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Děkuji všem, kteří mi do kroniky přispěli a s kronikou mi ve svém volném čase pomáhali.
Bez Vás by tato kronika nemohla vzniknout.
Velké díky patří Martině Vodičkové, která mi dala důvěru a pověřila mě, abych kroniku
zpracovala a po celý rok mě neúnavně povzbuzovala ve psaní, dále bych ráda poděkovala
bývalému kronikáři Škvorce Janu Psotovi za zaškolení do práce kronikářky a cenné rady
a postřehy. Za inspiraci a rady děkuju kronikáři Krymlova, Honzovi Vedralovi. Janě Fathy,
Radkovi Pohnánovi a Jardovi Váchovi za pomoc s elektronickou úpravou kroniky, Martině
Pospíchalové a Lídě Synčákové za korekturu mých pravopisných chyb a překlepů.
Přála bych si, aby se kronika líbila současným i budoucím obyvatelům našeho milého
městyse a aby v ní bylo vše, co je důležité a poslouží dalším generacím.
Jana Ježková

Fotograﬁe na obálce této kroniky je autorským dílem Zdeňka Fiedlera a je publikována na
základě licence Creative Commons 4.0., zdroj: Wikipedie
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Je čtvrtek 6. prosince 2018 a začínám psát první řádky škvorecké kroniky roku 2018.
Ve Škvorci bydlím od roku 2010. Přestěhovali jsme se sem těsně před narozením našeho
syna začátkem září, Honzík se narodil pak za 10 dní. Za dalších pět let se nám narodila dcera
Terezka. Do Škvorce jsme se přistěhovali z Prahy, ale původem jsem z Valašska, z Bílých
Karpat na pomezí Moravy a Slovenska. Střední školu jsem vystudovala ve Štítné nad Vláří,
v místě neplech dcerek Gabry a Málinky z knížek spisovatelky Amálie Kutinové. Pracuji jako
účetní v nadnárodní ﬁrmě v Praze.
Před pár týdny jsem odpověděla na výzvu naší starostky Martiny Vodičkové, že obec
hledá nového kronikáře. Věděla jsem, že kronika obce není již několik let vedená (poslední
kronika je z roku 2009, autorem je Jan Psota, v roce 2017 byla na zkoušku zastupitelstvem
ustanovena jako kronikářka paní Helena Jiřincová, která však kroniku nezpracovala vůbec)
a přišlo mi, že je to velká škoda.
Letošní rok je totiž významný jak pro naši obec, tak pro celou Českou republiku.
Osmičkových výročí je hodně a k nejvýznamnějším letos určitě patří 100 let od založení
Československa v říjnu roku 1918. Ve Škvorci jsme ho oslavili velmi důstojně i se samotným
TGM.
Co se však dění přímo v naší obci týká, vyzdvihla bych asi volby do obecního
zastupitelstva, které se konaly 5. a 6. října 2018. Po nich v místním zastupitelstvu nezůstal
v podstatě kámen na kameni. Máme od letošního podzimu novou starostku a z původního
vedení obce nepokračuje v novém zastupitelstvu nakonec nikdo.
Domnívám se, že za tu dobu, co zde
žiju, udělala naše obec velký krok kupředu.
Ať už se to týká kulturního života, školství,
dopravní logistiky, ale především se mi zdá,
že spolu zdejší lidé začali více komunikovat
a spolupracovat jako sousedé. Moc ráda
chodím s dětmi na místní společenské
a kulturní akce a připadám si jako tu opravdu
jako doma.
A to je pro každou vesnici, město
i městys moc důležité. Protože dobrým
místem k životu ho dělají především lidé,
kteří zde žijí.
Kronikářka a její dvě děti, zdroj: soukromý archiv
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VOLBY
Jako první v roce 2018 proběhla celostátní volba prezidenta. Volby byly vyhlášeny
rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky č. 275/2017 Sb.. Z prvního kola
voleb, které se uskutečnilo 12. a 13. ledna, postoupili z devíti kandidátů do druhého kola
dosavadní prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Ve druhém
kole 26. a 27. ledna pak o 152 184 hlasů (2,74 procentního bodu), zvítězil Miloš Zeman. Své
druhé funkční období zahájil 8. března 2018 složením prezidentského slibu.
Ve Škvorci zvítězil v prvním kole Jiří Drahoš s 34,43 % hlasů (282 hlasů), na druhém
místě se umístil Miloš Zeman 20,27 % hlasů (166 hlasů). Voleb v prvním kole se zúčastnilo
70,04 % oprávněných voličů, celkem 819 platných hlasů bylo odevzdáno. V druhém kole
zvítězil ve Škvorci pan Jiří Drahoš s 67,05 % (578 hlasů) a Miloš Zeman získal 32,95 % (284
hlasů). Voleb v druhém kole se zúčastnilo 73,51 % oprávněných voličů, celkem bylo ode‐
vzdáno 862 platných hlasů.
Dále se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí dne 5. a 6. října 2018. Volby byly
vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky č. 85/2018 Sb.. Každý volič měl k dispozici
9 hlasů = počet členů v zastupitelstvu. Ve Škvorci zvítězily SOUSEDÉ se 62,73 % (4294
hlasů). Na druhém místě se umístilo Společně pro Škvorec a Třebohostice 18,82 % (1288
hlasů). Jako třetí postupující bylo ODS a Nezávislí 18,45 % (1263 hlasů). Vítěz voleb
Sousedé získalo 6 mandátů v zastupitelstvu obce (jmenovitě Ing. Barbora Seidlová 510
hlasů, Ing. Zdeněk Doboš 501 hlasů, Ing. Bc. Martina Vodičková 494 hlasů, Ing. Radek
Pohnán 486 hlasů, Ing. Jana Fejfarová 484 hlasů, Josef Suchánek 473 hlasů). Společně pro
Škvorec a Třebohostice získalo 2 místa v zastupitelstvu obce (jmenovitě Mgr. Ing. Jana
Kváčová 182 hlasů, Mgr. Květoslava Bělohubá 165 hlasů). Třetí ODS a Nezávislí získali
mandát 1 zastupitele (MUDr. Luděk Rubáš 163 hlasů). Voleb se zúčastnilo 65,21 %
oprávněných voličů (o něco menší účast než při prezidentské volbě), počet platných hlasů byl
6845 (vysoký počet je dán tím, že volič měl k dispozici 9 hlasů), počet voličů, kterým byly vy‐
dány úřední obálky by 793, přičemž platných bylo 792, jedna obálka byla špatně vyplněna.

Zdroj: iDnes.cz

Pozn. kronikářky: „Tyto volby byly jedny z nejprůlomovějších v novodobé historii obce.
Spolek sousedů, který založil Josef Suchánek, Roman Klein a Martina Vodičková, která se
stala jeho předsedkyní, vznikl v roce 2017 a dal dohromady partu nadšenců, kteří v minulosti
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neměli s vedením naší obce žádnou souvislost. Spolek sousedů z řad svých členů sestavil
kandidátku z nezávislých kandidátů pod názvem Sousedé. Elán, práce a odhodlání členů to‐
hoto Spolku za krátký čas dokázalo přesvědčit takové množství voličů, že Sousedé vyhráli
hned první volby, kterých se zúčastnili.“
Současně s volbami do zastupitelstev obcí proběhlo první kolo voleb do Senátu, tj. 5. a
6. října 2018. Občané Škvorce a Třebohostic volili nové senátory v obvodu č. 41 Benešov.
Vítězem voleb pro první kolo voleb do senátu pro tento obvod se stal JUDr. Ing. Zdeněk
Hraba Ph.D. ze STAN 20,93 % (11094 hlasů) a do druhého kola s ním postoupil Mgr. Jiří
Kozák s 17,29 % (9169 hlasů). Ve Škvorci se voleb v prvním kole zúčastnilo 52,63 %
oprávněných voličů (tedy ne všichni, kteří šli volit do zastupitelstva, hlasovali i v senátních
volbách), bylo odevzdáno celkem 610 platných hlasů.
V druhém kole opět zvítězil JUDr. Ing. Zdeněk Hraba Ph.D. ze STAN s 51,19 % (11094
hlasů). Ve Škvorci se voleb zúčastnilo 17,22 % oprávněných voličů (velmi slabá účast, již
tradiční pro druhé kolo senátních voleb), bylo odevzdáno celkem pouze 209 platných hlasů.
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Obec Škvorec měla na začátku roku 2018 tyto zastupitele: Ing. Antonín Rubín, starosta
obce (ODS), MUDr. Alexandr Kučera (ANO 2011), místostarosta obce, dále pak Jiří Dene‐
mark (Pro rozvoj), René Diviš (ODS), Mgr. Ing. Jana Kváčová (Pro děti), Ing. David Němeček
(Pro rozvoj), MUDr. Luděk Rubáš (ODS), Mgr. Květoslava Bělohubá (Pro děti), Eva Stašková
(ANO 2011). Celkem tedy mělo zastupitelstvo 9 členů ze 4 různých politických stran nebo
hnutí. Tito zastupitelé vzešli z voleb do zastupitelstva obce v roce 2014.
Předsedou ﬁnančního výboru obce byl Ing. David Němeček a předsedkyní kontrolního
výboru Mgr. Ing. Jana Kváčová. Oba výbory byly tříčlenné. Členové kontrolního výboru:
Ing. Exnerová, pan Mařík.
Odměna starosty byla určena v roce 2014 ve výši 24.979 Kč, odměna místostarosty ve
výši 21.979 Kč, předsedové komise měli výši odměny 1300 Kč, členové komise 1.060 Kč
a řadový členové zastupitelstva 540 Kč měsíčně.

