Zprávy z radnice


V sobotu 25. června 2011 přivítal starosta městyse Škvorec pan Ing. Antonín Rubín
nové občánky Škvorce a Třebohostic. Vítání se uskutečnilo na radnici a bylo přivítáno
8 občánků z toho 6 děvčat a 2 chlapci. Atmosféru zpříjemnilo krásné hudební
vystoupení, které si na tuto příležitost připravily žákyně 3. třídy pod vedením paní
učitelky Jitky Pokorné. Na představení je doprovodila paní učitelka Irena Krulichová
ze ZŠ Škvorec. CD s fotografiemi z vítání si zúčastnění mohou vyzvednout na matrice
úřadu městyse.



Pan starosta Ing. Antonín Rubín se slavnostně rozloučil se žáky devátého ročníku ZŠ
Škvorec. Slavnost se uskutečnila na radnici v odpoledních hodinách dne 29.6.2011.
Bylo vyřazeno 8 žáků. Přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu.



K datu 1.7.2011 je ve Škvorci a Třebohosticích evidováno 1339 obyvatel.



Upozornění: s účinností od 1.7.2011 nelze provádět zapisování občanů mladších 10 let
do cestovního pasu rodičů. Pokud dítě mladší 10 let není v pase rodiče zapsáno, musí
mít svůj vlastní cestovní pas. Pokud je dítě mladší 10 let již zapsáno v cestovním pase
rodičů, lze takto vycestovat, ale pouze do 30.6.2012. Po tomto datu již bude muset mít
každé dítě svůj vlastní cestovní pas.



Městysi Škvorec se pro letošní rok 2011 podařilo získat dotaci:



na akci „ Škvorec-tlaková kanalizace II. etapa“ ve výši 13 608 000,- Kč od
Ministerstva zemědělství ČR
na akci „EU peníze školám“ ve výši 533 318,40 Kč z operačního programu
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ pro ZŠ Škvorec
na projekt „ Bezpečně do nové školy“ ve výši 105 000,- Kč, která je doporučena od
MAS Pošembeří






Akce:

14.8.2011 – Občanské sdružení Klub pro rozvoj Škvorce a Třebohostic pořádá zájezd do
Domažlic na Chodské slavnosti
3.9.2011 - SDH Škvorec pořádá Hasičský den pro děti i dospělé od 13,00 hod. v
Třebohosticích na osadě „ Old Wanderers

Příspěvky zastupitelů a občanů


Výstavba kanalizace

V květnu byly zahájeny práce na výstavbě II. etapy kanalizace ve Škvorci. Možnost napojení
bude mít více než 120 nemovitostí. V současné době jsou ukončeny práce a odzkoušeno
potrubí v ulicích U Hřiště, Za Starou poštou, Havlíčkova, Lipová, Komenského až ke
křižovatce s Říčanskou, Smiřických. V těchto lokalitách se občané již ve zkušebním provozu
na kanalizaci napojují.
Rozpracovány jsou ulice Úzká, část Masarykova náměstí před statky. Chybí realizovat
Husova ulice, Na Dymákách a Na Pazderně.Tyto úseky budou zřejmě po technické stránce
realizace nejsložitější.
Stavbu neprovází žádné mimořádné události, výkopy jsou krátce po položení potrubí
zasypávány a po slehnutí zásypů budou průběžně dosypávány.
V souvislosti s prováděnými stavebními pracemi žádáme občany o pochopení a toleranci,
stavbaři se snaží minimalizovat doby neprůjezdnosti ulic na nejnutnější míru danou
technologií výstavby. Stavbyvedoucím je pan David, kterého je možné v případě konkrétních
dotazů na postup prací kontaktovat na čísle 777730148.
Ing. Antonín Rubín


