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Úvod
Milí škvorečtí sousedé,
právě otevíráte druhou kroniku městysu Škvorec, která vzešla z mého psaní. Nepíšu ji brkem ani
krasopisem, nýbrž používám Google Documents, ale starosti obyčejných lidí zůstávají dost podobné
době, kdy se psalo pouze ručně.
Ráda bych v úvodu shrnula události, které hýbaly světem a plynule přešly přes Českou republiku
až k nám, do našeho městyse.

I přes velkou snahu zůstala Velká Británie i letos součástí Evropské unie, k brexitu tedy nedošlo.
Konaly se volby do Evropského parlamentu, ze kterých vzešlo 21 českých europoslanců. V USA zasedl
poprvé nový Kongres, premiér Andrej Babiš navštívil v Bílém domě prezidenta Donalda Trumpa.
Ve Francii hořel Notre-Dame a na Ukrajině se konaly prezidentské volby. Princ Harry se dočkal prvního
dítěte, jemu a jeho manželce Meghan se narodil syn Archie. V Hongkongu proběhly masové
demonstrace proti zavedení tzv. extradičního zákona. Globální změny klimatu se staly zásadním
tématem, hurikán Dorian řádil na jihovýchodě USA. V říjnu začala turecká operace Pramen míru
na severu Sýrie a s ní i další syrský konflikt. Na Slovensku zvolili novou prezidentku, stala
se jí šestačtyřicetiletá právnička Zuzana Čaputová. Čínské sondě se podařilo přistát na odvrácené
straně Měsíce. Australští vědci varovali před následky vymírání hmyzu na Zemi.
V letošním roce nás opustila legenda české populární hudby, zpěvák Karel Gott, bylo mu 80 let. Film
Nabarvené ptáče Václava Marhoula se dostal do prestižní filmové soutěže v Benátkách. Oslavili jsme
30 let od Sametové revoluce, fotbalista Řepka dostal 15 měsíců “natvrdo” za zpronevěru,
snowboardcrossařka Eva Samková získala titul mistryně světa a rychlobruslařka Martina Sáblíková
přivezla z MS dvě zlaté medaile. Rok 2019 byl druhým nejteplejším rokem v historii měření
(nejteplejší byl rok 2018!!!), hydrologické sucho v krajině přetrvávalo, trvá již od roku 2015.
Ve Škvorci jsme prožili první rok s nově zvoleným vedením městyse. Vedení a zastupitelé našeho
městyse mají za sebou náročný rok, bylo provedeno hodně změn. Vše nejde tak rychle, jak bychom
si všichni přáli. Myslím si ale, že žijeme v úžasné době plné možností. Každý máme šanci v obci
vytvořit nebo udělat něco pro ostatní a zanechat tak po sobě stopu. Já se ji snažím vytvořit psaním
obecní kroniky.
Ve Škvorci dne 11. 2. 2020, doplněno 6. 12. 2020
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Volby
V květnu letošního roku, a to v pátek 24. 5. a v sobotu 25. 5., se uskutečnily volby do Evropského
parlamentu. Ve Škvorci byla účast 38,36 % oprávněných voličů a vyhrála je ODS, druzí byli Piráti, dále
víc než 5 % hlasů získali STAN/TOP 09 a ANO. Žádné jiné volby v tomto roce neproběhly.

Zastupitelstvo a úřad městyse
Zastupitelstvo
Městys Škvorec má ve svém čele zástupce zvolené ve volbách do obecních zastupitelstev v roce
2018. Starostkou městyse byla po celý rok 2019 Ing. Martina Vodičková, místostarostové byli dva –
Ing. Barboru Seidlovou a Ing. Radka Pohnána, přičemž do 12. 2. 2019 působil v pozici místostarosty
Ing. Zdeněk Doboš. Ostatní členové zastupitelstva byli tito: Mgr. Květoslava Bělohubá, Petr Černý,
Ing. Zdeněk Doboš, Ing. Jana Fejfarová, Mgr. Ing. Jana Kváčová a Josef Suchánek. Předsedkyní
finančního výboru byla zvolena zastupitelka J. Fejfarová, předsedkyní kontrolního výboru J. Kváčová,
komisi pro kulturu a sport vedl R. Pohnán a komisi stavební a pro rozvoj městyse J. Suchánek.
Zastupitelstvo městyse zasedalo v tomto roce celkem desetkrát, zasedání se konala v sokolovně
ve Škvorci, ale také v hostinci v Třebohosticích, což byla úplná novinka. V druhé polovině roku
se zasedání přesunula ve Škvorci ze sokolovny do budovy úřadu. Zápisy z jednání jednotlivých
zastupitelstev jsou k dispozici na webových stránkách, pravidelně se také rozesílají e-mailem,
tzv. robotem.
Městys vydal v roce 2019 celkem tři obecně závazné vyhlášky. Týkají se změny poplatků za komunální
odpad (výše poplatků je uvedena v oddílu Úřad městyse a služby), místního poplatku za užívání
veřejného prostranství (zásadní bylo zavedení paušálního poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího
místa 1500 Kč/rok) a poplatku za psy (300 Kč/rok). Tyto vyhlášky jsou také k dispozici na webových
stránkách městyse.
V roce 2019 bylo vydáno 5 směrnic, tyto se týkaly pravidel pro poskytování dotací a financování
veřejných akcí, pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, byl vydán Plán rozvoje sportu
městyse Škvorec, cena služebnosti, Jednací řád zastupitelstva městyse Škvorec a Organizační řád
Úřadu Městyse Škvorec. Plné znění těchto směrnic naleznete na webových stránkách: Úřad městyse
Škvorec – Vyhlášky městyse – Související informace.
V roce 2019 hospodařil městys s rozpočtem 33 586 203 Kč, což bylo o 1 672 116 Kč méně než v roce
předcházejícím. Rozpočet městysu včetně rozpisu plánovaných investičních projektů a rozpočty
příspěvkových organizací i základní a mateřské školy jsou zveřejněny na stránkách městyse v sekci
Úřad městyse Škvorec – Rozpočet a Rozpočty p.o.
K nejvýznamnějším a největším akcím roku 2019 co se týče finanční a organizační náročnosti patří
realizace protiradonových opatření v budově škvorecké školy, celková rekonstrukce střechy staré
budovy školy v Třebohosticích a rekonstrukce zahrady u školky a sousedícího veřejného hřiště.
Všechny zmíněné akce musely být provedeny během letních prázdnin a ukončeny do září,
aby nenarušily chod základní a mateřské školy. Dále bylo vedení městyse nuceno urgentně řešit
havarijní stav bytového fondu. Na protiradonová opatření a na úpravu zahrady MŠ zažádalo o dotace,
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které by měly pokrýt velkou část nákladů. Mnohé investiční akce plánované pro rok 2019 musely být
odsunuty a řešily se výše uvedené havarijní a neodkladné záležitosti. Přesto byly reálné výdaje
o 2 450 405 Kč nižší oproti výdajům rozpočtovaným. Příjmy do rozpočtu byly navýšeny
o 10 878 673 Kč, přičemž podíl závazků (úvěrů) činil v rozpočtu 1,81 %.

Úřad městyse a služby
V průběhu roku 2019 nastoupily na podatelnu úřadu městyse Škvorec tři nové pracovnice, Veronika
Urbanová, Zuzana Kvasnicová a Radka Tomanová všechno občanky Škvorce. Dlouholetá účetní
městyse paní Jaroslava Šedivá odešla do důchodu.
Úřední hodiny úřadu byly od 8 do 12 a od 13 do 18 v pondělí a ve středu a od 8 do 10 v úterý
a ve čtvrtek.
Kromě informací, které úřad povinně zveřejňuje na své úřední desce před radnicí používá též
tzv. robota, jenž elektronicky rozesílá důležité informace občanům, kteří se k odběru přihlásí, má také
oficiální webové stránky www.obecskvorec.cz a nově svou vlastní facebookovou stránku.
V květnu 2019 začal po několikaleté pauze vycházet Škvorecký zpravodaj, jehož šéfredaktorem se
stal Jan Dryák. Zpravodaj vyšel v roce 2019 celkem čtyřikrát - v květnu, v červnu, v září a v prosinci.
Zpravodaj je roznášen do schránek občanů Škvorce a Třebohostic a je také k dispozici v PDF formátu
na webových stránkách městyse. Zpravodaj slouží k informování o dění na radnici a v zastupitelstvu,
je zde prostor pro příspěvky spolků v obci, rozšiřuje povědomí o Škvorci a Třebohosticích a
zveřejňuje rozhovory s občany, kteří ovlivňují místní dění.

