároveň aby bylo
kde parkovat. Další ambicí projektu je úprava hasičské zbrojnice

Pojďme na to. V internetovém prohlížeči zadejte adresu webu městyse Škvorec www.obecskvorec.cz. V levém sloupečku v sekci INFORMACE E-MAILEM vyplníte e-mailovou adresu, kam vám robot bude zasílat novinky (na obrázku
krok 1). Zároveň opíšete ověřovací kód (zde číslo 899855, pozor vy budete mít ale jiné) do spodního políčka (na obrázku
krok 2). Pak už jen stačí kliknout na tlačítko Odeslat.

2. druhý krok, udělte souhlas se zpracováním e-mailu

 Posílíte své svaly při stavbě Májky.
 Zúčastníte se velkého průvodu.
 Občerstvíte se na čerstvém vzduchu při květnové procházce vesnicí.
 Probudíte v sobě hereckého ducha.

 Protancujete střevíce.
 Pomůžete nám s udržením tradice.

Proč jít volit do Evropského
parlamentu?

Odpověď je jednoduchá: protože se nás všech i tyto volby
přímo týkají a členství v EU je pro nás životně důležité.

Po udělení souhlasu se vám zobrazí potvrzení o úspěšné registraci.

3. třetí krok, ověřte si vyplněnou e-mailovou adresu

Nyní nám zbývá ověření e-mailové adresy. Proč je to potřeba? Protože systém tímto eliminuje vtipálky, kteří by se snažili
provést registraci za jiného člověka. Pouze vy máte přístup ke svému e-mailu a pouze vy tak můžete robotovi potvrdit, že
jste se k odběru novinek přihlásili dobrovolně.

a jídelny. Soutěž bude vyhlášena
ještě letos, příští rok by měly být
vyhodnoceny konkrétní architektonické návrhy.

Potvrzení registrace provedete kliknutím na odkaz v e-mailu s názvem Potvrzení odběru novinek ze serveru www.
obecskvorec.cz. Pokud potvrzovací e-mail neuvidíte v příchozí poště, zkontrolujte také složku SPAM (může se stát, že
tam spadne).

Obec plánuje rovněž zvelebení
návsi v Třebohosticích. Pokud
se osvědčí model ankety a architektonické soutěže ve Škvorci,
uspořádá následně obdobnou akci
na úpravu třebohostické návsi.

Tímto krokem dokončíte registraci a po dobu tří let bude robot rozesílat novinky a aktuality z webu městyse. Po třech
letech dostane e-mailovou zprávu a registraci si budete moci prodloužit.

A
T

radiční oslavy proběhnou
v sobotu 18. 5. 2019. Dívku, která si stromek barevně
ozdobí, navštíví slavnostní průvod.
Před jejími vraty si zatančí s mládenci za doprovodu živé hudby. Vyhlášení královny Májů proběhne po divadelním představení na náměstí.

13:00 Průvod ve Škvorci vychází
od hasičárny, jde po vsi a končí
na náměstí, během průvodu se
vytancovávají dívky

PROGRAM

20:00 Májová zábava v sokolovně, k tanci a poslechu zahraje kapela Faust Band

10:00 Průvod v Třebohosticích
a vytancovávání dívek
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1. První krok, poskytněte robotovi svůj e-mail

Zadaný e-mail je z hlediska GDPR nařízení osobním údajem, je třeba Udělit souhlas se zpracováním osobních
údajů (zelené tlačítko).

Staročeské Máje
Plánované architektonické úpravy
škvoreckého náměstí a třebohostické návsi ve Škvorci a Třebohosticích

edení městysu Škvorec
vypsalo anketu, kde občané vyjadřovali své názory
na současnou i budoucí podobu
Masarykova náměstí ve Škvorci.
Výsledky ankety budou sloužit
jako podklad pro zadání architektonické soutěže, kterou obec připravuje ve spolupráci s Komorou
architektů. Cílem je komplexní
řešení celého prostoru náměstí,

Ž

ijeme v malebném městysu Škvorec. Díky aktivním spolkům, jednotlivcům ale i změnám na radnici se nám probouzí kulturní a společenský život. Chystá se spousta novinek, připravují se rozvojové projekty. Možná si kladete
otázku, jak být jednoduše o těchto aktivitách informováni? Je to jednoduché, aktivujte si svého robota.