ZASTUPITELSTVO A ÚŘAD MĚSTYSE

ZASTUPITELSTVO
A ÚŘAD MĚSTYSE

Toto vedení a zastupitelstvo obce působilo v obci do listopadu 2018. V říjnu proběhly
v obci komunální volby, z nichž vyšlo nové zastupitelstvo, jehož členové jsou uvedeni níže.
Ve složení, které vzešlo z voleb z roku 2014, se sešlo zastupitelstvo obce v roce 2018
celkem 4x, v březnu, v dubnu, v červnu a v září.
Na březnovém zastupitelstvu starosta informoval, že TJ Sokol Škvorec podal žádost
o příspěvek na podporu a rozvoj mládežnických družstev, nebyla však splněna podmínka
usnesení o předložení podkladů pro prověření hospodaření TJ Sokol Škvorec. Usnesením se
udělila výjimka z počtu dětí ve třídách MŠ Tyršova a Čs. Armády ve Škvorci na 25 dětí. Bylo
navýšeno personální obsazení úřadu o 1 osobu. Zastupitelstvo schválilo převzetí stavby
„Polních cest HPC4 a HPC6 Škvorec“ od Státního pozemkového úřadu ČR do majetku obce
v celkové hodnotě 13,44 mil Kč vč. DPH. Starosta upřesnil, že se jedná o opravené cesty
kolem sochy sv. Donáta. Na tomto zastupitelstvu se začalo řešit, jak oslavit 100. výročí ČSR
a zastupitelstvo pověřilo Mgr. Bělohoubou k účasti na 1. koordinační schůzce týkající se 100.
výročí ČSR. Tato schůzka proběhla společně se Spolkem sousedů, jehož předsedkyní byla
Martina Vodičková.
Na dubnovém zastupitelstvu se řešila přístavba MŠ Škvorec v Tyršově ulici. Přístavba
je plánována na začátek června, byly osloveny 3 ﬁrmy, z čehož jedna z nich, a to Urbio
Sisto s.r.o. je společností, která budovu stavěla a ta nakonec výběrové řízení na přístavbu
také vyhrála. Pozn. kronikářky: „Jedná se přístavbu patra na dřevostavbu již fungující
školky s jednou třídou. Školka je v provozu od roku 2014.“ Dále se ve volné diskuzi řešila
oslava 100 letého výročí ČSR, hlavní mluvčí byla Mgr. Květoslava Bělohubá, která diskuto‐
vala s paní Šedivou, účetní městyse, o tom zda městys přislíbil individuální dotaci Spolku
sousedů ve výši 35.000 Kč. Z diskuse vyplynulo, že nikoliv. Ing. Němeček se dotázal na
výstup schůzky k 100. výročí republiky, na kterou byla Mgr. Bělohubá vyslána, a z diskuse vy‐
plynulo, že by oslavy mohly proběhnout pod záštitou Spolku sousedů, který by při nich propo‐
jil i okolní obce - Přišimasy, Hradešín, Dobročovice. Také se řešil křest knihy Jana Psoty
v rámci oslav 100. výročí ČSR. Zastupitelé obce se shodli na tom, že na výročí by se obec
měla ﬁnančně podílet.
Další zastupitelstvo proběhlo v červnu před prázdninami. Schvalovala se účetní
závěrka MŠ Škvorec (hospodářský výsledek 11.305 Kč), ZŠ Škvorec (hospodářský výsledek
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21.489 Kč), Městyse Škvorec (výsledek hospodaření 7.389.589 Kč) za rok 2017. Vzhledem
ke zvyšujícímu se počtu svateb byl ustanoven nový oddávající pan René Diviš. Byl schválen
Strategický rozvojový plán na léta 2018-2030. Byl odsouhlasen prodej použitého hasičského
vozidla TS Doubravčice za cenu 20.000 Kč vč. DPH. Byl schválen příspěvek na pamětní knihu
ke 100. výročí republiky ve výši 15.000 Kč a zapůjčení znaku obce na tyto oslavy. Zastupitel‐
stvo schválilo ﬁnanční příspěvek na tyto oslavy ve výši 60.000 Kč. Zastupitelstvo schválilo
veřejnoprávní smlouvu s obcí Dobročovice o poskytnutí pomoci hasičů ze Škvorce. Ve volné
diskuzi se řešil časový harmonogram nástavby mateřské školy v Tyršově ulici, paní
Vodičková poukazovala na to, že tato nástavba může být dokončena až v únoru 2019. Pozn.
kronikářky: „Reálně to byl leden 2019.“ Řešilo se, kde tak dlouhou dobu budou děti, protože
provizorium v Sokolovně je na tak dlouhou dobu neudržitelné. Starosta nicméně přislíbil
ústně, že stavba bude dokončena dříve, než je ve smlouvě. Pozn. kronikářky: „ V době dokon‐
čení nástavby již starostkou byla Martina Vodičková, která musela řešit chybějící výrobu
a montáž výdejny na poslední chvíli, aby děti mohly v lednu 2019 do školky skutečně nastou‐
pit.“
Poslední 4. zasedání zastupitelstva v původním složení z voleb v roce 2014 se
uskutečnilo v září 2018. Se společnostmi MIMO BOHEMIA, a.s., ENERGON Dobříš, s.r.o.
a ČEZ distribuce byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
katastru obce Škvorec a Třebohostice. Řešila se též organizace oslav 100. výročí ČSR. Pozn.
kronikářky: „Dosti bouřlivě.“
V listopadu se uskutečnilo ustavující zasedání
Zastupitelstva městyse Škvorec. Bylo zvoleno nové
vedení obce a noví zastupitelé na základě výsledků
voleb, které proběhly v obci 5. a 6. října 2018 (viz
bod 2 Kroniky obce Volby). Veřejným hlasováním
byla zvolena starostkou Ing.Bc. Martina Vodičková.
Jako místostarostové byli zvoleni Ing. Zdeněk
Doboš a Ing. Barbora Seidlová. Dále byl zřízen
ﬁnanční a kontrolní výbor. Předsedkyní kontrolního
výbor se stala Mgr. Ing. Jana Kváčová, předseda
ﬁnančního výboru na tomto zasedání zvolen nebyl
(navrhovaný zastupitel Ing. Petr Černý tuto funkci
odmítl z osobních důvodů). V rámci diskuze byla též
sdělena výše odměny starosty, a to 51.135 Kč. Také
Foto: Ing.Bc. Martina Vodičková,
byla sdělena odměna prvního místostarosty ve výši
starostka Škvorce, zvolená v roce 2018,
22.499 Kč a druhého místostarosty ve výši 13.499
zdroj: obecskvorec.cz
Kč, vše jako hrubá měsíční mzda. Odměna za výkon
funkce předsedy výboru byla stanovena ve výši
3.000 kč a za člena výboru ve výši 1200 Kč za měsíc. Pozn. kronikářky: „Osobně jsem se
zúčastnila prvního zasedání zastupitelstva po komunálních volbách s radostí a očekáváním a
nebyla jsem sama. Sokolovna byla tentokrát plná lidí.“
Bohužel předání vedení obce nově zvoleným zástupcům neproběhlo bez komplikací.
Dle zprávy starostky ze dne 3. 12. 2018 (nová starostka tyto aktuality uveřejňuje pravidelně
na webu obce) byly před předáním počítače starosty smazány veškeré dokumenty
a mailová schránka adresy starosta@obecskvorec.cz byla také prázdná. Obtížně se tedy
dohledávaly kontakty na dodavatele a předchozí komunikace s nimi, apod.
Poslední zasedání zastupitelstva obce v roce 2018 se uskutečnilo v polovině prosince.
Projednávala se rozpočtová opatření, a rozpočty ZŠ a MŠ na rok 2019. Přesná čísla rozpočtů
viz Zápis ze zasedání ze dne 17. 12. 2018 č. 6/2018.
Celkové skutečné příjmy obce za rok 2018 činily 60.133.345 Kč, celkové skutečné
výdaje 41.022.109 Kč.
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ÚŘAD MĚSTYSE A SLUŽBY V MĚSTYSI
Úřad městyse v roce 2018 tyto zaměstnance: Zdenka Galbavá – podatelna, poplatky,
Martina Macháčová – matrika, Jaroslava Šedivá – účetní, Bc. Monika Šafárová - agenda
hřbitova a Bronislava Petrů – knihovnice. Úřední hodiny byly ve všední den, kromě pátku a to
od 8 do 12, dále pak od 13 do 18 v pondělí a ve středu, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 10.

ZASTUPITELSTVO A ÚŘAD MĚSTYSE

Rozpočet městyse Škvorec 2010 – 2017 (za roky, kdy kronika obce nebyla vedena)