Starostka městyse, Ing. Martina Vodičková, psala u příležitosti každého zasedání zastupitelstva
tzv. Zprávu starostky, první vznikla už v prosinci 2018. Zprávy informují občany o tom, co se na radnici
a v městysi dělo důležitého a na čem se pracovalo mezi dvěma zasedáními zastupitelstva.
Úřad městyse Škvorec je kontaktním místem veřejné správy, zajišťuje služby matriky a Czech pointu.
Zde si mohou občané pořídit ověření podpisů a listin a získat veškeré údaje, opisy a výpisy vedené
v centrálních veřejných evidencích a registrech. Na úřadě je také možné uhradit poplatek
za komunální odpad, který činil v roce 2019 1800 Kč za nejběžnější nádobu 120 litrů (stejně jako
loni), poplatek za psa 120 Kč, pohřební místo (nejčastěji urnový hrob 300 Kč a hrob 250 Kč na 10 let).
Péči o hřbitov svěřuje městys již několik let externí firmě, která se stará o úklid a údržbu veškeré
veřejné zeleně a veřejných prostranství. Dodavatelem pitné vody byl Vodos Kolín, který se koncem
roku transformoval do společnosti Energie A. G. Kolín. Vodné činilo v letošním roce 44,23 Kč za 1 m3
bez DPH (meziroční změna vodného činila 0,4 %) a stočné 37,06 Kč za 1 m3 bez DPH (meziroční
navýšení ceny stočného činilo 3,1 %).
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V provozu bylo po celý rok výpůjční místo – knihovna, která sídlí v jedné z místností budovy úřadu.
Knihovna byla otevřená každou středu odpoledne, paní knihovnice Bronislava Petrů velmi obětavě
zajišťuje a zodpovědně vybírá „na tělo“ knížky pro své čtenáře ve fondu spolupracující knihovny
v Říčanech (naše knihovna nemá vlastní knižní fond).
Během ledna 2019 se podařilo po rekonstrukci zkolaudovat tzv. "peklo" v suterénu sokolovny, kde
se nacházejí tři místnosti a sociální zařízení. Tento prostor se využívá mimo jiné jako zázemí pro
občerstvení při společenských akcích a od konce roku jedna z místností také funguje jako zkušebna
místní kapely.
Sokolovna slouží jako tělocvična pro základní školu a jako volnočasový prostor, který si mohou
občané pronajmout na provozování sportovních aktivit nebo pro konání společenských událostí.
Prodejna potravin "U Komárků" byla v provozu po celý rok, stejně tak "Bistro U Italky", hostince
"U Zálabských" a "U Vacků". "Bistro Savoia" se se změnou provozovatele přejmenovalo
na "Da Antonio Bistro". “Statek u Prahy” spolu s restaurací “Pavlač” byl také v provozu po celý rok.
V obci mají ordinaci praktická lékařka MUDr. Lenka Kolková, která ordinuje denně, a dále zubní
lékařka MUDr. Jindra Rothová, která ordinuje denně vyjma pátků. Obě ordinace sídlí v budově úřadu
městyse.
Česká pošta v obci provozovala svou pobočku i nadále v ulici Čs. armády 107, otevřeno měla
od pondělí do pátku, v pondělí již od sedmi ráno a ve čtvrtek až do sedmi večer.
Svoz komunálního odpadu provádí společnost Marius Pedersen a.s. v obci již několik let, svoz
probíhal v zimním období jednou za 14 dní, od června do září každý týden. Třídit odpad bylo možné
na několika stanovištích v obci do kontejnerů na plasty, papír, sklo, nápojové kartony, drobný kovový
odpad a použitý kuchyňský olej. Městys také jednou ročně organizuje přistavení kontejnerů na
objemný odpad a poprvé v říjnu tohoto roku byla možnost odevzdat bioodpad do velkoobjemových
kontejnerů. Ostatní odpad lze likvidovat ve Sběrném dvoře v Úvalech, kde pro občany Škvorce platí,
že zde mohou bezplatně odevzdat bioodpad, elektro a nebezpečný odpad.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Škvorec
Jednotka měla v roce 2019 celkem 22 aktivních členů. Celkem zasahovala u pětadvaceti
mimořádných událostí, z toho třikrát ve Škvorci. Jednalo se především o výjezdy ke stromům, jež
popadaly vlivem silného větru, k požárům trávy a polních porostů či k překopnutému plynovému
potrubí. Nejkurióznější zásah byl u hořícího kontejneru s plasty ani ne deset metrů od hasičské
zbrojnice. Ke zrychlení dojezdových časů nepřispělo letos jen toto “strategicky” umístěné ohnisko
požáru, ale hlavně nová Tatra, která předloni nahradila třicet let starý Trambus. Jednotka letos opět
navštívila školy a školky a dětem členové předvedli ukázky obvyklých zásahů. Velitelé družstva jsou
Vláďa Havránek, Miloš Makal a Marek Mandík, který je současně velitelem celé jednotky, nově se
letos stali veliteli Jan Zálabský a Karel Jeřábek, strojníkem jednotky je Radek Benáčan. Sbor se rozrostl
o čtyři nové hasiče, kterými se stali Miroslav Vlach, Tomáš Navrátil, Zuzana Hroudová a Jana
Fejfarová. Jednotka prošla letos školením na motorové pily, na práce s AKU nářadím a s hasicími
hřeby. Intenzivně také spolupracuje se svým zřizovatelem, tedy s obcí a vypomohla při zalévání nově
vysazeného trávníku u školky.
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Škvorecká výjezdovka zajišťuje technickou podporu při pořádání okresního kola ZPV Praha-východ (Závod požárnické všestrannosti)
ve Škvorci pro cca 300 dětí, foto zdroj Jan Zálabský, soukromý archiv

Stavební činnost v městysi
Oprava rozvodů v obecním bytovém domě Čs. armády 157
První větší stavební akcí v letošním roce byla oprava rozvodů a kanalizace v domě Čs. armády
č. p. 157, jež byly v havarijním stavu. Jedná se o budovu u hlavní silnice, kde sídlí Bistro U Italky, jsou
zde i byty, celá budova je ve vlastnictví městyse. Stávající litinové rozvody kanalizace byly zkorodované
a zarostlé, rozvody vody neodpovídaly současným hygienickým předpisům. Vše bylo původní, desítky
let staré. Opravy byly zahájeny v červnu 2019 a ukončeny na konci července 2019. V zájmu
bezpečnosti nájemníků se provedla výměna zařizovacích předmětů, plynových kotlů a kouřovodů
v bytech. Na stávající kotle již odmítal revizní technik provést revizi. Mezi patry bytových jednotek
byly instalovány protipožární ucpávky. Práce byly prováděny za přítomnosti nájemníků, kteří
si s řemeslníky vzájemně vycházeli vstříc, za což jim patří poděkování. Ačkoliv zvenčí nejsou tyto
práce viditelné, jednalo se o zásadní úpravy, které přinesly nájemníkům kvalitnější a bezpečnější
bydlení.