16:30 Divadlo, vyhlášení královny Májů a dražba májky na náměstí

to i přes propagandu různých politických stran,
hnutí i jednotlivců. Česká
republika do rozpočtu EU podstatně méně přispívá, než z něj získává.
Jen za loňský rok Česká republika
získala z rozpočtu Evropské unie
o 45,3 miliardy korun více, než
do něj odvedla.
V tomto zpravodaji je článek o dotacích, z nějž vyplývá, že většina
dotací, o které obec usiluje, pochází
právě z EU. Tedy i naše chodníky,
kanalizace v Třebohosticích a řada
dalších projektů bude financována
z peněz EU. Určitě všichni chceme,

aby o těchto penězích rozhodovali
lidé, které si sami zvolíme a Evropský parlament se nestal odkladištěm vysloužilých politiků. Je na nás
všech, zda rezignujeme na svou občanskou odpovědnost a zůstaneme
doma, nebo zvolíme aktivní přístup
a svou volbou udělíme mandát těm,
kteří budou důstojně a účinně hájit zájmy naší republiky. Jde o naši
budoucnost, i o budoucnost našeho
městyse.
Přijďte na obecní úřad k volbám
do Evropského parlamentu
v pátek 24. 5. 14:00-22:00 hodin
v sobotu 25.5. 8.00-14:00 hodin

Přeji vám, aby vám robot rozesílal jen ty nejlepší zprávy, novinky a události.
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Naše škola zavádí
moderní principy,
vztahy i technologie
Jaké a kde všude máte
nyní interaktivní
pracoviště?
Máme dataprojektory, interaktivní tabule, počítače s připojením
na internet. Učitelé tak mohou pracovat s dětmi aktivněji a moderněji
a využívat řady digitálních výukových programů. Máme je prakticky ve všech třídách, to znamená v 6
třídách v Třebohosticích, kde ještě
1 učebna zbývá nyní dovybavit
a ve Škvorci v 8 třídách a jedna je
speciální počítačová učebna. Hodně nám s tím pomohl pan Ing. V.
Radoň, správce našeho IT, jemuž
za to patří nepopsatelný dík. Když
máte takto moderně vybavené
učebny, přilákáte i mladší učitele
a obecně ochota učitelů v této škole pracovat je pak výrazně větší.

Ú

roveň
školy
se v našem
městysu zvedla. Změnu je
vidět
nejen
na dětech, ale
stačí, když se člověk do obou
budov školy podívá. Přístavba
školní budovy v Třebohosticích
pomohla zmírnit kapacitní problém, ale mnohem důležitější je
celkové prostředí, personální obsazení a úroveň školy. Nyní když
vejdete do školy, působí živě,
na stěnách jsou práce dětí, fotky
a články ze života školy. Jaká se
za tím vším skrývá práce a o celkovém rozvoji školy za posledních několik let jsme si povídali

s její ředitelkou paní Mgr. Marcelou Šeblovou.

V čem vy vidíte hlavní
zlepšení?
Nechci se zaměřovat jen na materiální stránku věci, jako je přístavba budovy v Třebohosticích,
doplnění interaktivních prvků
do učeben. I když toto zázemí
souvisí s tím, aby učitelé dostali
prostor pro svou práci a mohli ji
provádět s nadšením a kvalitně.
Od toho se odvíjí i jejich spokojenost. Když jsem do této školy
nastoupila, toto zázemí zde vůbec
nebylo. Byl a je to velký finiš, který trvá již čtvrtým rokem.

Jaké byly vaše první
dojmy, když jste v roce
2015 nastoupila do škvorecké školy?
Působila jsem v několika školách
převážně ve východních a následně
ve středních Čechách. Když jsem
se přestěhovala do Úval a bylo mi
nabídnuto vyučovat ve škvorecké
škole, nabídku jsem tehdy nepřijala. Před čtyřmi lety přišla tato výzva znovu a já ji přijala, i když jsem
si své práce pedagoga vždy vážila.
Možnost získat v této profesi další
nové zkušenosti a znalosti ve mě
zvítězila. Jsem za to ráda. Když
jsem přišla poprvé, můj první pocit
byl, že tu jako by zaspal čas. Bylo
to nejen v zázemí prostor školy,
ale i v práci učitelů. Museli jsme
školu nejdřív vyčistit, vymalovat

všechny třídy, vyházet nepotřebné
věci, zlepšit celkový estetický dojem z interiéru školy. I to je vizitka
školy, která se projevuje především
v cítění a sounáležitosti všech. Renovovali jsme sborovnu, ze starého
kabinetu vytvořili speciálně pedagogické pracoviště, aby kolegové učitelé měli adekvátní útočiště
a zázemí. Pak přišly na řadu Třebohostice. Tam to bylo komplikovanější díky rozeběhnutému projektu
přístavby. Tento projekt jsem bohužel neměla možnost od počátku
ovlivnit. Určitě bych trvala na tom,
aby přistavované prostory byly větší. Nezbývalo mně nic jiného než se
snažit, aby dostavba nezasáhla výuku dětí a vyučující. A to se nám
společně se všemi podařilo.