Omezený provoz na mostě v Tyršově ulici

Občané poukazují na dlouhodobé částečné uzavření mostu ve Škvorci. Průjezd Tyršovou ulicí
je nebezpečný, zejména v zimním období. Přispívá k tomu částečně i uzavírka mostu.
Přibližně před dvěma měsíci jsem vznesla dotaz na KÚ Středočeského kraje, který
je kompetentní v této záležitosti jednat. Vedoucí příslušného odboru prověřil možnosti oprav
mostu s následujícím výsledkem. Bylo již vydáno stavební povolení k provedení oprav.
V současné době probíhá řízení ve věci stavebního povolení k provedení přeložky
inženýrských sítí. Jeho ukončení se předpokládá v období srpen – září t.r. Pokud rozpočet na
opravy přesáhne částku 10 milionů Kč, požádá KÚ Středočeského kraje o dotaci z EU. Pokud
náklady na opravy nepřesáhnou výše uvedenou částku, musel by KÚ Středočeského kraje
hradit opravy z vlastních prostředků. Tyto finanční prostředky však v současné době nemá.
Nedal by se tedy určit termín zahájení oprav. Držme si palce, ať nám to vyjde s dotacemi
z EU a nechť je příští rok pro Škvorec a jeho obyvatele příznivý.
Mgr. Květoslava Bělohubá


Otevření školy v Třebohosticích

Potěšující zprávou, zejména pro rodiče školáků je, že od září tohoto roku bude výuka
některých tříd ZŠ Škvorec probíhat v nově rekonstruované budově školy ve Třebohosticích.
Budova je též vybavena novým nábytkem. V současné době se již provádějí jen drobné
dokončovací práce. V této budově se uskutečnilo zasedání zastupitelstva dne 13.7.2011. Bylo
spojeno s možností prohllídky celé školy. Přítomní občané nabídky využili.
Ing. Ladislav Daněk, CSc.



Kapacita mateřské školky

Zastupitelé v souvislosti s nárůstem počtu občanů městyse musejí řešit otázku navýšení
kapacity MŠ Škvorec, jejímž je městys zřizovatelem. Současná kapacita školky čítající
40 míst zatím umožňuje, i když v omezené míře, aby byly přijímány i děti, které nedosáhly
předškolního věku. Do budoucna ovšem „hrozí“ to, že počet škvoreckých předškoláků
dokonce kapacitu školky i překročí a městys potom bude muset na své náklady zajistit jejich
předškolní vzdělání jinde.
Je tedy zřejmé, že jediným řešením je navýšení kapacity naší mateřské školy. Jak mnozí z Vás
možná ani nevědí, objekt, v němž se mateřská škola nachází, je soukromou nemovitostí, která
byla za minulého režimu znárodněna, stavebně upravena pro účely mateřské školy a následně
restituována zpět do rukou vlastníka. Městys je tedy se svojí mateřskou školou v nájmu.
Na výstavbu nového objektu s dostatečnou kapacitou nejsou ani finanční prostředky, městys
nedisponuje ani vhodným objektem pro možnou přestavbu nebo vhodným pozemkem pro
novostavbu. Majitel pronajímané nemovitosti – vily - je ochoten povolit umístění stavebních
modulů (buněk) vybavených pro účely mateřské školy na zahradě u školky. Umístěním
čtyřech buněk by došlo k navýšení kapacity školky o dalších 40 míst a náklady by odhadem
činily 4 mil. Kč. V současné době zastupitelé shromažďují relevantní informace, zejména
z obcí, které svou nízkou kapacitu ve školkách zakoupením těchto modulů již řešily. Uvítáme
samozřejmě i relevantní informace od čtenářů našeho zpravodaje – jde přeci o společné
hledání řešení problému, který mají všichni rodiče předškoláků v našem městysi.
JUDr. Petra Gronwaldtová Wagnerová



Staročeské Máje

Opět po 2 letech SDH Škvorec uspořádal 28. 5. 2011 již tradiční Staročeské Máje konané ve
Škvorci a Třebohosticích. Cílem této události je navštívit a vytancovat místní svobodná
děvčata, která svojí břízku ozdobila barevnými fáborky, aby byla přijata mezi místní „chasu“.
Celý maskovaný průvod v čele s panem králem letos navštívil celkem 16 děvčat. V průvodu
nechyběly postavy jako je Kecal, soudce, písař, kardinál, mušketýři, drábové či zdravotní
sestřičky a jeptišky. Na závěr na škvoreckém náměstí byl po obvinění soudce pan král
popraven. Letošní královnou Májů, která svému otci byla nejhlouběji v srdci, se stala Lenka
Červínková. Náš sbor srdečně děkuje všem, kdo se jakkoli podíleli na přípravách a i všem
účastníkům Staročeských Májů. Po našem celkovém zvážení této akce, zda-li se zdařila či ne,
jsme usoudili, že ano, avšak nás zamrzela malá účast ze strany spoluobčanů, zejména
mladých dívek.
Proto žádáme – pomozte nám opět za 2 roky tuto tradici podpořit.
Kronikářka SDH Škvorec
E.J.Vacková
Rozhodla jsem se přispět do Škvoreckého zpravodaje. (Navzdory tomu, že po posledním mém
příspěvku byly zvažovány právní kroky proti mojí osobě, i když jsem nikoho slovně a ani
jiným způsobem nenapadla, jenom vysvětlila situaci s podáváním grantů, která zajímala
občany našeho městyse). Potom co se nám v roce 2007 podařilo úspěšně podat žádost o grant