Nová zahrada MŠ a veřejné hřiště u sokolovny
Po dokončení přístavby MŠ Tyršova koncem roku 2018 bylo také nutné u školky zvětšit a opravit
venkovní dětské hřiště. Zvýšil se počet dětí, neměly si venku kde hrát. Bylo proto rozhodnuto,
že se rozšíří stávající zahrada MŠ o část veřejného hřiště. Protože městys neměl jiné veřejné
prostranství pro děti, byla část zahrady zpřístupněna i veřejnosti oddělením obou částí provizorním
plotem. Terénní úpravy začaly na konci prázdnin a zahrada školky i s hřištěm se dětem otevřely
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23. září 2019. Aby školka mohla zahradu začít využívat co nejdříve, bylo rozhodnuto použít travní
koberce, které pilně zalévali místní dobrovolní hasiči. Zahrada i hřiště jsou krásné a děti, paní učitelky
i rodiče z nich mají velkou radost. Na venkovní zahradě vznikla terasa, která zakrývá původní
nebezpečnou skruž studny. Byl také přebudován přístupový chodník ke školce, který byl doplněn
bezpečnostním kovovým zábradlím. Vydláždila se plocha před vchodem pro zásobování a vznikla zde
další tři parkovací místa. Nezpevněná plocha mezi sokolovnou a parkovištěm byla vyspádována
k chodníku a odvodněna do nového odvodňovacího žlabu. Také byla zvýšena zídka a terén kolem
vstupu do "pekla" v sokolovně, takže už nebude nadále docházet k jeho zaplavování při přívalových
deštích. V rámci těchto prací došlo i k úpravě původního veřejného hřiště na míčové sporty v zadní
části obecního pozemku.

Oprava střechy v ZŠ Třebohostice
Vše začalo havarijním stavem římsy na staré části budovy základní školy, kde bylo nutné natáhnout
ochranné sítě, aby nebylo ohroženo zdraví žáků rozpadajícími se kusy střešní krytiny. Poté bylo
rozhodnuto, že jakmile nastanou vhodné klimatické podmínky, bude nutné provést kompletní opravu
střechy. V polovině července 2019 byla zahájena výměna střešní krytiny. Do půdního prostoru
v minulosti zatékalo a docházelo tak k narušení stávající dřevěné střešní konstrukce, která trpěla
vlhkostí a plísní. Stav již byl havarijní a bylo třeba jednat rychle, aby byla oprava dokončena před
zahájením školního roku. Skvělou práci odvedli tesaři a pokrývači pod vedením pana Havla
z Dobročovic, kteří pracovali v horkých letních dnech i o víkendech. Mimo výměny střešní krytiny bylo
provedeno nové střešní oplechování přední strany budovy, byly instalovány nové svody a žlaby,
vyměněna poškozená dřevěná střešní konstrukce. Opravou prošly i římsy na rozích budovy, byla
provedena montáž nového hromosvodu, na střešní krytinu namontovány protisněhové háky
a vyzděny nové komíny. Rekonstrukce zachránila historickou budovu školy a zajistila bezpečnost při
vstupu do školní budovy.

Protiradonová opatření v ZŠ Škvorec
Informaci o vysokých hodnotách radonu, několikanásobně překračujících povolené limity měli
předcházející zastupitelé již od roku 2014. Opakované měření o dva roky později špatnou situaci
potvrdilo. Navzdory tomu nebyly podniknuty žádné konkrétní kroky k nápravě. Tato skutečnost byla
pro současné zastupitele nepochopitelná a rozhodli se jednat. Bylo nezbytné vše zvládnout přes letní
prázdniny a s velkým štěstím a s fungující stavební firmou, která prováděla práce i o víkendech, byla
žákům otevřena škola s provedenými protiradonovými opatřeními tak, jak bylo začátkem roku 2019
plánováno. Aby nedošlo ke zničení zámkové dlažby chodníku ke škole, byla veškerá stavební suť
z podlah apod. dopravována plastovým potrubím velkého průměru od vchodu do ZŠ dolů do
prostoru parkoviště u sokolovny, kde byla nakládána do kontejneru a poté odvezena na skládku.
Stejnou cestou byl dopravován beton čerpadlem nahoru pro betonáže podlah v místnostech ZŠ.
Kromě protiradonových opatření, kdy byly vybourány podlahy v chodbách a učebnách v přízemí, byly
dále zkontrolovány stávající rozvody ústředního vytápění v podlahách a byl proveden nátěr a izolace
potrubí a kontrola stávajících radiátorů, jež byly navíc nově natřené. Proběhla výměna rozvodů vody
ve třídách v přízemí, které byly dosud olověné a v havarijním stavu. Učebny dostaly nové podlahy,
chodba v přízemí novou dlažbu, vnitřní zdi byly vysušeny a opatřeny sanační omítkou proti vlhkosti.
Provedena výmalba učeben a vstupní chodby v přízemí. Z výsledků měření účinnosti provedených
opatření měli radost nejen zastupitelé, ale i učitelé a žáci. Městys si podal žádost o dotaci na tento
projekt, dotace by měla pokrýt významnou část realizovaných protiradonových úprav.
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Doprava v městysi a okolí a činnost Městské
policie Úvaly
Doprava v městysi a okolí
Ve Škvorci vznikly tři nové přechody pro chodce - u pošty, u zastávky autobusu Škvorec, MŠ v ulici
Čs. armády a dále v Tyršově ulici u bývalé sladovny. Přechody jsou doplněny zpomalovacími
optickými brzdami. Aby autobus nestál na přechodu, byla u MŠ v ulici Čs. armády prodloužena
autobusová zastávka a v Tyršově ulici přeloženo zábradlí. Došlo k opravám propadlých vpustí dešťové
kanalizace v ulici Barákova, Husova a U hřiště a k opravám výtluků v asfaltu, ty proběhly i v
Třebohosticích. Opravy se dočkal i propustek v ulici Příčné na vjezdu do ulice Na Pazderně a příkop
kolem něho.

Foto zdroj: soukromý archiv kronikářky
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Autobusové spojení s obcí posílilo - v prosinci 2019 byl zaveden nový autobusový spoj linky 423
z vlakového nádraží v Úvalech, a to ve všední den ve 22.00 a minutu před půlnocí. Navíc byl přidán
jeden spoj v 18:30 a nové spoje byly prodlouženy až do Třebohostic. Ve směru od Třebohostic byl
zaveden nový spoj v 22:48 z náměstí v Třebohosticích přes Škvorec do Úval k vlaku. Dále se jedná
o změnách, které by mohly vejít v platnost v polovině roku 2020, pokud budou mít potřebnou
podporu mezi okolními obcemi - a to prodloužení některých nebo všech spojů linky 329 ze Skalky
až do Úval a prodloužení linky 655 do Škvorce. Jednalo se také o zavedení tolik žádaného spojení
z Úval do Říčan, které by pochopitelně vedlo přes Škvorec. Bohužel žádná z obcí na trase neprojevila
zájem se finančně podílet na provozu této linky, tudíž by městys musel veškeré náklady hradit sám
(jedná se o desetitisíce měsíčně), což se jevilo finančně neúnosné. Alternativu k tomuto spoji
představuje garantovaný přestup na již fungujících linkách mezi obcemi.

Autobusová zastávka na náměstí ve Škvorci, foto Radek Pohnán

Náš městys stále marně čeká na dostavbu Pražského okruhu. Stavba I/12 Běchovice-Úvaly, která
je součástí plánované části okruhu, stále čeká na vydání územního rozhodnutí. Tento klíčový
dokument, bez kterého nelze v přípravě plynule pokračovat, měl být původně vydaný v tomto roce.
Územní řízení však bylo přerušeno výzvou k doplnění podkladů, a to nejpozději do 17. 1. 2020.
(zdroj www.silnicei12.cz)
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Činnost Městské policie Úvaly
V roce 2019 Městská policie Úvaly v městysi Škvorec prováděla kontrolní činnost v rozsahu 714
hodin. V nepravidelných hlídkách prověřovala oznámení přijatá osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Policie kontrolovala nejvyšší povolenou rychlost na několika kritických místech v obci, nejčastěji
řešeným problémem bylo porušování zákazu zastavení na žluté čáře. Prováděla také odchyt zvířat,
odstranila i roj včel.