Přišla jste do školy
ve Škvorci sama, nebo
jste si přivedla svůj tým?
Přišla jsem sama a byla to docela
troufalost. Škola neměla dobrou
pověst a není podle mě pravda, že
školu tvoří jenom její šéf. Dělají ji
především učitelé ochotní spolupracovat v týmu. Když se nemůžete opřít o učitelský sbor, můžete si
cokoliv plánovat, můžete mít vizi
a koncepci a není to k ničemu. Nejdůležitější je práce s lidmi. Byla to
a stále je to pro mě obrovská životní
zkušenost.

Jak se vám podařilo
vytvořit tým učitelů?
Postupně se vyměnila více než polovina učitelského sboru. Měla jsem
dojem, že řada učitelů brala své
působení v naší škole jako posled-

ní štaci před důchodem. Teď jsme
opravdu výborný tým a naše pracovní vztahy a atmosféra je založená na vzájemné spolupráci, toleranci a lidskosti. To vše se odráží nejen
na výuce, ale i na klimatu uvnitř
celé školy. Naprostá většina kolegů,
troufám si říci, si toto uvědomuje
a tým si hýčkáme. Dalším úskalím
této školy je, že má dvě pracoviště.
Skloubit a a zkoordinovat veškeré
aktivity a výuku ve dvou budovách
je náročné. Celkově se potýkáme
s nedostatkem učitelů všeobecně.
Mně se podařilo získat do týmu
učitele i z jiných škol, kteří udělali
životní změnu s vizí budovat v novém týmu škvoreckou školu a moc
si jejich rozhodnutí vážím. Máme
školu rodinného typu s absolutní
důvěrou jeden v druhého. Většina učitelů je ve věku 40+ a sehnat
mladší učitele, kteří mají pro děti
zase nový přínos a pohled na svět,
je těžké, ale i to se podařilo. Obměna učitelů, jejich doplňování, vzdělávání a výchova je trvalý proces
a jejich nedostatek je nejen moje
noční můra.

Máte většinu učitelů
místních resp. z okolí,
nebo dojíždějí zdaleka,
třeba z Prahy?
Máme učitele většinou dojíždějící
z okolních vesnic a měst, místních
minimum. Snažíme se ale, aby co
nejvíc z nich bylo znedaleka, protože dlouhé dojíždění není snadné.
Motivace místních lidí zde dlouhodobě pracovat je vyšší.
Děkuji za rozhovor
Jan Dryák

N

obce a možnosti vhodných dotací. Nové vedení obecního úřadu
se tedy sešlo s poradci v problematice dotačních programů, aby
zjistilo, co se nabízí, které dotační
programy se potkávají s prioritními potřebami obou částí našeho
městyse a na co můžeme dosáhnout ať z dotačních programů EU
nebo státních.

Vedení obce vešlo proto v kontakt s Místní akční skupinou Pošembeří (pozn. redakce: MAS
Pošembeří je skupina tzv. místního partnerství, které se zapojují do programů typu LEADER
s cílem realizovat na daném území pilotní projekty s finanční
podporou EU, případně národního rozpočtu) a konzultuje s ní
možnosti využití dotací. MAS
provádí poradenství, vyjednává
podmínky využití dotací s jejich
poskytovateli a zpřístupňuje dotační programy obcím.
Jako první začali zastupitelé zjišťovat dotační možnosti na provedení kanalizace v Třebohosticích
a rozjel se projekt. Dotační programy budou využity i při revitalizaci škvoreckého náměstí.
Dále vedení obce začalo u krajského úřadu ověřovat možnost
finančního příspěvku na nové
sportoviště ve Škvorci. K dispozici jsou nižší částky, kterými
kraj přispívá na drobnější projekty.
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stanovisko k uvažované svazkové
škole. „Jsme výrazně pro rozvoj
naší školy ve Škvorci a Třebohosticích a odmítáme vstup do svazkové
školy, protože jsme přesvědčeni, že
je lepší mít školu vlastní pro místní
děti, kde se všichni znají a kde je
souznění mezi dětmi a učiteli. Prostředky, které se podaří získat obci,
chceme věnovat do rozvoje naší
školy,“ říká zastupitel Ing. Zdeněk
Doboš.