Úřad městyse informuje
občany o dění v obci
prostřednictvím
místního
rozhlasu,
používá
oﬁciální
webové
stránky
https://
www.obecskvorec.cz/. Dále se
mohou
občané
přihlásit
k odebírání zpráv z městyse
přes tzv. ROBOTA, což je
služba, kdy chodí čerstvé
zprávy z radnice přímo do
e-mailu.
V obci v roce 2018
nevycházel oﬁciální zpravodaj
obce, ale tzv. Škvorecké listy,
Náhled na webové stránky obce
které nevydával městys, ale
soukromá
ﬁrma
Cinema
time, s.r.o., a spíše než
o obecní zpravodaj se jednalo o propagaci ODS. Škvorecký zpravodaj z rozhodnutí
zastupitelstva přestal vycházet v roce 2015.
Na podatelně úřadu je možno využít služeb Czech point, za celý rok bylo vyřízeno cca
200 požadavků. Vybírají se zde poplatky za popelnice (1800 Kč za nejběžnější nádobu 120
litrů). Komunální odpad se v obci sváží 1 x za 14 dní a v letním období, tj. od června do září
každý týden. Na úřadu městyse se vybírají také např. poplatky za psy (120 Kč) pohřební
místa apod. Vodné a stočné v obci činilo 44,04 Kč a 35,95 Kč za m3, v roce 2018 došlo ke
změně dodavatele pitné vody, kterým se stala společnost VODOS Kolín. V obci funguje také
systém tříděného odpadu, jsou zde na několika místech v obci umístěny kontejnery na plast,
kartony, sklo, kov a také na použitý olej z domácností. Papír a plast se vyvážejí 2 x týdně,
kartony jednou za 14 dní, a obec musela přiobjednat další kontejnery, v obci bylo na 70
5
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kontejnerů na tříděný odpad. V obci existuje 6 stanovišť tříděného odpadu.
Knihovna sídlí v budově úřadu městyse a byla v roce 2018 otevřená každou středu od
13 do 16 hodin, nemá svůj knižní fond, pro knížky jezdí paní knihovnice několikrát ročně do
říčanské knihovny.
Svou pobočku v obci provozuje také Česká pošta, která má otevřeno denně od pondělí
do pátku, ve středu až do 18.00.
Sokolovna v obci slouží dětem ze ZŠ jako tělocvična a také pro volnočasové sportovní
a kulturní aktivity občanům. Správcem sokolovny je pan Karvai. Pro děti je zde možnost hrát
ﬂórbal, cvičit Taekwon-do, aerobic, obec
podporuje také pravidelné pondělní cvičení
pro malé děti tím, že jim dává k dispozici
zdarma prostory sokolovny. Dospělí sem
chodí hrát sálový fotbal, badminton,
volejbal nebo cvičit aerobic či jógu.
V letošním roce došlo k výměně
hlásičů místního rozhlasu, v rámci tzv.
varovného protipovodňového systému.
Pro potřeby občanů funguje na
náměstí u autobusové zastávky prodejna
potravin
a
smíšeného
zboží
„U Komárků“ ,která je otevřena ve všední
dny až do 18.00, otevřeno mají i o víkendu,
což je velká výhoda, kterou okolní malé Potraviny „U Komárků“ uprostřed, v levé části Sanatorium
Topas, vpravo Restaurace u Zálabských, zdroj: Wikipedia
obce nemají.
Hned vedle prodejny stojí přímo na
náměstí Hostinec u Zálabských, ve kterém
se provozuje i kino „Bio Bezdíkov“, když
počasí neumožňuje venkovní projekci.
Náměstí ve Škvorci dominuje bývalý dům
služeb, ve kterém je nyní v provozu
Sanatorium Topas. Toto zařízení poskytuje
komplexní péči o osoby s duševním
onemocněním. Ve stejném domě je také
provozovna Almed servis, s.r.o., která se
zabývá přípravou a rozvozem hotového a
chlazeného jídla. Tato vývařovna dodává
jídlo i do obou ZŠ a obědy od nich odebírají
často místní důchodci, kterým jídlo vozí
domů. Hostinec „U Vacků“ stojí opodál
v
Barákově
ulici Hostinec U Zálabských, zdroj: ﬁrmy.cz
a je oblíbený zejména v létě pro svou
prostornou venkovní zahrádku. Řeznictví Švejda bohužel již v tomto roce v provozu nebylo.
U hlavní cesty je nově otevřeno bistro rychlého občerstvení „U Italky”, kde v létě točí výbornou
zmrzlinu, ale v provozu je po celý rok. V roce 2017 byl otevřen Statek u Prahy naproti poště,
jehož součástí je i restaurace Pavlač. Statek u Prahy nabízí ubytování a prostory pro konání
ﬁremních školení, svateb apod. Oblíbeným místem na svatby je pochopitelně také škvorecký
zámek – viz bod Zámek. Ubytování ve Škvorci nabízí penzion Savoia naproti Sokolovně
v Tyršově ulici. V tomto penzionu od dubna 2017 do června 2018 byla v provozu také
restaurace s názvem Bistro Savoia, kterou měli v pronájmu manželé ze Škvorce.
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Restaurace U Vacků
v Barákově ulici,
zdroj: ﬁrmy.cz
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Statek u Prahy a
restaurace Pavlač,
zdroj: webové stránky
statekuprahy.cz

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠKVOREC
V rámci Integrovaného záchranného systému funguje v obci výjezdová jednotka sboru
dobrovolných hasičů (JSDH nebo také výjezdovka). Jednotka je ﬁnancována z rozpočtu
obce. V letošním roce měla jednotka 22 aktivních členů, kteří vyjížděli k zásahům jak ve
Škvorci a v Třebohosticích, tak i v okolí. Celkem to bylo letos 35 zásahů. Např. v Sibřině hned
na Nový rok zasahovali u požáru zábavní pyrotechniky, pomáli hasit mrazírny v Mochově,
požár za vrakovištěm ve Slušticích či požár haly s ovocem v Tuchorazi. JSDH však kromě
toho, že hasí požáry, pomáhá třeba hledat ztracené spoluobčany, řeší popadané stromy,
překopnutý přívod plynu nebo odchyt bodavého hmyzu či občas sundavá i nějakou tu kočku,
co neodhadla výšku stromu nebo kotě zapadlé do odpadní trubky.
Velitelem sboru byl Miloš Makal, zástupcem velitele Marek Mandík. Členové JSDH
vykonávají život a majetek zachraňující činnosti dobrovolně (jak vyplývá z jejich názvu), ve
svém volném čase a nejsou za ni placeni. Musí ale procházet povinným školením a účastní
se pravidelných tréninků. S láskou a nadšením opečovávají vozový park, který se stává
z nového oranžového zásahového vozidla Tatry 815 6x6 (viz foto z předávání vozidla ze září
2017), dále pak červeného zásahového vozidla Tatry 815 4x4, které dříve sloužilo
u profesionálního hasičského sboru v Jílovém u Prahy. Tento vůz členové výjezdovky po celý
7
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rok dávali dohromady a jeho oprava by měla být příští rok dokončená. JSDH má k dispozici
také dopravní automobil Avia a přívěsný vozík od ZZS Mělník. Často tyto vozidla jsou k vidění
před hasičárnou v parku na Masarykově náměstí nebo na různých akcích.
V roce 2018 ve Škvorci proběhlo natáčení seriálu Hasiči Telecí, ve kterém si někteří
členové JSDH dokonce i aktivně zahráli, a zahrála si tam také hasičská klubovna a obec jako
taková.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů při křtu nové Tatry v září 2017, zdroj web pozary.cz
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Ráda bych v této kapitole shrnula ty nejdůležitější stavební práce a činnosti, které
se v obci odehrály za poslední roky.

OPRAVA MOSTU V TYRŠOVĚ ULICI
V květnu v roce 2016 se zahájila oprava silničního mostu v ulici Tyršova. Tento most je
ve vlastnictví Středočeského kraje. Byl roky v havarijním stavu a byl průjezdný pouze jedním
pruhem již od roku 2008. Radost z rekonstrukce mostu, na kterou se čekalo mnoho let, byla
kalena nutnými objížďkami, zejména objížďkou přes ulici Barákovu a Husovu ulici. Barákova
ulice byla zčásti dokonce jednosměrná, což mnozí občané odmítali respektovat a pro chodce
byl instalován speciální chodník, jenž se sestával z kovových zábran oddělující chodce od
vozidel. Na stavbě se pracovalo údajně až 12 hodin denně včetně sobot a nedělí a práce
skončily v prosinci 2016, kdy byl most konečně po letech zprovozněn k obousměrnému
využívání. Most byl otevřen současně dokončením rekonstrukce vlakového nádraží
v Úvalech.

STAVEBNÍ ČINNOST V OBCI

STAVEBNÍ ČINNOST
V OBCI

NOVÁ FASÁDA RADNICE
Radnice, která byla postavena v roce 1905 za poslední roky opravdu prokoukla. Jsou
vyměněná všechna okna a v letech 2016 a 2017 se dočkala nové fasády a zateplení. Také
původní vytápění akumulátory nahradilo venkovní tepelné čerpadlo a tepelné rozvody po celé
budově. Myslím, že to radnici v novém kabátě moc sluší.

Zdroj fotograﬁe: www.obecskvorec.cz

ZATEPLENÍ A NOVÁ FASÁDA
SOKOLOVNY
Revitalizace sokolovny v městysu Škvorec
proběhla v roce 2014. Sokolovna byla zateplena
a dostala novou světlou béžovou fasádu. Uvnitř
byly opraveny a renovovány šatny a WC.

Foto zdroj webové stránky společnosti Viktorstav.cz
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STAVBA NOVÉ MŠ V TYRŠOVĚ ULICI A JEJÍ DOSTAVBA
V roce 2013 byla zahájena stavba nové mateřské školky v Tyršově ulici. Vybráno bylo
místo vedle sokolovny a dětského hřiště pod Základní školou. Jedná se o dřevostavbu,
stavěla ji ﬁrma Urbio Sisto. Děti začaly chodit do nové školky, která měla prozatím jednu třídu
pro 25 dětí, v listopadu 2013. Jako jednotřídka fungovala tato školka do června 2018, kdy
byla zahájena dostavba prvního patra – druhé třídy. Opět byla jako dodavatel vybrána ﬁrma
Urbio Sisto. Jednalo se tedy o přístavbu patra. Děti se do školky mohly vrátit až v lednu 2019
a nová třída byla v provozu dokonce až v únoru 2019.
Takto školka vypadala
před dostavbou prvního
patra, zdroj: webové
stránky společnosti
Urbiosisto

Fotograﬁe z průběhu
dostavby v roce 2018,
zdroj: webové stránky
společnosti Urbiosisto

10

V roce 2018 se opravil Památník padlých spoluobčanů umístěný u sokolovny ve
Škvorci. Byl doplněn o středovou pamětní desku, kam bylo dopsáno 10 jmen padlých
spoluobčanů Škvorce a upravilo se i jeho okolí. U památníku vznikl malý parčík s dvěma
lavičkami. Také v Třebohosticích proběhla oprava Památníku padlých u školy a bylo zde
doplněno 7 jmen padlých spoluobčanů. K opravě památníků jistě přispělo 100 leté výročí
založení ČSR, které připadlo na letošní rok.
Kladení věnců v rámci
solav 100 let republiky
u Pomníku padlých spolu‐
občanů, foto zdroj:
Kolínský deník
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OPRAVA PAMÁTNÍKU PADLÝCH VE ŠKVORCI
A V TŘEBOHOSTICÍCH