Foto zdroj - facebookové stránky Městské policie Úvaly
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Životní prostředí a ekologie
Kanalizace ve Škvorci a v Třebohosticích
Nové vedení na radnici zjišťovalo současný stav domácností, připojených na kanalizaci a zjistilo,
že neexistuje seznam domácností, které jsou připojené na kanalizační řad. Vyšlo najevo, že ve
Škvorci je cca 60-80 domácností (z celk. počtu 550 čísel popisných) dosud na kanalizaci
nenapojených. Tyto domácnosti městys oslovil s výzvou k připojení, na což občané reagovali různě.
Připojování domácností ve Škvorci dříve probíhalo v několika vlnách. Nejprve se na nákladech
spojených s přípojkou podílela městys, momentálně na připojení na kanalizaci domácnostem
nepřispívá vůbec. Část občanů na výzvu pouze oznámila, že připojeni jsou a že se jedná o chybu v
evidenci, někteří měli připravené projekty a výzva jim byla impulsem k tomu, aby přípojku zrealizovali,
a jiní s přípravou na připojení ke kanalizační síti teprve začali. Městys se obrátil i na chataře s
dotazem, jakým způsobem likvidují odpad, a vyzval je, aby jej nevypouštěli do potoka a zřídili si jímky,
nebo chemické toalety. Jsou známy i případy, kdy do potoka vypouštěli i místní občané. Cílem
zastupitelstva je zamezit vypouštění fekálií a jiných odpadů do Škvoreckého potoka. V dubnu 2019
bylo městysem zadáno zpracování Technicko-ekonomické variantní studie kanalizace a ČOV Škvorec Třebohostice zhotoviteli, firmě Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., která byla vybrána ve
vyhlášeném výběrovém řízení ze tří podaných nabídek.

Změna systému odpadového hospodářství
Na zasedání zastupitelstva v druhé polovině roku 2019 se začalo jednat o změně odpadového
hospodářství. Jelikož ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu neustále rostou, navíc je velký tlak
státu na třídění odpadu, musela i naše obec začít tento problém řešit. Ráda bych zde podotkla,
žeJje dobré sledovat program jednání zastupitelstev, aktivně se jich účastnit a projevit svůj názor
a zájem o řešení problémů již ve fázi, kdy se projekty a změny teprve rodí a projednávají. Bohužel
se vlna nevole a spousty návrhů na jiné řešení problémů ozvou často teprve tehdy, když je v podstatě
hotovo. Faktické změny systému odpadového hospodářství se však očekávají teprve v roce 2020.
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Ukliďme Pošembeří - ukliďme svět
V městysu Škvorec se aktivně účastníme každoroční uklízecí akce - společná brigáda proběhla
v sobotu 23. 3. 2019. Občané mohli uklízet i individuálně, po úklidu byly pytle, popř. jiný odpad
odvezeny na náklady městyse. Žáci ZŠ aktivně uklízeli na náměstí a kolem autobusové zastávky.

Poklady z Pazderny, foto Martina Rösslerová, zdroj facebookové stránky Škvorečtí sousedé

Školství a vzdělání
Základní škola Škvorec
Základní školu ve Škvorci navštěvovalo ve školním roce 2018/19 celkem 290 žáků (z toho 204 žáků
s trvalým bydlištěm ve Škvorci nebo Třebohosticích). Škola vyučuje své žáky ve dvou budovách,
ve Škvorci bylo v tomto školním roce 7 tříd (chodí sem žáci druhého stupně) a v Třebohosticích tříd
6 (chodí sem žáci prvního stupně). Celkem ve škole vyučovalo 22 učitelů. Škola zaměstnává také
vychovatele, asistenty pedagogů, kuchařky, uklízečky a školnice.
Škvorecká základní škola žila i o prázdninách, kdy byly položeny zbrusu nové podlahy a zároveň
proběhly opravy zdí a štukování. V Třebohosticích se přes prázdniny zase opravovala střecha.
Realizovaly se dva dotační programy, tzv. Šablony II, díky nimž získala škola finanční prostředky
na personální podporu, vzdělávání pedagogů, realizaci volnočasových aktivit pro žáky a pořízení
digitální techniky. Druhým dotačním programem byla Implementace strategie digitálního vzdělávání
ve spolupráci se třemi pražskými školami. Tradičním byl celoroční školní projekt nazvaný tentokrát
Cesty ke zdraví, rozpracovaný do 10 měsíčních námětů.
Inspirováno článkem “Škvorecká škola drží správný směr”, publikovaný ve Škvoreckém zpravodaji v září 2019. který napsala Mgr. Marcela
Šeblová, ředitelka školy (na fotografii v pruhovaných šatech)
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Vítání prvňáčků v září 2019, zdroj web školy

Mateřská škola Škvorec
Rok 2019 byl pro Mateřskou školu ve Škvorci plný změn a zvratů. Se školním rokem 2018/2019 bylo
přijato do MŠ celkem 30 nových dětí, z toho 11 dětí dvouletých. Způsobil to nejspíš nedostatek dětí
staršího věku a potřeba rodičů mladších dětí nastoupit dříve do zaměstnání. Školka mohla využít
nově vystavěné třídy v budově v Tyršově ulici, kapacita školky tím byla navýšena z 25 na 50.
Venkovní hřiště pro děti prošlo opravou, zvětšilo se a nově oplotilo, vznikly nové hrací plochy a
pódium u MŠ pro vystupování dětí a letní zábavu. Byla také vysazena okrasná zeleň u chodníku, na
které se brigádně podíleli i mnozí rodiče dětí z MŠ. Ve spodním patře MŠ Tyršova byla vyměněna
okna obyčejná za bezpečnostní, zvětšila se i parkovací plocha před školkou. Úpravy stále nejsou
definitivní, ale vzhledově je vše již v pořádku a od začátku roku 2019 může naše MŠ tyto nové
vnitřní i venkovní prostory využívat.
S nárůstem celkové kapacity MŠ došlo také k navýšení zaměstnanců o dvě paní učitelky a jednoho
provozního zaměstnance. Výše školného zůstala v tomto roce nezměněná, tedy 650 Kč na dítě
a měsíc, stravné se hradilo zálohově ve výši 1 000 Kč na dítě a měsíc, vyúčtovávalo se pololetně.
Kroužků letos ubylo. A to nejen z důvodů odřeknutí lektorem, ale také kvůli velkému počtu
dvouletých dětí v MŠ, které potřebují pro adaptaci větší prostor. Ve školce zůstal pouze řečový
kroužek, plánuje se plavání pro předškolní děti a pro ostatní kroužek malých kuchtíků.
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Mateřská škola Tyršova po dostavbě prvního patra s obnoveným školkovým hřištěm vlevo, hřiště napravo je určeno pro veřejnost, zdroj:
soukromý archiv kronikářky

Základní škola Purkrabka
Alternativu ke státnímu všeobecnému vzdělávání nabízí Základní škola Purkrabka sídlící v tzv. Novém
zámku. Základním rozdílem mezi státní ZŠ a Purkrabkou je nižší počet dětí ve třídách, školné placené
rodiči, individuální přístup k jednotlivým dětem a důraz na konstruktivismus (tedy aby děti k novým
poznatkům dospěly samy). Také v této škole např. nezvoní na konec hodiny, ale hodinu ukončuje sám
vyučující a žáci nejsou hodnoceni známkami, ale slovním hodnocením. Škola je také velmi úzce
propojena s rodinou, což je výhodou při řešení problémů s chováním. Rok 2018/2019 ukončilo
prvních 12 absolventů školy. Ve škole je 5 ročníků a v každém ročníku je jedna třída. Každoročně
škola řeší převis poptávky mezi zájemci o vzdělávání. O zřízení druhého stupně škola zatím
neuvažuje.
Inspirováno článkem “Škola v Novém zámku ve Škvorci”, který vyšel ve Škvoreckém zpravodaji v červnu 2019 formou rozhovoru se
zástupkyní ředitele školy Ing. Vladimírou Burianovou.