O

ficiálně přibude v našem městysu zhruba
100 lidí za rok. Neoficiálně však mnohem víc.
Problém je v tom, že někteří obyvatelé Škvorce a Třebohostic, kteří zde žijí, jezdí po silnicích, chodí
po chodnících a generují odpadky,
zde nemají trvalé bydliště. Obec
tedy platí z rozpočtu služby pro
obyvatele, s nimiž rozpočet kapacitně nepočítá.

bohosticích a ne ten výhledový.
Podobně je na tom i základní škola.
Přistavěné učebny jsou prostorově
menší. Nikdo při plánování dostavby, podobně jako u školky, nebral
v úvahu demografický vývoj zohledňující vyšší počet žáků. Situaci
komplikuje skutečnost, že ke škole
v Třebohosticích kdysi patřily okolní pozemky, které jsou však nyní
soukromé a prostory pro přístavbu
se těžko hledají.

Jednou z oblastí k řešení jsou i přibývající děti, resp. kapacita našich
školek a škol. I přes dostavbu patra
školky ve Škvorci je kapacita zcela
naplněná a nové děti musí školka
odmítat. Městys roste, děti přibývají a před lety při plánování dostavby školky s tím bohužel nebylo
počítáno. Prostě se při vytvoření
projektu školky bral v úvahu tehdejší počet dětí ve Škvorci a v Tře-

Jaké jsou možnosti řešení? Obec
uvažuje o možnosti vestavby v podkroví jak ve škvorecké, tak v třebohostické školní budově. V Třebohosticích ale záměr pravděpodobně
narazí na omezenou nosnost stropu
staré budovy. V Třebohosticích
se bude opravovat střecha školy
a vestavbu půdních prostor by šlo
na tuto akci navázat. Způsob využití půdních prostor je však třeba

posoudit nejen z hlediska statiky,
ale také světlé výšky prostor pod
střechou a podle toho prostor využívat buď jako třídu, družinu nebo
jen jako skladovací.
Současné zastupitelstvo městyse
dlouhodobě zastává jednoznačné

V našem městysi fungují 2 školy
(státní škola a Purkrabka) a státní školka se 2 budovami) plus mateřské centrum Škvoreček , které
vychovávají a vzdělávají naše děti.
Kromě toho by obec chtěla víc podporovat i vzdělávání seniorů. Spolek sousedů vloni uspořádal sérii
školení IT dovedností seniorů a byl
o ně velký zájem. Obec pro takové
dobrovolnické aktivity nabízí úhradu pronájmu prostor pro jejich pořádání.

Škola by
měla být
přirozeným
centrem
vzdělání
v obci

Z

ákladní škola Škvorec
nabízí své prostory pro
konání
mimoškolních
akcí. Jedná se o možnost pořádání různých kroužků, přednášek, seminářů, besed a dalších
zájmových volnočasových aktivit. Škola nabízí k tomu účelu
své moderně vybavené učebny
od 15 do 18 hodin.
Ukázkou takové úspěšné spolupráce je školení počítačových
dovedností pro seniory pořádané se Spolkem sousedů.

Pantone Process Black C
Pantone 188 C

V případě zájmu pište na emailovou adresu m.seblova@skolaskvorec.cz.

HOSPODA NA DOBRÝM MÍSTĚ
nám. Arnošta z Pardubic č.p. 164, 250 82 Úvaly
dobrymisto.cz/ Rezervace a objednávky: +420 722 461 049

S dotacemi je to na dlouhé lokte
a bilancování úspěšnosti nového zastupitelstva v získávání dotací je půl roku příliš
krátká doba. Pro podání žádosti
o dotaci je vždy nejdříve potřeba
vypracovat dokumentaci projektu, která má přesně daná pravidla, požadavky a lhůty. Nejdříve
však je třeba zmapovat situaci

Vzdělávání nejen dětí jako priorita zastupitelstva

27.6. – LACO DÉCZI S KAPELOU
CELULA NEW YORK
Světoznámý trumpetista, skladatel, frontman kapely Celula New York
a amatérský malíř Laco Deczi poprvé v Úvalech

18.7. – XAVIER BAUMAXA

Slavný litvínovský písničkář, kytarista - buránek regionálního charakteru, se stále větším geografickým a mezigeneračním přesahem

25.7. – VÍTKOVO KVARTETO
A VETERÁNI STUDENÉ VÁLKY

Veteráni studené války navazují na legendární bigbítovou kapelu Vítkovo kvarteto. Přijď na koncert a nepřestávej bojovat! Stojí to za to!