DOSTAVBA ZŠ V TŘEBOHOSTICÍCH
Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu dětí školou povinných v obci vznikla
potřeba zvýšit kapacitu místní základní školy. Proto byly v letech 2016 a 2017 přistaveny
4 nové třídy na prvním stupni ZŠ v Třebohosticích, které pojmou 4 x 24 žáčků. Ti první se
začali v nových třídách učit v září 2017. Pozn. kronikářky „Byl mezi nimi i můj syn Honzík,
který v září 2017 nastoupil do školy.“
Nová přístavba školy
v Třebohosticích, zdroj
fotograﬁe: webové
stránky školy
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DOPRAVA V OBCI A OKOLÍ
A ČINNOST MĚSTSKÉ
POLICIE ÚVALY V OBCI
DOPRAVA V OBCI A OKOLÍ
Městys Škvorec se jako všechny okolní obce v tomto i předchozích letech musel
vyrovnávat s nárůstem počtu obyvatel, kteří dojíždějí za prací do hlavního města a tudíž
i zvýšenou dopravou v obci a okolí. Ranní špičky směrem na Říčany, potažmo D1 a
v opačném směru odpoledne a navečer jsou běžným koloritem všedních dní.
Je stále hodně občanů, kteří se do Prahy za prací či za vzděláním dopravují autobusem
423 směr Úvaly (jezdí ve všední dny o ranní a odpolední špičce každou půlhodinu) a dále pak
pokračují vlakem S1 nebo S7. Tyto příměstské vlaky typu City Elefant jsou součástí Pražské
integrované dopravy, je potřeba si na ně přikoupit jízdenku na první pásmo vně Prahy a jezdí
v ranní špičce z Úval celkem 4 x za hodinu. Jízdenka ze Škvorce do centra Prahy s využitím
PID stála 40 Kč. Vlaky S1 končí na Masarykově nádraží (na ty navazuje spojení autobusem
423), vlaky S7 jezdí do Prahy na Hlavní nádraží a pokračují dále až do Berouna. S7 nejezdí
přes víkend. Ze Škvorce se dá Pražskou integrovanou dopravou dostat také na metro Skalka
autobusem 329, který jezdí ve všední dny v zhruba tříhodinových intervalech, o víkendu jezdí
2 x denně.
Faktem zůstává, že většina obyvatel Škvorce a Třebohostic za prací dojíždí vlastním
autem. Městysem probíhá silnice 101, která je zatěžkána nejen osobní ale i kamionovou
dopravou. V roce 2018 platil určitou dobu zákaz tranzitu nákladních vozidel nad 12 tun, a to
z iniciativy města Říčany, dopravě v okolních obcích to velmi prospělo, ale tento zákaz byl
záhy zrušen.
Nedočkavě se čeká na dostavbu Pražského okruhu. Součástí této dopravní stavby je
i přeložka silnice I/12 z Běchovic do Úval. Přeložka zasahuje do mostu přes Škvorecký potok
– silnice Škvorec – Úvaly, což spadá do katastru naší obce. Škvorec bude napojen ze silnice
II/101 pomocí mimoúrovňové křižovatky (dále MÚK). Posuzovány byly 2 varianty MÚK. Obec
se v rámci řízení vyslovila souhlasně, s připomínkou manželů Barvířových a přiloženou
podpisovou listinou obsahující 116 podpisů. Připomínka se týkala požadavku na vybudování
protihlukového valu. K tomuto požadavku bylo vydáno souhlasné závazné
stanovisko s podmínkami, které se týkají koordinace přípravy stavby valu se stavbou
silničního okruhu kolem Prahy, navýšení dokumentace již navržených protihlukových valů a
vhodných vegetačních úprav apod. v rámci řízení EIA (posuzování vlivu záměru na životní
prostředí).
KSÚS Středočeského kraje opravila v tomto roce povrch a zpevněné krajnice na silnici II/
101 v úseku Úvaly – Křenice téměř v celé délce. Na katastru Škvorce a Třebohostic proběhla
oprava od mostu přes Škvorecký potok včetně průtahu Škvorcem až k hranici obce ve směru
na Zlatou.
Zajímavou dopravní stavbou byla tzv. polní cesta ze Škvorce k soše sv. Donáta. Tyto
cesty byly zahrnuty v síti páteřních cest v Plánu společných zařízení (označeny jako HPC 4
a HPC 6), který byl vytvořen a odsouhlasen v rámci pozemkových úprav, jež proběhly na
katastru Škvorce v roce 2011 a měl propojit polní cestou (nikoliv cyklostezkou) obce
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ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE ÚVALY V OBCI
Městys využívá Městskou policii Úvaly
(MPÚ) pro komplexní zajištění pořádku
hlídkovou činností, kontrolou bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, měření
rychlosti projíždějících vozidel, zajišťování
dodržování obecně závazných předpisů
obce. Nově má MPÚ přístup ke kamerovému
systému města a vyhodnocuje data pro
účely plnění úkolů Městské policie.
Ponejvíce řeší zákazy zastavení, zákazy
stání, zákazy vjezdu, občanské soužití, zábor
veřejného prostranství, znečištění veřejného
prostoru, rušení nočního klidu, odchyt zvěře…
V rámci prevence měří rychlost vozidel
projíždějící obcí a dohlíží na bezpečnost dětí
v ranních hodinách na přechodech pro
chodce. Městská policie Úvaly slouží obci ve
všední dny od 7.00 do 19.00, o večerech
a víkendech nárazově.
Článek a foto zdroj: Kolínský deník
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Škvorec, Úvaly, Přišimasy. Proti zamýšlenému povrchu této polní cesty, tzv. makadamu začali
občané protestovat v době, kdy celý projekt byl již v běhu a tudíž se i dokončil v navrhovaném
provedení. V rámci 1. fáze výstavby byl položen povrch makadamu (vrstva hrubého
drceného kameniva s výplní) proti kterému se protestovalo. 2. fáze výstavby zahrnovala
i výsadbu mladých stromů podél cesty místo těch přestárlých. Tyto stromy byly oploceny
proti okusu zvěře na dobu 3 let. Uvádím to zde proto, že se mnohým občanům (mě
nevyjímaje) tyto ploty kolem polní cesty zdály podivné a neúčelné. Povrch této cesty není
příliš komfortní pro pěší chůzi, ani pro cyklistiku, a už vůbec ne pro kolečkové brusle, ale
přesto je tato komunikace využívána pro pěší turistiku i cyklistiku a často zde potkávám
rekreační běžce. Cestu pak také využívají zemědělské stroje a myslivci, kteří zde mají výjimku
umožňující vjezd motorových vozidel. Kromě těchto dvou hlavních polních cest požádal
městys současně o realizaci polní cesty HPC 5 (od Donáta směrem na Přišimasy), jejíž
realizace se očekává v roce 2019.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EKOLOGIE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
EKOLOGIE
SUCHO
Již několik let se obec potýká se suchem, které má za následek, že v městysu i v
okolních obcích je na letní období vydávána vyhláška o zákazu zalévání a napouštění bazénů
a mytí aut. Pochopitelně ne všichni občané tuto vyhlášku dodržují. Sucho se však na našem
okolí projevuje a je škodlivé jak pro člověka, tak pro přírodu i pro zvířata.
Článek foto zdroj:
Kolínský deník

ŘEŠENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŠKVORECKÉHO POTOKA
Jedním z hlavních problémů, který trápí občany ve Škvorci je zapáchající a znečištěný
Škvorecký potok. Ne všechny domácnosti ve Škvorci jsou napojeny na obecní kanalizaci.
Pokud domácnost není připojena na kanalizaci, měla by si svoje odpady řešit vlastní jímkou,
ale bohužel existují v naší obci jedinci, kteří své fekálie a ostatní odpady vypouštějí do
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Bohužel v Třebohosticích připojení na obecní kanalizaci není dostupné vůbec. Velká
většina občanů to považuje za významné znevýhodnění oproti občanům Škvorce. Řeší to
různě, buďto mají vlastní jímky, čistírny nebo tyto odpady vypouštějí do rybníčku na návsi.
Rybníček je těmito kaly zanesený a bude nutné jej na obecní náklady vyčistit a odbahnit.
Zbudování kanalizace v Třebohosticích je jedním z hlavních, ale dlouhodobějších a časově
náročných cílů nového vedení obce.

UKLIĎME POŠEMBEŘÍ
Dne 15. 4. 2018 se uskutečnil 8. ročník tradiční akce „Ukliďme Pošembeří" - "Ukliďme
svět, ukliďme Česko“, do které se zapojila i naše obec. Občané uklízeli okolí vlastních domů
i vytipované lokality s hromadícím se odpadem.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EKOLOGIE

dešťové kanalizace a jejím prostřednictvím se tak dostávají do potoka. Obec se rozhodla
řešit tuto otázku oslovením domácností, které nejsou připojené k obecní kanalizaci s výzvou
k jejich připojení.

Článek a foto zdroj: webové stránky skolaskvorec.cz
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ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁNÍ
V OBCI
To, že v naší obci je v provozu Základní státní škola pro první a druhý stupeň, Mateřská
školka s kapacitou 4 tříd je velkým komfortem pro občany ve srovnání s okolními obcemi,
kde musí rodiče svoje děti do škol a školek vozit po okolí nebo až do Prahy. Navíc zde fun‐
guje i alternativní možnost prvního stupně Základní školy a to škola Purkrabka, a rodiče
úplně nejmenších dětí mohou pro občasné hlídání využít Mateřské centrum Škvoreček.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKVOREC
Základní škola má v provozu dvě
budovy,
první
stupeň
v
budově
v Třebohosticích, kde jsou třídy 1 až 5,
v budově ve Škvorci jsou třídy 6 až 9. V obou
budovách je v provozu také školní družina.
Školu navštěvovalo ve školním roce 2017/18
celkem 289 žáků a měla 35 zaměstnanců.
Ředitelkou školy je Mgr. Marcela Šeblová,
která nastoupila jako ředitelka do školy
v září 2015. Škola nemá vlastní školní
jídelnu, žákům dodává obědy společnost
Almed, sídlící ve Škvorci. Ve Škvorci je
výdejna obědů v bývalé školní jídelně vedle
Úřadu městyse Škvorec, v Třebohosticích je
výdejna přímo v budově školy. Děti chodí na Budova školy ve Škvorci. Foto zdroj: ZŠ Škvorec
tělocvik do místní sokolovny, venkovní
sportovní areál pro výuku tělesné výchovy v obci bohužel chybí. Na plavání dojíždějí do Říčan
do bazénu Na Fialce. Obě budovy školy mají venkovní prostor, kde mohou děti trávit čas.
V Třebohosticích bylo vystavěno v roce 2018 na zahradě venkovní hřiště, jedná se ale pouze
o úpravu povrchu, který slouží pro jednoduché sportovní účely jako je běh nebo skok do dálky
nebo skákání panáka. V budově ve Škvorci se děti starají o tzv. Zelenou zahradu a od roku
2017 mají k dispozici také venkovní učebnu pro výuku a relaxaci žáků.
Žáci mohli trávit čas ve škole také po vyučovacích hodinách v zájmových útvarech jako
je velmi oblíbená Keramika hrou, Angličtina, Děti na startu, Věda nás baví, Klub zábavné
logiky a deskových her, Čtenářský klub, Fotograﬁcký nebo Dramatický kroužek a další.
V sokolovně proběhl pod záštitou ZŠ Florbalový kroužek.
Základní škola pravidelně pořádá tzv. Školní otvírák, který je oblíbenou akcí v parku na
náměstí ve Škvorci, spolupodílí se na vánočním jarmarku ve Škvorci, který je doprovodnou
akcí při rozsvěcování vánočního stromečku apod.
Ve škole funguje školská rada a školní parlament.
Webové stránky Základní školy ve Škvorci najdete na adrese www.skolaskvorec.cz.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKVOREC
Mateřská škola Škvorec (MŠ Včelička) vstupovala do kalendářního roku
2018 s počtem 40 dětí ve dvou třídách na budově Čs. Armády 156 (sídlo školky), o které se
zde starají dvě pedagogické pracovnice na celý úvazek, 1 pedagogická pracovnice na
16