15

KRONIKA MĚSTYSE ŠKVOREC ZA ROK 2019

První školní den v Purkrabce, září 2019, zdroj web školy Purkrabka
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Mateřské centrum Škvoreček
Mateřské centrum Škvoreček, z.s. pokračuje ve své činnosti již dvanáctým rokem. Programová
skladba aktivit je poměrně stálá. Škvoreček přivítal v letošním roce cca 5000 návštěvníků, což je
obdobný počet jako v předchozích letech. V pondělí a ve středu dopoledne je otevřená dětská herna
s programem pro nejmenší děti. Součástí herničky je výtvarný kroužek, divadélko a pohybové
aktivity. V roce 2019 hernu navštívilo 1143 rodičů s dětmi. Druhou podstatnou činností je hlídání
nejmenších dětí ve věku 2-4 roky formou miniškoličky každé úterý a čtvrtek. Miniškolička má také
stálou návštěvnost, využilo ji 500 dětí za rok. V mateřském centru je dále pravidelně vedena jóga pro
dospělé a výuka angličtiny pro děti metodou Helen Doron. Naopak z důvodů větší pracovní
vytíženosti lektorky a terapeutky bylo zrušeno kondiční cvičení pro ženy a masáže. Pořádají se zde
nárazově i vzdělávací akce. V lednu kurz líčení pro maminky a v březnu kurz první pomoci. Velké
oblibě se těšily tvořivé dílny pro dospělé věnované svátkům jara, podzimu a zimy. Proběhly také
tradiční jednorázové akce: kuličkiáda, drakiáda, halloweenské dlabání dýní, lampionový průvod,
bezčertovská mikulášská a pečení perníčků. Největší účast byla na lampionovém průvodu, tentokrát
s názvem Aneb jak na draka. Malí i velcí museli přemoci draka hádankami, aby vysvobodili princeznu z
jeho zajetí.

Logo MC Škvoreček, zdroj webové stránky centra
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Zámek
Na zámku Savoia po celý rok probíhaly soukromé a společenské akce - cca 50 svateb, 30 firemních
akcí, koncerty, zahradní pikniky, školy vaření nebo sraz automobilových veteránů. V tomto roce
se otevřely původní katakomby ze 14. století, ve kterých bude vybudováno relaxační centrum.
Dokončila se revitalizace zahrady a parku. Zámek i zámecká zahrada roste rok od roku díky péči
majitelů do krásy. Nejsou sice nadále přístupné veřejnosti, ale čas od času se zde pořádají
společenské akce či veřejné prohlídky.
Při sestavování zápisu do obecní kroniky jsme se správcem zámku, panem Miroslavem Zeleným,
narazili na diskutované téma obecního pozemku, na kterém je spodní část zámecké zahrady. Dle
informací správce zámku si tento pozemek majitelé zámku od městyse pronajímají, smlouvu
na pronájem pozemku s nimi uzavřelo bývalé zastupitelstvo a to na dobu neurčitou (pozn. kronikářky:
Osobně jsem smlouvu nikdy neviděla, ale několikrát jsem zaslechla, že je v podstatě
nevypověditelná). Původně na tomto pozemku byla skládka, kde byly mj. i vraky aut - revitalizace a
sanace tohoto pozemku stála současné majitele zámku údajně miliony korun.
Dle vyjádření vedení městyse byl tento pozemek k odkupu nabídnut majitelům zámku, nabídka padla,
ale bohužel cena, kterou obci manželé Eremeevovi nabídli, byla pro městys nepřijatelná. Pozemek,
který je předmětem tohoto sporu, se nachází v centru městyse, na dohled od školy, sokolovny a nové
MŠ a dal by se případně využívat i jiným způsobem pro potřeby městyse. Nájemné je navíc dle
vyjádření radnice tak malé, že rozdíl mezi tržním nájemným za takový pozemek a nájemným, za které
je pozemek pronajímán, již pokrylo náklady na sanaci pozemku.

Zámek v zimním hávu, zdroj fotografie FCB Savoia castle - Zámek Škvorec
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Zámecká zahrada vystrojená na svatbu, zdroj fotografie FCB Savoia castle - Zámek Škvorec, jedná se o část zahrady, kterou si zámek
pronajímá od městyse.
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Kulturní a společenské akce
Rok 2019 byl na kulturní i společenské akce poměrně bohatý. Začal vycházet tzv. Škvorecký kulturní
přehled, první vyšel v únoru 2019. Přehled vydává městys Škvorec, aby sjednotil zdroj informací
o akcích pořádaných městysem, jednotlivými spolky, sportovními kluby a jinými subjekty v obci.
Je k vidění na obecních vývěskách, na poště a lze jej v elektronické podobě najít také na stránkách
městyse či na facebooku. Níže jsou vypsány některé kulturní a společenské akce, jak šly za sebou
v jednotlivých měsících, nejedná se o kompletní výčet.

Leden 2019
Dětský karneval – tancovalo se v sokolovně, pořádal Spolek sousedů a SDH Škvorec
Ples hasičů – proběhl v sokolovně, akce SDH Škvorec
Koncert Voyage: Václav Tobrman a Natália Melnikova – hudební představení na zámku Savoia

Únor 2019
Pivní kvíz – hostila restaurace U Vacků, pořádal Spolek sousedů
Fotbalový turnaj pro děti – hrálo se na Stadionu J. Votavy, akce TJ Sokol Škvorec
Beseda „Život s dítětem autistou ve Škvorci“ – v hostinci U Zálabských, akce Spolku sousedů

Březen 2019
Jarní veselice – taneční zábava v hostinci U Zálabských, pořádal Spolek sousedů
Krásná nejen na MDŽ – beseda v MC Škvoreček
Ryba ve čtyřech – ochotnické představení divadelního spolku DIPONA Louňovice, pořádal Spolek
občanů Škvorce a Třebohostic
Úžasňákovi 2 – filmové představení pro děti, Bio Bezdíkov v hostinci U Zálabských
Elán Revival – taneční zábava, pořádal městys Škvorec v sokolovně
Pocta koním – beseda v hostinci U Zálabských, akce městysu Škvorec
Ukliďme Pošembeří – společná brigáda, akce městysu Škvorec
První pomoc u dětí – školení pro rodiče v MC Škvoreček
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Duben 2019
Velikonoční dílny – pořádal MC Škvoreček – viz foto níže

Foto zdroj - webové stránky MC Škvoreček

Turnaj v pingpongu – turnaj amatérských hráčů stolního tenisu, pořádal Spolek sousedů ve
spolupráci s městysem Škvorec v sokolovně
První pomoc – přednáška MUDr. L. Kolkové v hostinci U Zálabských, městys Škvorec
Zrodila se hvězda – filmové představení, Bio Bezdíkov
Škvorecká jízda – druhý ročník automobilové jízdy, ke které je nutný spolujezdec jako navigátor,
uspořádal Spolek sousedů

21

KRONIKA MĚSTYSE ŠKVOREC ZA ROK 2019

Den Země na Klepci – tradiční setkání okolních obcí, škol a organizací na Vrchu Klepec u Přišimas,
společná akce městysu Škvorec s SHD Škvorec a Spolkem sousedů, viz foto níže

Zastupitelé Škvorce a Třebohostic na Dni Země na Klepci, zdroj web Spolku sousedů

Světáci – ochotnické představení divadla Oudiv z Úval se odehrálo v hostinci U Zálabských, pořádal
Spolek sousedů
Velikonoční zábava – v hostinci U Zálabských
Dědictví našich předků v kostech – přednáška RNDr. Vítězslava Kuželky, antropologa Národního
muzea v hostinci U Zálabských, pořádal Spolek sousedů
Pálení čarodějnic – průvod od hasičárny směrem “Na Vrcha”, kde proběhlo zapálení vatry
s programem a občerstvením v lokalitě Višňovka, akce SDH Škvorec

Momentka z pálení čarodějnic Na Vrchách 2019, tančící děti kolem muzikantů, zdroj soukromý archiv kronikářky
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Květen 2019
Kuličkiáda – soutěž ve cvrnkání kuliček na dětském hřišti ve Škvorci, MC Škvoreček
První člověk – Bio Bezdíkov, stále ještě pod střechou v hostinci U Zálabských
Výprodej mezi vraty – sousedský bazar a výprodej v ulicích Škvorce a Třebohostic, akce Spolku
sousedů
Staročeské máje – obnovená tradice, největší společenská akce roku městysu Škvorec a SDH
Škvorec

Fotky ze staročeských májů od SHD Škvorec
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Červen 2019
Škvorec má rád víno – první degustační večer pořádaný restaurací Pavlač
Koncert pěveckého sboru Christi – tradiční jarní koncert duchovních a lidových písní v evangelickém
kostele v Husově ulici ve Škvorci, Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Přednáška o Sibiři – vyprávěla etnoložka a spisovatelka Pavlína Brzáková v hostinci U Zálabských,
uspořádal Spolek sousedů, viz pozvánka níže:

Foto zdroj - Facebook Spolek sousedů

Rodinný cyklovýlet – sportovní akce pro celou rodinu startovala u Špýcharu, pořádal Spolek sousedů
Malá čarodějnice – filmové představení Bio Bezdíkov v parku na Masarykově náměstí.