Podrobnosti o jednotlivých zmíněných projektech se dozvíte
v dalších článcích v tomto vydání
Škvoreckého zpravodaje.
Obec vlastní dva bytové domy v havarijním stavu a v jednom z nich
chce vybudovat sociální byty (pozn.
red.: jde o budovu v č.p. 107, kde
sídlí pošta). Zde je však podmínkou
čerpání dotace stavební povolení,
jehož získání bude nějakou dobu
trvat. Projekt celkové rekonstruk-

ce domu byl zadán ke zpracování.
Po dokončení rekonstrukce s pomocí dotace pak budou k dispozici
pro sociálně slabé spoluobčany dva
až tři malometrážní byty, které by
obec pronajímala s regulovaným
nájemným.
Nabízí se také využití dotačního
programu „Sídelní zeleň“, který by
mohl být použit např. pro dokončení úprav škvoreckého Parku míru
nebo prostoru kolem sokolovny.

22.8. – VANUA 2

Kapela VANUA 2 vznikla spojením hudebníků z kapel Yannick Tevi
band a BLUE EFFECT. Po dvou měsících se k ní přidává kytarista
Honza “Ponorka” Ponocný

7.9. – ÚVALSKÝ KOTLÍK 6. ROČNÍK

Tradiční soutěž o nejlepší KOTLÍKOVÝ GULÁŠ družstev amatérů
i profesionálů
Vstupenky na Laco Déczi a Xaviera Baumaxu v prodeji
na www.smsticket.cz
Nově čepujeme piva z řemeslných minipivovarů
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ReSTAuRACe PAVlAČ
PŘEDKRMY

má nové menu!

Kachní paštika ochucená tymiánem, rozmarýnem a kapkou
portského, podávaná s karamelizovanou cibulí a pečivem
100g/150g Tatarský biftek s kapary a vejcem, podáváný
se smaženými nebo suchými chlebovými topinkami
s česnekem

PŘÍLOHY A OMÁČKY

95 Kč

175 Kč/225 Kč

Pomalu pečený vepřový bok v naší marinádě s nakládanými
cibulkami, strouhaným křenem, hořčicí a chlebem
Restovaná hlíva ústřičná s petrželí na opečeném chlebu

135 Kč
85 Kč

Variace sýrů s tomatovou marmeládou a rozinkami

185 Kč

Variace salámů - sušená šunka Jamon Serrano,
paprikový salám Chorizo a kančí salám Cinghiale

175 Kč

Pečená paprika plněná balkánským sýrem
s bazalkovým pestem

120 Kč

POLÉVKY
Silný slepičí vývar s fritátovými nudlemi, masem a zeleninou

50 Kč

Polévka dle denní nabídky...

50 Kč

Hranolky

50 Kč

Bramborové pyré

50 Kč

Pečené brambory s cibulí a špekem

55 Kč

Restovaný špenát s česnekem

55 Kč

Pečivo

20 Kč

Tomatová marmeláda

25 Kč

Česneková majonéza

25 Kč

Demi glace

40 Kč

DEZERTY

Bramborové šišky opečené na sádle s opraženou
strouhankou, máslem a cukrem

70 Kč

Skořicový krém s pomerančem

80 Kč

Cheesecake s bílou čokoládou

70 Kč

SALÁTY
Salát s gratinovaným kozím sýrem s medem, salátovými
listy, čekankou, okurkou a tomaty
Salát Coleslaw

189 Kč
55 Kč

HLAVNÍ JÍDLA

Špikovaná dančí plec pečená na kořenové zelenině,
zjemněná smetanou a podávaná s karlovarskými
knedlíky a brusinkami

195 Kč

Konfitované kachní stehno podávané s bílým
hlávkovým zelím a bramborovými šulánky

225 Kč

Ball tip steak z vyzrálého ořechu Angus, podávaný
s liškovým demi glace a gratinovanými bramborami

325 Kč

Marinovaná vepřová panenka s omáčkou z hrubozrnné
hořčice a pečenými bramborami se špekem a cibulí

189 Kč

Pomalu pečené hovězí žebro v naší marinádě, podávané
se salátem Coleslaw, strouhaným křenem a pečivem

225 Kč

Půlka pečeného kuřátka s restovaným špenátem
a bramborové pyré

175 Kč

Bramborové knedlíky plněné uzeným masem
s karamelizovaným zelím a opečenou cibulkou

145 Kč

Kroupové rizoto s lesními houbami, bílým vínem,
parmazánem a rukolou

155 Kč

Grilovaný candát podávaný na teplém ragú ze salátové
okurky s koprem a quinou

245 Kč

Masarykovo náměstí 41, Škvorec (naproti poště)
+420 608 513 534
www.restauracepavlac.cz