V červnu 2018 začala dlouho očekávaná přístavba horního patra na adrese Tyršova
446 viz bod 4 Kroniky Stavební činnost v obci. Stavba patra probíhala přes prázdniny, ale avi‐
zované předání díla po prázdninách bylo celkem významně opožděno. Provoz třídy z Tyršovy
446 byl tedy po několika návrzích a kompromisech přesunut na celý červen do sokolovny
a poté, po prázdninách, do nájmu do prostor Škvoreckého Dvora, kde děti pobývaly až do
konce roku 2018.

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁNÍ V OBCI

poloviční úvazek, paní ředitelka Bc. Jitka
Myslivečková, která má v sídle budovy
ředitelnu, 1 školnice a 1 pracovnice ve
výdejně jídla. Na detašovaném pracovišti na
adrese Tyršova 446 vstupovalo do roku 2018
celkem 25 dětí v jedné třídě, o které se zde
starají 2 pedagogické pracovnice na plný
úvazek a jedna pracovnice na výdej jídla.
Ředitelkou MŠ Škvorec je Bc. Jitka Mys‐
livečková, která je v této funkci od roku 2012.
Mateřská škola také nemá vlastní školní
kuchyni, obědy a svačiny dětí řeší dodavatel‐
sky a to ﬁrmou J+J školní jídelny z Říčan.
Školkovné na měsíc v roce 2018 činilo 650
Zdroj fotograﬁe: webové stránky školky
Kč.

Děti měly možnost navštěvovat ve školce kroužky keramiky, angličtiny, řečový kroužek,
jezdí do solné jeskyně v České Brodě apod.
Webové stránky Mateřské školy ve Škvorci najdete na adrese www.skolkaskvorec.cz.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PURKRABKA
Základní škola Purkrabka vznikla v prostorách tzv. Nového zámku, který je přímo
naproti Starému zámku ve Škvorci. Prostory prošly citlivou rekonstrukcí a škola působí velmi
příjemným a vzdušným dojmem.
Jedná se o alternativní vzdělávací systém prvního stupně pro žáky ZŠ, kde je školné
hrazeno rodiči. Díky tomu zde může být menší kolektiv dětí, slibuje užší propojení školy
a rodiny a dává přednost slovnímu způsobu hodnocení.

Pohled na areál Nového zámku ve kterém sídlí Základní škola Purkrabka, zdroj: webové stránky školy Purkrabka
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Zřizovatelem školy je o.p.s. Purkrabka, vzniklé transformací občanského sdružení
Purkrabka, ustaveného v září 2012 s cílem založit a dále aktivně spolupracovat při provo‐
zování školy pro první stupeň. Členy zakládajícího občanského sdružení byly rodiče dětí
navštěvujících mateřskou školku Maitrea ve Slušticích. Zakladatelé o.p.s. jsou manželé
Daniela a Mark Montoya. Ředitelem školy je Mgr. Martin Šnajdr, zástupkyní Mgr. Vladimíra
Burianová. Zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/19 sez zúčastnilo celkem 31 dětí, přijato
bylo 16. Školné na tento školní rok činilo v Purkrabce 5400 Kč měsíčně.
Děti v průběhu vyučování i po jeho skončení využívají nově zřízené dětské hřiště
sousedící se zámeckou zahradou vybudované přímo pro využití touto školou.

MATEŘSKÉ CENTRUM ŠKVOREČEK
Rodinné
mateřské
centrum
Škvoreček slouží především pro socializaci
rodičů na rodičovské dovolené a jejich dětí.
Návštěvnost centra je kolem 5000 uživatelů.
Děti navštěvují s rodiči dětskou hernu, která
je jim k dispozici 2 x týdně. Centrum nabízí
také hlídání malých dětí formou tzv.
miniškoličky od dvou let a to 2 x týdně.
Probíhají zde různé zájmové kroužky jako
Angličtina pro děti, Kondiční cvičení pro
ženy, Jóga pro dospělé. MC Škvoreček také
organizuje různé volnočasové akce jako Zdroj: webové stránky MC Škvoreček
např. Kuličkiádu, Prázdninovou školku,
Drakiádu, Lampionový průvod, Pečení vánočních perníčků apod. Provozuje i půjčovnu
odborné literatury a laktačních pomůcek.
MC Škvoreček mělo v roce 2018 celkem osm zaměstnanců.
Webové stránky MC Škvoreček najdete na adrese www.skvorecek.cz.
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ZÁMEK
Škvorecký zámek „Savoia castle“ s více než 700 letou tradicí roku 2007 koupila rodina
se šlechtickými kořeny Dmitry Eremeev a Monica Salvatore. Generální rekonstrukce začala
v roce 2008 a probíhá dodnes. V roce 2008 došlo k vynětí pamětní schránky z makovice ve
věži zámku s listinou (1934). Byla dokončena rekonstrukce věže, dostavěny chybějící části
zdí a pořízena nová kupole s bicími hodinami, které je slyšet v centrální části obce. V letech
2009-2010 probíhal záchranný archeologický výzkum prováděný archeologem Jaroslavem
Špačkem z Čelákovic, který pod vedením kastelologa PhDr. Tomáše Durdíka objevil základy
gotického bergfrítu a polychromovaná žebra gotické hradní kaple ze 13. století. Na zámku
probíhaly v září 2010, 2012 a 2014 (vždy po 2 letech) prohlídky zámku s Janem Psotou
v rámci Škvoreckého jarmarku, který byl v letech 2016-2018 kastelánem zámku. Od května
2016 jsou zpřístupňovány jednotlivé části zámku k soukromým i veřejným kulturním
a společenským akcím: kurzy vaření s italskými šéfkuchaři, pikniky s živou hudbou, komento‐
vané prohlídky zámku, koncerty vážné i populární hudby, výstavy, svatby, kolokvia vědců. Je
zde možnost ubytování přímo v budově zámku, zámek nabízí také soukromé prohlídky, které
nejsou přístupné veřejnosti, přístupný není zámek ani přilehlý park. Občanům se zámek
a park otevíral pouze v rámci Škvoreckého jarmarku.
Zámek také spolupracuje s městysem Škvorec, ať už se jedná o svatby nebo prohlídky
v rámci jarmarku.
Pozn. kronikářky: Na zámek vedla naše
první cesta, když jsme se poprvé přijeli podí‐
vat do Škvorce. S ruinou, kterou jsem tenkrát
v roce 2009 viděla, se dnešní podoba zámku
nedá srovnávat. Krásná výrazná červená
fasáda je nepřehlédnutelná, interiér je za‐
řízen historicky a s citem. Velmi krásná je
i zahrada zámku, která je okrasná, ale
i užitková. Jsem na to, že máme v obci „svůj“
zámek pyšná a vodím tam na obhlídku své
známé, co přijedou navštívit náš městys.
Sice se musíme dívat přes plot, ale o to víc si
užívám občasné prohlídky nebo jarmark.
Nesváry mezi občany a majiteli zámku způ‐
sobovaly bohužel ohňostroje, které zejména
v letním období byly na zámku téměř na den‐
ním pořádku.
Webové stránky škvoreckého
zámku najdete na adrese www.savoia.cz
Článek a foto zdroj: Kolínský deník
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KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
Asi nejzásadnější a nejvýznamnější
kulturní a společenskou akcí roku 2018 byla
oslava 100 let výročí založení Českosloven‐
ska, které bylo 28. října 1918. Obecně se ale
dá říci, že se v obci rok od roku akcí pořádá
stále více. Mají na tom podíl spolky v obci,
ale hlavně její občané, kteří mají chuť akce
pořádat a věnovat jim svůj volný čas a pak
také ti, co je navštěvují.
V lednu zahajuje kulturní život v místní
sokolovně karneval pro děti a ples, pořádaný Hasičský karneval pro děti, zdroj: web Spolku sousedů
Sborem dobrovolných hasičů Škvorec. Svůj
ples také pořádá TJ Sokol, i ten se konal v místní sokolovně.

Přípravy na historicky první promítání Bia Bezdíkov,
zdroj: web Spolku sousedů

Celoročně se v obci promítají ﬁlmy
a dokumenty v sálu hostince U Zálabských.
Promítání
pořádá
Bio
Bezdíkov
(www.biobezdikov.cz) a navazuje tak
na tradici kina, které zde promítalo již
v roce 1930 a jehož posledním promí‐
tačem byl pan Kadlec. V létě pak probíhá
i promítání pod širým nebem v parku na
náměstí.
Zejména promítání ﬁlmů pro děti má velký
ohlas a velkou účast malých diváků i jejich
rodičů.
Filipojakubská
noc
(30.4.2018)
patřila tradičnímu pálení čarodějnic, které
pořádají SDH Škvorec.
Tato akce již pár let
probíhá v areálu Višňovky
„Na vrchách“. Jedná se
o velmi populární rodin‐
nou akci.
Poslední květnový
večer roku 2018 u nás
strávil herec a cimr‐
manolog pan Miloň Če‐
pelka besedou s občany,
kterou pořádal Spolek
sousedů v sále hostince
U Zálabských.
Fotograﬁe ze setkání s Miloňem
Čepelkou, zdroj: web spolku
sousedů
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Začátek června byl ve znamení oslavy Dne dětí a zároveň 90. výročí Sokola v obci, které
proběhly současně v jeden den na stadionu Josefa Votavy a byly zakončeny zábavou.
Pořádal TJ Sokol Škvorec. Oslav se zúčastnila i Amfora, která Škvorci pogratulovala k 90.
narozeninám místního fotbalu a odehrála zápas s našimi fotbalisty. Amfora vyhrála 8:4.
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Spolek sousedů také v dubnu uspořádal první ročník tzv. Škvorecké jízdy, což byla
orientační automobilová soutěž plná zajímavých úkolů.