Červenec a srpen 2019
V letních měsících bylo v plném provozu Bio Bezdíkov, promítalo čtyřikrát filmy pod širým nebem
v parku na Masarykově náměstí.
International day/piknik v parku - setkání s cizinci žijícími ve Škvorci u jejich tradičních pokrmů
na čerstvém vzduchu, akce Spolku sousedů
Pohádková cesta pro děti – druhý ročník této akce, pořádal Spolek sousedů.
Sportovní kemp pro kluky a holky - příměstský tábor pro kluky a holky od 7 do 11 let
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Momentka z florbalového zápasu v kempu, foto zdroj Florbal Škvorec

Září 2019
Oslava výročí 130 let od založení sboru – v parku na Masarykově náměstí, pořádal SDH Škvorec
Zájezd do Louňovic na ochotnické divadelní představení - akce Spolku občanů Škvorce a Třebohostic
Školní otvírák – v parku na Masarykově náměstí se sešel kolektiv pedagogů, žáků a jejich rodičů
i prarodičů, ZŠ Škvorec
Přijďte pobejt aneb neseďte doma – koncert na akordeon odehrála v evangelickém kostele rodačka
z Dobročovic Marie Jaklová
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Říjen 2019
Cestovatelská přednáška Jarka Šímy – proběhla v restauraci Pavlač
Workshop výroby podzimních dekorací – v prostorách sanatoria Topas, MC Škvoreček

Překrásný věnec z akce Podzimní dekorace, pořádaná MC Škvoreček, vedená Gabrielou Černou, foto zdroj webové stránky
MC Škvoreček
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Vzpomínkový recitál šansoniéra Igora Šeba a pianisty a skladatele Jiřího Toufara – vzpomínalo
se na Miroslava Horníčka, zazněly privátní nahrávky z jejich společného vystupování, hostinec
U Zálabských
Drakiáda – v lokalitě Nad Špejcharem, MC Škvoreček
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Momentka z Drakiády, příprava na pečení buřtů, zdroj webové stránky MC Škvoreček

Elán Revival spolu s hostem Milanem Pitkinem – taneční zábava v sokolovně, pořádal městys
Škvorec.
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Listopad 2019
Strašidelný Škvorec – akce pro děti a rodiče se konala o dušičkové sobotě, pořádal Spolek sousedů

Mapka se strašidly, zdroj web Spolek sousedů

Husí hody – oslava svátku Sv. Martina s degustací vín v restauraci Pavlač ve Statku u Prahy
Lampionový průvod aneb Jak na draka, pořádal MC Škvoreček
Oslava výročí 30 let od 17. listopadu 1989 – setkání ve Škvorci u Pomníku padlých, proběhl historicky
první videomapping na venkovní stěně sokolovny s původními záběry z dob Sametové revoluce,
promítání fotografií, které zapůjčili místní občané. Vzpomínkovou akci pořádal Spolek sousedů.
V Dodatcích na konci kroniky naleznete dobové dokumenty, týkající se revolučního dění v roce 1989
u nás ve Škvorci a v Třebohosticích.
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Fotografie ze vzpomínkového večera, soukromý archiv kronikářky

S bojkou v zádech – divadelní představení amatérského divadelního spolku z Prahy, hostinec
U Zálabských
Adventní tvoření – workshop v prostorách Sanatoria Topas s výrobou adventních věnců, pořádal
MC Škvoreček.
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Prosinec 2019

Jak je vidět z pozvánky na adventní akce, škvorečtí a třebohostičtí se v prosinci v podstatě vůbec
nezastavili. K jednotlivým akcím přidávám pár fotografií, které adventní atmosféru v našem milém
městysu přiblíží.
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Společné foto z Ladovského Mikuláše, pořádaného již potřetí Spolkem sousedů ve spolupráci se Statkem u Prahy a Městysem Škvorec
a Albou ČR, foto zdroj web Spolku sousedů

Mikulášská, resp. andělská nadílka v ZŠ, foto zdroj web škola-škvorec
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Vánoční koncert v kostele Sv. Anny, zpívají žáci ZŠ, foto zdroj web škola – Škvorec
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Betlémské světlo již podruhé přivezli Skauti do Škvorce a pokračovali tak v tradici jeho šíření do našich domácností, foto z parku na
náměstí, zdroj Alena Dryáková
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Společná oslava Silvestra 2019, Spolek občanů Škvorce a Třebohostic
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Spolky a jejich činnost
Sbor dobrovolných hasičů Škvorec
Sbor evidoval celkem 108 členů, z toho 56 mužů, 21 žen a 31 mladých hasičů. Členové se letos sešli
na pravidelných členských schůzích celkem desetkrát. Zásadní byla změna starosty, která proběhla
v lednu 2019. Pomyslné žezlo a starostovství předal Vladimír Havránek po čtyřech letech Janě
Fejfarové. Hasičský rok probíhal v obvyklém tempu, začátek roku odstartoval dětský karneval
a hasičský ples v sokolovně. Hasiči předem tradičně obcházejí obě části městyse, aby mohli sousedy
osobně pozvat. Koncem března proběhl kompletní úklid klubovny, garáže a renovace překážek,
v dubnu Den země na Klepci, kde naši hasiči předvedli techniku a osvěžili návštěvníky vodní lafetou
ze střechy. V dubnu proběhlo ještě Pálení čarodějnic v lokalitě Na Višňovce. Hranice měla letos
19 pater! Na svátek sv. Floriána, tj. 4. května uspořádali Den otevřených dveří hasičárny ve Škvorci.
Návštěvníci si mohli prohlédnout vycházkové a zásahové oblečení a speciální oblek na hmyz,
tréninkové a soutěžní oblečení mladých hasičů. K prolistování byla připravena hasičská kronika.
V květnu proběhly po dvou letech tradiční Staročeské máje, v červnu Dětský den ve spolupráci
s TJ Sokol. V létě probíhalo v parku promítání letního kina Bio Bezdíkov, na kterém v hasičské
klubovně zajišťuje sbor občerstvení. Největší letošní akcí byla oslava 130 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů Škvorec. V sobotu 5. října se po mnoha letech konal ve Škvorci Závod
požárnické všestrannosti pro mladé hasiče. Hlavním organizátorem byl Standa Kopecký. O adventu
hasiči hasili žízeň návštěvníkům vánočního jarmarku, který se konal při příležitosti rozsvícení stromu
v parku u radnice, na Silvestra se rozloučili se starým rokem na veřejném ohňostroji Na Višňovce.
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SDH Ženy
Letošní rok měly ženy z SDH opravdu nabitý. Nejen, že se většiny akcí SDH zúčastnily, ale mnohdy
byly pro kluky hnacím motorem. Aktivně se zapojují do práce s mladými hasiči a účastní se jejich
tréninků a závodů. V dubnu se družstvo žen tradičně zúčastnilo soutěže 100m překážek v Klučově a
umístilo se v první polovině výsledkové tabulky. Největším mezníkem bylo letos okresní kolo hasičské
soutěže v Čelákovicích, ženy vybojovaly krásné 5. místo. Dále se zúčastnily Vimmerova memoriálu v
Brandýse nad Labem – do hasičárny přivezly bronzový pohár, ze zářijového okrsku přivezly poháry
dva, a to za 2. a 3. místo.