z fondu T-mobile a došlo k opravě křížků občanským sdružením Naše Škvorecko, s čímž
mnozí lidé nesouhlasili z důvodu jiného důležitějšího využité finanční dotace, se do
grantového řízení znovu vrhám. Jsem členkou občanského sdružení Klub pro rozvoj Škvorce
a Třebohostice, protože je mi toto sdružení sympatické svojí činností a tím, co pro lidi v obci
dělá, (např. kvalitní přednášky, besedy a všemi oblíbené zájezdy do divadel a za kulturními
památkami ). V měsíci dubnu to byl výlet na Veselý kopec, který si celá naše rodina užila.
Předsedkyně sdružení – paní Bělohubá se snaží dostat do obce jakoukoliv finanční částku ( i
když se jedná o „malé “ granty, každá koruna je pro obec dobrá).
Vzhledem k tomu, že s touhle myšlenkou souhlasím, aktivně se podílím na vyhledávání
různých grantových řízení a vypracování žádostí. Jedná se o nemalou administrativní činnost,
která nejenom mne, ale i paní Bělohubou stojí hodně času a úsilí. Bohužel není nikdo, kdo by
nám nabídl bezplatnou pomoc, (jedině rodinní příslušníci), proto to děláme v rámci svého
volného času. V roce 2010 naše sdružení podalo žádost o grant ze společnosti T-mobile. Naše
sdružení mělo zájem o vybudování odpočinkové zóny v blízkosti dětského hřiště (altán s
lavičkami a osazením zeleně, případně „ pítko“ pro horké dny). Bohužel, žádostí bylo hodně a
na nás se štěstí neusmálo. Další grantové řízení vyhlásila skupina ČEZ. Žádost jsme měli
částečně připravenou z předchozího grantového řízení, proto jsem neváhala a po konzultaci s
členy výboru zaslala žádost i do ČEZu. Naše žádost postoupila do užšího kola, ale opět se
nám nepodařilo uspět. S naší myšlenkou odpočinkové zóny to nevzdáme, protože minulý
ročník grantového řízení T-mobile podpořil částkou 100 000,- Kč právě takový projekt.
Věříme, že se nám to může také podařit a tak jsme se do grantového řízení T-mobile zapojili
opět. Ted´ očekáváme, jak to dopadne. Kdyby se nám to ale znovu nepovedlo, nevadí.
Budeme pokračovat v dalším úsilí. Je hodně firem, které nabízejí peníze obcím pro jejich
rozvoj. Chce to jen snahu a nesedět se založenýma rukama a neříkat, jak je všechno špatně, (
viz malá kapacita školky ). Další naše myšlenka je vylepšit hřiště, které využívá především
škola a rodiče s malými dětmi. Jednalo by se o rekonstrukci basketbalového hřiště ( položení
vhodné plochy v okolí basketbalového koše) a dále pak vybudování hřiště pro beach volejbal.
Vidíme příklady v okolních obcích, kde obec pracuje jako celek a všichni spolupracují a mají
jediný cíl – lepší společenský, sportovní a kulturní život v místě, kde žijeme. Naše sdružení se
o to snaží, a pokud se bude chtít někdo ze spoluobčanů přidat, budeme jenom rádi.
Jana Audyová

K datu uzávěrky tohoto zpravodaje přišlo celkem 5 příspěvků od občanů. S ohledem na
kapacitu našeho občasníku a na aktuálnost ostatních zveřejněných informací byly zveřejněny
jen dva z nich. Zveřejněné příspěvky vyjadřují pouze názory autorů.
Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla zpravodaje je do 15.9.2011. Prosíme autory o zasílání
spíše stručných a věcných příspěvků, které budou moci být bez problémů otištěny.

Zastupitelstvo městyse Škvorec přeje všem občanům pěknou dovolenou a dětem krásné
prázdniny.