Článek a foto zdroj: webové stránky klubu Amfora

O letních prázdninách promítalo letní kino, v opraveném Parku Míru se pořádal
sousedský piknik a v Třebohosticích proběhlo Pohádkové putování pro děti a jejich rodiče.
Pořádal Spolek sousedů.
S létem a prázdninami se děti rozloučily v parku společně s hasiči a následně po
zahájení školního roku zde také proběhl tzv. Otvírák, akce pořádaná ZŠ Škvorec.
Každý sudý rok v září se koná ve Škvorci Škvorecký jarmark, letošní rok vyšel na 15.
září 2018. Jarmark probíhal současně v parku na Masarykově náměstí a na zámku Savoia
Castle. V parku se mohly děti vyřádit na kolotoči, skákacím hradu nebo se vyfotit
u fotostánku, bylo zde také množství stánků. Na zámku bylo připraveno občerstvení, které
podávali i sami majitelé zámku. Počasí vyšlo na jedničku a v městysi vládla ten den
pohodová sousedská atmosféra.
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Momentka ze Škvoreckého jarmarku, zdroj: webové stránky městyse

V říjnu proběhla dlouho očekávána a tolik diskutovaná (viz zápisy ze zasedání zastupi‐
telstva) Společná regionální slavnost 100 let republiky. Akce se konala den před výročím
založení Československého státu, tj. v sobotu 27. října 2018. Společná regionální slavnost
spojila okolní obce Dobročovice, Hradešín, Přišimasy a Zlatou, odehrála se u nás ve Škvorci.
Oslavám předcházely dlouhé měsíce příprav. Od rána probíhalo v jednotlivých obcích
odhalování památníků s připsanými jmény padlých bojovníků, kteří na původních památ‐
nících chyběli. V obci Zlatá vnikl u příležitosti oslav 100. výročí republiky památník úplně
nový. Vyhledání padlých bojovníků se věnoval především regionální spisovatel Jan Psota,
který po jejich jménech pátral v místních i zahraničních archivech. V tento den byla před‐
stavena také jeho nová kniha Pátrání po hrdinech, která byla slavnostně pokřtěna. Škvorec
ten den navštívil i samotný TGM, který do Škvorce skutečně jezdil za prezidentem nejvyššího
správního soudu Ferdinandem Pantůčkem. Odhalení proběhlo vskutku slavnostně, z parku
vyšel kostýmovaný průvod
v čele s prezidentem TGM,
který dorazil k Památníku
padlých hrdinů, aby zde
položil věnce a vzdal poctu
našim padlým ze světových
válek. Protože svoboda, ve
které právě teď všichni ži‐
jeme, nebyla a není zadarmo.
V hostinci U Zálabských
mohli návštěvníci shlédnout
výstavu 100 let Českosloven‐
ska a Česka na mapových
pohlednicích. V parku před
hasičskou
zbronicí
byla
k vidění výstava vozidel
Veteran Cars Clubu Český
Brod a výstava historické Fotograﬁe ze společné zdravice starostů okolních obcí, zdroj: Kolínský deník
i moderní hasičské výzbroje
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a vozidel. Večer patřil taneční zábavě v Sokolovně. Zajištěn byl i odvoz návštěvníků okolních
obcí speciální autobusovou dopravou. Na této akci se podílely výše zmiňované obce, náš
městys, Spolek sousedů, Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, MC Škvoreček, Základní
škola ve Škvorci a ZŠ Purkrabka (kde probíhal den otevřených dveří a byly zde výstavy
k výročí republiky), Sbory dobrovolných hasičů ve Škvorci a Zlaté, Dobrobus a mnoho dobro‐
volníků nejen ze Škvorce.

Slavnostní krojovaný průvod k uctění památky padlých, zdroj: Spolek sousedů

V listopadu se již dny notně krátí
a večery jsou delší a delší. Hned třetí
listopadový večer si mohli rodiče s dětmi
projít Noční stezku Harryho Pottera, kterou
pro nás připravil Spolek sousedů. Sobotní
podvečer byl pro tuto akci jako dělaný, byla
krásná mlha a tma již od půl páté. Stezka
vedla z ulice Sadové podél Škvoreckého
potoka k rybníku Na Dolikách, dále mostkem
přes potok zpět lesem do Sadové. Děti
nadšeně plnily úkoly a pohádkové bytosti
krásně kouzlily.
Lampionový průvod, pořádaný již
tradičně MC Škvoreček, byl na téma pohádky
stezka Harryho Pottera, společná fotograﬁe
Předeme zlatou nitku. Průvod provázela Noční
účinkujících, zdroj: web Spolku sousedů
hojná účast rodičů a prarodičů s dětmi, kteří
si osvěcovali cestu kolem sanatoria Topas dále Tyršovou ulicí a přes kopec Husovou (neboli
Álejí) a Barákovou zpět do dvora Sanatoria Topas, kde na ně čekaly kouzelné přadleny.
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Kouzelné přadleny z Lampionového průvodu MC Škvoreček, zdroj: webová galerie MC Škvoreček

Prosinec je časem adventu a byl nabitý kulturními akcemi. Stromeček se ve Škvorci na
náměstí rozsvěcoval 2. prosince, což byla letošní první adventní neděle. V ZŠ proběhly
kreativní dílny a jarmark s výrobky žáků a na náměstí před rozsvícením vystoupily děti ZŠ a
MŠ. Krásně nazdobený stromeček se rozsvítil v 17.00 a všichni se začali těšit na blížící se
Vánoce.
Adventní tradice podpořil druhý
ročník Ladovského Mikuláše, což je akce
pořádaná Spolkem sousedů. Po páté
hodině se Mikuláš objevil s doprovodem
v Třebohosticích a šel přes pole do
Škvorce, dále pak přes náměstí do stodoly
Statku u Prahy. Stodola byla překrásně
vyzdobená v ladovském duchu, nechybělo
nebe ani peklo a děti čekala zasloužená
nadílka. Připraveno bylo také občerstvení
a předvánoční koncert.
V prosinci ve Škvorci proběhly Mikuláš a dráb z Ladovského Mikuláše, zdroj: web Spolku
v obou kostelech předvánoční koncerty, sousedů
u Zálabských se již tradičně rozcinkaly
Rock´n´rolničky a den před Štědrým dnem nám skauti a skautky přivezli do obce Betlémské
světlo. S rokem 2018 jsme se společně rozloučili u Silvestrovského ohňostroje, který pořá‐
dala rodina Montoya v ulici Ke špejcharu.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠKVOREC
Sbor dobrovolných hasičů Škvorec (SDH Škvorec) k 7. 1. 2019 eviduje 98 řádných
členů, z toho 24 členů Mladých hasičů, 65 mužů a 33 žen. SDH přispívá velkou měrou ke
kulturnímu a společenskému životu v obci. Pořádá mimo jiné svůj hasičský ples v Sokolovně,
provádí sběr železného šrotu v obci, a aktivně se zúčastnil akcí jako např. Den země na
Klepci, 100. výročí založení republiky, Škvoreckého jarmarku, rozsvěcování vánočního
stromku, silvestrovského ohňostroje apod. Vede též kroužek Mladých hasičů (rozdělený na
mladší a starší žáky), se kterým se zúčastňují soutěží v požárním sportu v okolních obcích.
Kroužek MH vede Jan Zálabský. Referentkou žen SDH Škvorec je Jana Fejfarová a starostou
sboru je Vladimír Havránek.

SPOLKY A JEJICH ČINNOST

SPOLKY A JEJICH
ČINNOST

SHD Škvorec - Mladí
hasiči, foto zdroj:
facebooková stránka MH

MYSLIVECKÝ SPOLEK ŠKVOREC
Myslivecký spolek provozuje mysliveckou činnost v okolí městyse Škvorec a mezi
obcemi Třebohostice, Hradešín, Přišimasy, Úvaly a Dobročovice. Momentálně má 13 členů
ze Škvorce a okolí. Jako v celé České Republice, tak i zde ve Škvorci značně ubývá zvěře –
především drobné – zajíc polní, bažant obecný, koroptev polní atd. Dobře se daří jen těm
druhům, kterým svědčí současný způsob lidského hospodaření – liška obecná, prase divoké.
Postupně tedy činnost spolku omezuje společné lovy na drobnou zvěř a soustředí se na indi‐
viduální lov početných druhů. Novinkou posledních let je zákaz odčervování zvěře spárkaté.
V roce 2015 také proběhla změna názvu z Mysliveckého sdružení Škvorec na Myslivecký
spolek Škvorec.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

S rostoucí hustotou osídlení krajiny a intenzivním hospodařením se rychle zmenšuje
prostor, kde může zvěř v klidu žít a najít si potravu. Houstnoucí doprava na silnicích vede
k četnějším srážkám se zvěří. Ročně tak přijde o život v naší honitbě kolem 30 kusů srnčí
zvěře. Drobné zvěři neprospívá samozřejmě ani sucho posledních let.

TJ SOKOL ŠKVOREC
Přes opakované prosby nebyl dodán příspěvek o činnosti tohoto spolku. Obcí Škvorec
byla v roce 2018 poskytnuta dotace na činnost organizace a spolek je v obci aktivní. Fotbal
za Škvorec hrají týmy Muži A a Muži B a Žáci U13. Trénují tradičně na místním fotbalovém
stadionu Josefa Votavy.
TJ Sokol Škvorec v letošním roce oslavil 90 let činnosti, více se můžete dočíst v bodu
Kulturní a společenské akce.