Tým hasiček – foto zdroj Jan Zálabský, soukr. archiv
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SDH Mladí hasiči
Mladí škvorečtí hasiči mají tři družstva - mladší, starší a dorost. Stejně jako minulý rok trénovali
v sezóně (duben - říjen) 2x týdně v parku před hasičárnou, v zimním období jednou týdně
v sokolovně. Dětí do kroužku dochází kolem třiceti. Společně jezdí na soutěže v požárním sportu –
v únoru Nehvizdy, v březnu Mukařovské uzlování, v dubnu Klučov, od června do září se účastní
Podlipanské ligy, v září Vítězov, Maxíkův Pohár v Brandýse nad Labem, v říjnu Závod požárnické
všestrannosti, konaný po letech zde ve Škvorci. Dorostenka Viktorie Lukešová vyhrála okresní kolo
soutěže Požární ochrana očima dětí. V létě ve spolupráci s SDH Vrchovina měly děti pětidenní
soustředění v jejich hasičské zbrojnici. Jednalo se o druhý ročník této akce. Velký úspěch na závěr
sezóny předvedli starší žáci na Podlipanské lize v Kostelci nad Černými lesy s časem 17,83 a 4.
místem. A hned druhý den v Brandýse nad Labem na Maxíkově poháru s časem 23,09 s a zlatým 1.
místem! V prosinci proběhla vánoční besídka. Dětem se celoročně věnuje celkem 9 dobrovolníků,
mezi hlavní stálice patří Zuzka Hroudová, Standa Červínek, Jana Fejfarová, Kristýna Vančurová a letos
se přidali také Klára Laneve, Tomáš Navrátil a Jan Pšenička, vedoucím Mladých hasičů zůstává Jan
Zálabský.

Mladí hasiči na letním soustředění ve Vrchovině, foto zdroj Jan Zálabský, soukr. archiv
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Myslivecký spolek Škvorec
Spolek se rozhodl, že do kroniky letos nebude přispívat článkem, ale poslali alespoň fotografii vzácné
koroptve polní, která se vyskytuje v našem revíru.
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TJ Sokol Škvorec

Bohužel ani v letošním roce se mi po marných pokusech od představitelů TJ Sokola Škvorec
nepodařilo získat příspěvek do kroniky. Přidávám alespoň fotografii se sestavou fotbalistů z jejich
facebookové stránky. Osobně si myslím, že je škoda, že o činnosti fotbalistů nebude ani v letošním
kronice zápis, fotbal ve Škorci žije, ale svým vlastním životem.

Spolek občanů Škvorce a Třebohostic
Spolek uspořádal v letošním roce nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost řadu společenských
akcí a několik odborných přednášek. V lednu proběhla v hospodě U Vacků přednáška JUDr. Samkové
na téma „Zachovejme si zdraví“. V únoru byl uskutečněn zájezd do Louňovic na divadelní představení
„Žena v trysku století“. V březnu bylo odehráno ochotníky z Louňovic divadelní představení „Ryba
ve čtyřech“ ve škvorecké sokolovně. Stejný den se zde uskutečnila i členská schůze spolku. V dubnu
proběhla přednáška pana Polesného, vyhlášeného zahradníka, v hospodě U Vacků, následovaná
diskusí. A pro velký ohlas pan Polesný zavítal do Škvorce v květnu znovu a také se zúčastnil výpravy
do zahrady ve Zvířeticích. V srpnu spolek uspořádal zájezd do Českých Budějovic, kde probíhala
výstava Země živitelka, v září zájezd na poslední divadelní představení na letní scéně v Louňovicích
spojené s přátelským posezením. Vánoční koncert na zámku BON REPOS proběhl v prosinci a spolek
ukončil svoji činnost v roce 2019 společnou oslavou Silvestra v pivovaru v Kostelci nad Černými lesy.
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Spolek sousedů
V roce 2019 pokračoval Spolek sousedů s pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí.
Bylo jich celkem 48. Některé akce spolek pořádal už poněkolikáté – např. Automobilové orientační
závody, Výprodej mezi vraty, Pohádkový les nebo Ladovského Mikuláše. Některé akce byly i nové třeba International day, Nokturno u zámeckého jezírka nebo Strašidelný Škvorec. Mezi nejúspěšnější
akce roku 2019 patřily projekce letního kina Bio Bezdíkov, na kterých několikrát překročila
návštěvnost hranici 300 návštěvníků. V listopadu zapojil spolek velké množství dobrovolníků do akce
Strašidelný Škvorec. Tato akce zaznamenala opravdu velkou účast lidí a navázala na stezku Harryho
Pottera z roku 2018. Odhadem více než 200 návštěvníků se zúčastnilo již tradiční adventní akce
Ladovský Mikuláš. Na začátku roku 2019 vznikl Divadelní soubor Bezdíkov, který funguje pod Spolkem
sousedů. Amatérští herci pod vedením režiséra Petra Krejčího celý rok nacvičovali svou první hru.
Premiéra je naplánována na rok 2020. Za pomoci občana Škvorce pana Rudolfa Šrůtka se spolku
podařilo získat dar z programu Spolu se zaměstnanci od společnosti Avast, za který bylo pořízeno
technické vybavení pro spolkové kino Bio Bezdíkov a pomůcky pro další akce. Spolek přivítal nové
členy, kteří přišli s novými nápady. Z pozice místopředsedy spolku odstoupil z časových důvodů
vedoucí kina Bezdíkov Jaroslav Vácha, který ale zůstává aktivním členem. Novým místopředsedou byl
zvolen Lukáš Menoušek. Spolek měl k 31. 12. 2019 25 členů.

Logo spolku, zdroj webové stránky spolku
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Bio Bezdíkov
Nejen letní kino Bio Bezdíkov má za sebou velmi úspěšnou třetí sezónu a stalo se tradiční součástí
kulturního dění v obci. Za uplynulý rok se mu podařilo získat profesionální filmový projektor díky
grantu od společnosti T-mobile. Díky dalším sponzorským darům byl pořízen také třetí reproduktor,
který lze využít nejen při filmových představeních, ale i při koncertech, které Bio Bezdíkov zvučí
(koncerty ZŠ, Nokturno na zámku). Těsně před zahájením letní sezóny 2019 pomohla společnost
Avast získat dobrým mužům s klikou nové promítací plátno, a tak si všichni můžeme užívat krásný a
jasný obraz. V tomto roce proběhlo 14 představení, které navštívilo celkem 1.397 diváků, což je
téměř dvakrát více než loni. Rekordní návštěvnost měl film Ženy v běhu na který přišlo 350 lidí. Kino
provozují ve svém volném čase a zdarma lidé ze Spolku sousedů za podpory městyse Škvorec
a místního sdružení SDH. Pevnou součástí týmu jsou Jaroslav Vácha, Lukáš Menoušek a Josef
Suchánek.

Diváci sledující film v parku na Masarykově náměstí – foto zdroj Jaroslav Vácha
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Divadelní spolek Bezdíkov
Historicky první schůzka nového spolku Ochotnického divadla Bezdíkov proběhla ve Škvorci v hostinci
U Zálabských v úterý 12. března 2019. Sousedy ochotné hrát divadlo a dělat tak radost sobě
i ostatním sezvali manželé Petr a Denisa Krejčí. Byl to jejich společný nápad dát ve Škvorci takový
spolek dohromady, dříve se tu ochotnické divadlo hrávalo v sokolovně. Pokud by se povedlo hru
nazkoušet a odehrát, jednalo by se o divadelní premiéru v naší obci po šedesáti letech!!! Na této
první schůzce se sešlo celkem 12 ochotníků. Petr přednesl nápad nacvičit hru "Proč muži
neposlouchají a ženy neumí číst v mapách", která je napsaná pro 16 herců! Hru napsal na základě
knih manželů Alan a Barbary Peaseových Miroslav Hanuš a zároveň ji také zrežíroval pro divadlo ABC.
Navíc hru uvedl ochotnický spolek Bozkov z Podkrkonoší, odkud Petr pochází a kde dříve aktivně
působil. Tuto hru ochotníci skutečně nacvičili a původně ji plánovali ještě v roce 2019 předvést
sousedům a svým blízkým, nakonec se premiéra v tomto roce neuskutečnila. Ale podařilo se dát hru
dohromady a nazkoušet. Je velmi zajímavé, že v podstatě každý charakter role, kterou herci hrají,
souzní s tím, jací jsou i ve skutečném životě, což je někdy komické a občas to působí téměř magicky.