SPOLEK PRO OBČANY ŠKVORCE A TŘEBOHOSTIC
Akce realizované Spolkem občanů Škvorce a Třebohostic v roce 2018
18. 03. 2018 – muzikál Někdo to rád horké ve škvorecké sokolovně
18. 03. 2018 – členská schůze konaná v sokolovně ve Škvorci
31. 03. 2018 – zájezd na Křivoklát a do Lán
19. 05. 2018 – zájezd do Kostelce nad Černými lesy na Černokostelecké vysmolení
2018

26. 05. 2018 – zájezd do Kostelce nad Černými lesy na 30. tradiční keramický den
11. 08. 2018 – zájezd do Klatov a Domažlic
27. 09. 2018 – přednáška Podzimní zahrada v pohostinství U Vacků
28. 09. 2018 – zájezd do Poděbrad na Den české státnosti
01. 12. 2018 – předvánoční zájezd do Budyšína.
31. 12. 2018 – Silvestr – společná oslava v pivovaře v Kostelci nad Černými lesy

SPOLEK SOUSEDŮ
Spolek sousedů vznikl v prosinci 2016 a byl oﬁciálně zapsán do rejstříku 7.3.2017.
Hlavním důvodem jeho vzniku byla snaha o zlepšení komunitního života ve Škvorci.
Zakladatelem spolku byl Josef Suchánek. Jeho první předsedkyní se stala Martina
Vodičková. Dalšími členy vedení byli do 15. 11. 2018 také Jan Psota (místopředseda), Josef
Suchánek, Zdeněk Doboš a Jana Fejfarová.
Spolek se zabývá pořádáním různých kulturních, sportovních, společenských
a vzdělávacích akcí a brigád a to na neziskové úrovni. Do těchto akcí se snaží zapojovat
všechny věkové kategorie škvoreckých a třebohostických občanů, od dětí po seniory. Mezi
nejúspěšnější projekty roku 2018 patřilo sousedské kino Bio Bezdíkov, Orientační
automobilový závod, výprodej Mezi vraty, posezení s Miloněm Čepelkou, Pohádkový les,
Noční stezka Harryho Pottera, Ladovský Mikuláš, kurz výuky pro seniory “Nebojte se
počítačů” nebo také organizace regionálních oslav 100 let republiky. Spolek spolupracuje
také s dalšími subjekty ve Škvorci i mimo něj, kterým pomáhá s organizací nebo zapůjčením
své techniky. V roce 2018 to bylo například moderování dětského karnevalu pořádaného SDH
Škvorec, organizace programu pro děti při oslavách 90 let Sokola ve Škvorci, ozvučení
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Spolku sousedů se během roku 2018 podařilo získat velkou oblibu a podporu ze strany
škvoreckých občanů. Někteří jeho členové se proto rozhodli kandidovat ve volbách do
obecního zastupitelstva a získat tak větší možnost pozitivně ovlivňovat dění v obci. Po
úspěchu ve volbách se 4 členové rady stali obecními zastupiteli a rozhodli se tedy z vedení
spolku odstoupit.
Dne 15. 11. 2018 bylo zvoleno nové vedení – předsedkyní se stala Martina Rösslerová,
místopředsedou Jaroslav Vácha a třetím členem rady Klára Průchová. Spolek měl k 31. 12.
2018 celkem 24 členů.

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, O.S. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ŠKVOREC

SPOLKY A JEJICH ČINNOST

vánočního koncertu ZŠ Škvorec nebo ozvučení koncertu při rozsvěcení vánočního stromu
organizovaném městysem Škvorec. Celkem v roce 2018 spolek organizoval, nebo se podílel
na organizaci celkem 49 akcí.

Od roku 2010 došlo k mírnému nárůstu členů Svazu na současných 18 (dle obcí Škvorec 7, Sluštice 2, Zlatá 4, Třebohostice 5). Na podzim roku 2018 bylo zazimováno
celkem 114 včelstev. Mimo to členové Svazu v r. 2018 chovali 48 včelstev na území jiných
katastrů. Došlo také ke snížení průměrného věku členů - začalo včelařit několik mladších.
Také se změnil předseda svazu, od roku 2018 je jednatelem A. Rühle.
Včelaření se však stává stále problematičtější činností. S pokračující globální klimat‐
ickou změnou přicházejí nové hrozby pro včely a stávající problémy, hlavně tzv. varoáza se
daří jen zčásti tlumit. Také se nadále objevují stále nová ohniska napadení včelstev bakteriál‐
ním morem včelího plodu, což je v současnosti nejnebezpečnější choroba včel vůbec. Ne‐
jnověji se tato choroba objevila i v naší blízkosti (Vyžlovka). Představuje to bezprostřední
ohrožení pro naši oblast. Její výskyt znamená povinnou likvidaci nakažených včelstev ne‐
jméně na 1 rok.
Velkým problémem je i pokračující a rozvíjející se chemizace zemědělství a životního
prostředí celkem jako takového. Extrémně komerční způsob hospodaření je ke včelám velmi
bezohledný. Škodí jim nejen chemizace, ale i dlouhodobě neudržitelná skladba plodin, způ‐
sob obdělávání a pokračující ubývání posledních zbytků přirozené přírody, způsobující její
malou pestrost. Toto vše má velmi nepříznivý vliv na zdravý vývoj odolných včelstev i dalšího
hmyzu.
Stát si uvědomuje zásadní význam
chovu včel a poskytuje celou škálu dotací na
jeho podporu a udržení. Dotace se týkají
hlavně hrazení laboratorních rozborů vzorků
na určení a sledování chorob, podpor na
úhradu léčiv i podpor pro rozvoj včelaření
vůbec. Bohužel však příliš neřeší enviromen‐
tální udržitelnost hospodářského využívání
krajiny, která včely ohrožuje velmi významně.

Úly pana Raka ze Zlaté, zdroj: J. Kolek
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CÍRKVE V OBCI
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ÚVALY – FILIÁLNÍ KOSTEL SV.
ANNY
V roce 2018 proběhla změna faráře
úvalské farnosti, kam spadá náš kostel sv.
Anny. Páter Krzysztof Lach, který zde působil
od roku 2006, byl nahrazen Páterem Pavlem
Budským.

Kostel sv. Anny ve Škvorci,
zdroj fotograﬁe: web cestyapamatky.cz

DIASPORNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
VE ŠKVORCI
Sbor ČCE funguje ve Škvorci jako otevřené společenství evangelické církve. Existuje
jako diasporní sbor na okraji pražského seniorátu, kam na bohoslužby přicházejí návštěvníci
ze širokého okolí Škvorce. Sbor je administrován ze sboru Prahy 3 – Jarova. Pravidelné bo‐
hoslužby se konají každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 9.30 hodin. Mezi obnovené
tradice sboru patří vánoční hra, v níž děti formou volného pásma na biblické motivy inscenují
příběh zvěstování příchodu Ježíše a jeho narození v Betlémě. Pořádají se také speciální bo‐
hoslužby pro děti. V kostele probíhají svatby a křty, jakož i smuteční rozloučení s církevním
i civilním obřadem. Na faře se pak konají biblické hodiny. Škvorecký sbor pokračuje v zave‐
dené tradici dvou veřejných koncertů – počátkem léta a o adventu. Pravidelně na nich vys‐
tupuje komorní pěvecký sbor CHRISTI z Úval s přizvanými sólisty. Koncerty jsou pořádány ve
spolupráci se zastupitelstvem Úřadu městyse Škvorce pod patronací vedení obce a těší se
velké přízni starousedlíků i nových obyvatel Škvorce i širšího okolí.
V letech 2017-2018 proběhla rekonstrukce prostor fary a přilehlé zahrady. Na faře
vznikly oddělené prostory pro sborovou činnost a byt, který je od března 2019 pronajat mladé
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rodině. Z farní zahrady a zeleného pásu před
kostelem byly odstraněny náletové dřeviny
a množství přebujelé zeleně. Místo se tak
stalo důstojným prostorem v historickém já‐
dru městyse. V roce 2017 vznikl u příležitosti
125. výročí položení základního kamene
počítačový 3D model kostela, který se stal
základem pro vystřihovací papírový model
v měřítku 1:100.
Také nevelký škvorecký sbor ČCE
úspěšně pokračuje ve své práci. V roce 2018
se do něj přihlásily další dvě mladé
rodiny s dětmi. Sbor nemá svého vlastního
faráře, administrátorkou je sestra farářka
Elen Plzáková ze sboru Praha - Jarov. Jako
duchovní pečuje nejen o škvorecký sbor, ale
také o evangelíky z Újezdu nad Lesy, kde
spravuje kazatelskou stanici, pravidelně
koná bohoslužby také v sociálním zařízení
Doubrava v nedalekých Doubravčicích, které
slouží starším, převážně hendikepovaným
klientům.

Evangelický kostel z roku 1893,
zdroj: web cestyapamatky.cz
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ZAJÍMAVOSTI A UDÁLOSTI
VE ŠKVORCI
SERIÁL HASIČÁRNA TELECÍ
Škvorec je oblíbená lokace ﬁlmařů. Je to
jednak díky poloze blízko u Prahy a pak se
u nás ﬁlmařům prostě líbí. Největším
ﬁlmařským počinem roku 2018 bylo natáčení
seriálu Hasičárna Telecí pro internetovou
televizi Stream.cz. V seriálu účinkovala řada
známých
českých
herců,
hlavní
roli
stárnoucího hasičského rozhodčího si zahrál
Bolek Polívka, hospodského Norbert Lichý,
dále z herců např. Michal Isteník (zazářil
v seriálu Most!) jako člen ﬁktivního JSDH
Telecí, Jan Vondráček jako nekompromisní
Zdroj fotograﬁe: stream.cz
rozhodčí, který se v naší hasičárně s Bolkem
Polívkou opije do němoty, pochopitelně pouze v seriálu, nebo Adéla Gondíková jako
starostka. Seriál je volně ke zhlédnutí na internetové televizi Stream.cz, na podzim ho také
vysílala televize Seznam. Jelikož při natáčení byli přítomni kromě herců a režiséra Pavla
Noska také naši škvorečtí hasiči, dejme slovo jim.
„Velmi zajímavou akcí pro náš sbor a výjezdovku byla spolupráce při natáčení seriálu
Hasičárna Telecí. Na jaře roku 2018 jsme byli osloveni s nabídkou a prosbou, zda by se u nás
mohl tento seriál natáčet pro stream.cz. Sbor souhlasil a samozřejmě i náš obecní úřad a po
přípravách, setkáních s producenty a všemi jejich týmy z ﬁlmové branže, kdy jsme si vše
probrali co a jak, tak se k nám v létě na 12 natáčecích dnů nastěhovali ﬁlmaři, štáb a herci,

Zdroj fotograﬁe: stream.cz, hodnocení seriálu na tomto serveru je 51%
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Natáčelo se v naší klubovně a garáži, kterou proměnili do podoby, jakou jste mohli vidět
v seriálu a dále natáčeli jak ve Škvorci, tak i v jeho okolí. V tomto seriálu si zahráli i naši
členové sboru, výjezdovky, spoluobčané městyse Škvorec a Třebohostic i okolních vesnic
a SDH obcí Zlatá, Rostoklaty a Nové Jirny. Během natáčení i v podstatě před natáčením již od
toho jara jsme s ﬁlmaři úzce spolupracovali, pomáhali, ukazovali, vysvětlovali technické věci,
jako například jak se provádí požární útok, co a jak se provádí u zásahu, kdo jaké má
povinnosti, jak to v SDH i v JSDHO chodí, aby se seriál co nejvíce přiblížil realitě. I když všichni
moc dobře víme, že některé věci v seriálu nakonec nebyly úplně tak, jak by opravdu správně
měly být. Když jsme se po tom po určité době po natáčení opětovně sešli u nás v klubovně, kde
jsme měli možnost díky producentům seriálu vidět první dva díly dříve než byl seriál oﬁciálně
spuštěn a popovídat si s režisérem p. Noskem, že jsou v tom záběry či scény ne zcela tak jak
by měly být, tak nám vysvětloval, že to muselo být natočeno i dle scénáře, a i s nadsázkou, aby
to bylo pro diváky „ne-hasiče“ více pochopitelné a muselo se to natáčet formou komediálního
žánru. Ale i tak se seriál natočil, a myslím, že přes toto všechno je velmi zajímavý.
Děkuji Vám všem členům za obětavou práci a stejně tak pomoc při natáčení seriálu.
Protože když si zpětně vzpomenu, jaké bylo v té době vedro a některé záběry, scény se
natáčely dlouhé hodiny, nebo několikrát za sebou, třeba i do pozdních večerních či nočních
hodin a to i v pracovním týdnu nebo byly často velmi fyzicky i náročné, namáhavé, tak jste se
toho všichni perfektně toho zhostili a skloubili vaše soukromé, pracovní povinnosti. Jsem na
Vás pyšný, patří Vám velký dík a navíc jsme mohli přidat do naší sborové pokladny i nějaké
peníze.“

ZAJÍMAVOSTI A UDÁLOSTI VE ŠKVORCI

jako byl například p. Polívka, Vlasák, Lichý, paní Gondíková a další známí herci a začalo se
s natáčením seriálu.

Marek Mandík, zástupce velitele JSDH

ČESKO - ZEMĚ NEZNÁMÁ
Nejen televize, ale i rozhlas do našeho městyse rád občas zavítá. V roce 2018 se ve
Škvorci natáčel rozhlasový pořad Česko – země neznámá. Autorem rozhlasových reportáží
je Markéta Vejvodová, která úzce spolupracovala s místním historikem Janem Psotou.
V červnu se reportáž věnovala soše italského světce svatého Donáta, který stojí uprostřed
polí a má za úkol chránit úrodu. O rok dříve, tj. v roce 2017 zval Český rozhlas své
posluchače do Škvorecké obory a Králičiny. Oba pořady najdete na webu
https://regiony.rozhlas.cz.

STEZKA PRO DĚTI „DEVATERO POHÁDEK“
Stezku Devatero pohádek navrhl
a realizoval ve Škvorci pan Roman Kyncl,
člen Spolku sousedů. Je dlouhá asi 4 km
a má celkem 9 průběžných zastávek plus
cílovou zastávku v altánku nad višňovým
sadem. Nenáročná stezka provádí malé
i velké zajímavými místy po okolí městyse.
Na každé zastávce naleznete dřevěnou
schránku s obrázkem a kratší naučnou
pohádku vztahující se k jednotlivým místům
zastavení. Např. u rybníka Pohádku
o vodníkovi.
Zdroj: webové stránky topvip.cz
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ČERNÉ OVCE – KAUZA ULICE U PRAŽÍRNY
Nejen tipy na výlety, historie a příroda, ale i kauza nepovoleného kácení stromů
developerem v investigativním publicistickém pořadu Černé ovce. Česká televize v letech
2016 a 2017 odvysílala 2 reportáže ohledně sporu stávajících vlastníků pozemků
a developerem v lokalitě ulice U pražírny ve Škvorci.

OBNOVA PARKU MÍRU
Na podzim roku 2017 se pustil Spolek sousedů do obnovy zapomenutého Parku míru,
který najdete po cestě k rybníku „Na Dolikách“ zhruba uprostřed nezpevněné komunikace
vedoucí z ulice Barákova. Proběhlo zde několik dobrovolnických brigád, kdy sousedé
vysekávali park, uvedli ho tak zpátky k životu a sesbírali množství odpadků. Park míru dříve
sloužil jako pietní místo a dnes je díky aktivitě našich spoluobčanů jedním z odpočinkových
míst, která ve Škvorci stále chybí.

Zdroj fotograﬁe: web Spolku sousedů

TANEČNÍ V SOKOLOVNĚ
Novinkou, která trochu oživila společenský život v obci byly taneční lekce, které
probíhaly v Sokolovně v letech 2017 a 2018. Konaly se vždy v neděli a taneční průpravou
prošlo kolem dvaceti párů.

POSEZENÍ NA VIŠŇOVCE
Několik nadšenců se pod vedením
Romana Kyncla, člena Spolku sousedů,
postavilo dřevěné posezení v lokalitě “Na
Višňovce. Městys vznik posezení podpořil
zakoupením materiálu. A tak u nás vzniklo
další místo k sousedskému setkávání
v krásném ovocném parku. Končí zde také
“Stezka pohádek”.
Zdroj fotograﬁe: web Spolku sousedů
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Nejčastěji se vyskytující jména ve
Škvorci a Třebohosticích byla v roce 2018 u
mužů Jan 64x, Petr 46x a Martin 43x. U žen
potom Jana 36x, 33x Hana, Kateřina, Lenka,
32x Marie. Nejčastější příjmení je Hájkovi,
Dvořákovi a Němečkovi
V roce 2018 se narodilo 23 dětí, z toho
ve Škvorci dvacet dva, v Třebohosticích jed‐
no. Nejstaršímu občanovi obce je 92 let.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Zemřelo 17 občanů, 15 ve Škvorci,
2 v Třebohosticích.
Do městyse se v roce 2018 přistěho‐
valo celkem 102 občanů, 22 občanů se
stěhovalo v rámci obce. Odstěhovalo se 27
občanů. K datu 31.12.2018 tak zde žilo 1697
obyvatel, z toho 1509 ve Škvorci a 188
v Třebohosticích.
Počet domů je 621, z toho 524 ve
Svatebčané před zámkem Savoia. Zdroj: Martin Říha,
Škvorci a 97 v Třebohosticích a během roku martyfoto.cz
2018 bylo přiděleno celkem 34 nových čísel
popisných (Škvorec 32, Třebohostice 2).
Na Úřadě městyse Škvorec bylo ověřeno 601 podpisů a 168 listin. Bylo vystaveno 65
úmrtních listů.
Dne 8. března 2018 proběhlo vítání občánků, kterého se zúčastnilo 11 dětí v doprovodu
svých rodičů a příbuzných. Vystoupily děti z MŠ Škvorec s paní učitelkou.
V našem matričním obvodu bylo uzavřeno 73 manželství (Škvorec 63, Květnice 5,
Sibřina 5, Zlatá 0), přímo ve Škvorci bylo uzavřeno 21 sňatků na zámku Savoia, 16 ve
Škvoreckém dvoře, 16 ve Statku u Prahy, 9 na úřadě městyse a 1 sňatek byl uzavřen jinde na
území obce. Z toho
bylo 16 manželství,
kdy alespoň jeden ze
snoubenců
nebyl
občanem ČR. Bylo
uzavřeno
celkem
9 církevních sňatků

Momentka z vítání
občánků.
Na fotograﬁi jsou
zachyceni dva členové
zastupitelstva - pan
Kučera a paní Kváčová.
Zdroj fotograﬁe: matrika
Škvorce
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ZDROJE A PRAMENY

ZDROJE A PRAMENY
Webové stránky městyse Škvorce
Webové stránky Spolku Sousedů
Webové stránky Kolínského deníku
Webové stránky školy a školky Škvorce a školy Purkrabka
Webové stránky České televize
Webové stránky Českého rozhlasu
Webové stránky televize Stream.cz
Webové stránky ČSFD.cz
Webové stránky katolické farnosti Úvaly
Webové stránky TJ Sokol Škvorec
Jednotlivé příspěvky do kroniky dodali:
Zastupitelstvo a úřad městyse, Společenská kronika: matrikářka Martina Macháčová
a úřednice Zdenka Galbavá
Doprava v obci a okolí: Ing. Barbora Seidlová
Činnost Městské policie Úvaly v obci: Kateřina Baštová
Řešení kanalizačních přípojek: Ing. Martina Vodičková
Základní škola Škvorec : Mgr. Marcela Šeblová
Mateřská škola Škvorec: Bc. Jitka Myslivečková
Základní škola Purkrabka: Mgr. Vladimíra Burianová
Mateřské centrum Škvoreček: MUDr. Petra Kučerová
Zámek: Jan Psota
Sbor dobrovolných hasičů: Vladimír Havránek a Ing. Jana Fejfarová, Jan Zálabský, Marek
Mandík
Myslivecký spolek Škvorec: Milena Soukupová
Spolek pro občany Škvorce a Třebohostic: Mgr. Květoslava Bělohubá
Spolek sousedů – Ing. Martina Rosslerová
Český svaz včelařů – Jaroslav Kolek
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Škvorci: Blahoslav Hruška
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