Herecká divadelní sestava v naší zkušebně v hostinci U Zálabských, zleva horní řada Dr. Alan alias Marcel Slováček, Jan Udatný alias hormon
Estrogen, Petr Krejčí alias hormon Testosteron, Markéta Brandová alias slečna Sendy, Matyáš Brand alias Denny, Leoš Dittmann alias
Eduard, Robert Kotál alias Homér, Jakub Makal alias Richard; prostřední řada zleva Denisa Krejčí alias Simona, Libuše Roztočilová alias
Dr. Barbara, Jana Ježková alias Lucie, Olga Viktorinová alias Margaret, sedící zleva Eva Zálabská alias Pfé, Dana Musialová alias Irena,
Stanislav Kopecký alias Pfí, foto zdroj archiv DSB
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Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Škvorec
Ke dni 15. 2. 2020 bylo registrováno v ZO ČSV 15 včelařů se včelami a 2 včelaři toho času bez včel.
Na podzim 2019 zazimovali celkem 145 včelstev. Organizace zahrnuje i chovatele z Třebohostic
a z obce Zlatá. Za letošní rok 2019 byl zaznamenán úhyn minimálně dvaceti včelstev, což bohužel
nemusí být konečný počet. Průměrný výnos medu byl cca 20 kg na včelstvo (celkem zhruba 2900 kg
medu) což se dá považovat za průměrný rok. Cena medu byla při prodeji přebytků “ze dvora”
150 Kč/kg. O prodej medu tímto způsobem je ale rok od roku větší zájem, a to takový, že již na
podzim měli včelaři skoro všechen med vyprodaný.
Členové i nadále bojují s chorobami a škůdci včel. V současnosti se jeví jako nejproblematičtější
pokračující napadení včelstev roztočem Varroa destructor. Roztoč se postupně rozšířil z jižní Asie
(Indie) po celé Evropě už od konce šedesátých let minulého století. Našim, tedy evropským včelám,
naneštěstí škodí daleko více než včelám asijským! Tento roztoč způsobuje vážné oslabení včelstev,
které pak hynou následkem dalších chorob např. viróz a patogenních plísní. Léčení spočívá v tlumení
počtu roztočů pomocí chemických preparátů a současný stav je tak vážný, že bez tohoto tlumení
si nelze nyní chov včel vůbec představit, dokonce je Veterinární správou ČR přímo nařízeno. I přesto
dochází k masivním úhynu včelstev. Někteří členové jím byli velmi citelně postižení.
Velkým problémem je dále i výskyt bakteriálního moru včelího plodu blízko naší oblasti. Chovy našich
včel ohrožuje také pokračující používání chemických přípravků pro ochranu rostlin okolními
podnikateli v zemědělství. S tím souvisí i způsob hospodaření - velké plochy plodin v monokulturách,
malá druhová rozmanitost. O napravení současného stavu se ze strany státních řídících orgánů
i veřejnosti mluví již několik let, ale prakticky se neděje zatím nic.

Včelaři na schůzi konané 1.3.2020 v salonku restaurace U Vacků, foto zdroj Jaroslav Kolek
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Církve v městysi
Římskokatolická farnost Úvaly – filiální kostel sv. Anny

Kostel v podvečer, foto soukr. archiv kronikářky

Farnost Úvaly obhospodařuje náš kostel sv. Anny stojící nedaleko zámku v ulici Smiřických, což
je mimochodem část obce, která dříve bývala centrem. Pořádají se zde bohoslužby každou třetí
neděli v měsíci. Farářem je pan Pavel Budský. Na žádost o poskytnutí příspěvku do kroniky bohužel
opakovaně nereagoval.
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Škvorci
Díky péči nájemců fary i obětavé práci dobrovolníků, členů sboru a jejich rodinných příslušníků
pokračovala i letos obnova kdysi zpustlé farní zahrady a prostranství před kostelem. V květnu
se kostel zapojil do akce Noc kostelů, byla připravena komentovaná prohlídku kostela a výstava dvou
krajinářů, Rostislava Matulíka a Dalibora Koloce. Přišlo přes sedmdesát lidí a skromný, ale malebný
chrám Páně zůstal až do noci otevřený i těm, kteří sem jinak cestu nehledají. Rovněž v květnu hostil
kostelík návštěvu ze spřátelených sborů z Prahy-Horních Počernic a Uhříněvsi. V červnu zde proběhl
tradiční koncert komorního pěveckého sboru Christi z Úval. V září proběhlo celodenní setkání
se všemi evangelickými sbory pražského seniorátu. Další velkou akcí, určenou veřejnosti, byl
adventní benefiční koncert na podporu rekonstrukce varhan. Kostel přivítal stovku posluchačů, mimo
jiné také paní starostku Martinu Vodičkovou a Karla Horčičku, radního Středočeského kraje pro
kulturu. Byl zřízen transparentní účet, kde se shromažďují peníze na záchranu rozebraného
hudebního nástroje. Za účelem propagace adopce jednotlivých varhanních píšťal slouží web
www.skvoreckevarhany.cz. Od září má společenství nového administrátora. Sestru farářku Elen
Plzákovou, která po léta sbor vedla a formovala, vystřídal bratr farář Pavel Kalus ze sboru Žižkov I.
Bohoslužby, na které sbor srdečně zve každého bez rozdílu vyznání, probíhají každou druhou a
čtvrtou neděli v měsíci od 9.30 hod.

Foto ze dne otevřených dveří v evangelickém kostele
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Foto z adventního koncertu v evangelickém kostele

Zajímavosti a události ve Škvorci
Úmrtí bývalého starosty městyse
Dne 8. září 2019 zemřel po dlouhé těžké nemoci pan PhDr. Vladimír Trojan ve věku 67 let. Jako
starosta a zastupitel Škvorce se dlouhá léta významně podílel na chodu našeho městyse a za jeho
působení byla postavena nová MŠ v ulici Tyršova. Sama jsem byla účastníkem jeho jednání s rodiči
v době, kdy kapacita pronajaté budovy MŠ dlouhodobě nestačila zvyšujícímu se počtu dětí ve
Škvorci a Třebohosticích. Bylo to první konstruktivní jednání, které jsem na místním úřadu zažila.
Takže i za nás rodiče: díky a odpočívejte v pokoji.

Úmrtí bývalého ředitele ZŠ Škvorec
Dne 17. srpna 2019 zemřel po těžké nemoci pan Mgr. Miroslav Sedláček ve věku nedožitých 68 let.
Jako bývalý ředitel se významně podílel na chodu ZŠ ve Škvorci.
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Záchranný archeologický výzkum
Roku 2019 probíhal ve Škvorci záchranný archeologický výzkum v Jiráskově ulici na parcele č. 981/11,
který odhalil při výkopech základů domů sídlištní vrstvu s keramickými nálezy z neolitu, viz druhé
foto. Ze zásypu byly odebrány drobné zlomky mazanice a jeden okraj nádoby. Rozměry objektu jsou
60x72 cm. Poslední archeologický objev byl ve Škvorci učiněn v roce 2010, v Třebohosticích
naposledy téhož roku. Oba snímky pocházejí z nálezové zprávy, vydané Archeologickým ústavem
Praha.
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Vyvěšení tibetské vlajky na budově úřadu
Městys Škvorec se vyvěšením tibetské vlajky před budovou úřadu letos poprvé připojil (spolu s více
než 800 obcemi v ČR) k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"*. Akce proběhla jako každý rok
10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, letos to bylo přesně 60 let.
Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu.
* informace o tradici vyvěšování tibetské vlajky najdete v části Dodatky
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Vyjádření ombudsmanky ke kauze ulice U Pražírny
V prosinci 2019 se vyjádřila veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová k nepovoleným terénním
úpravám investora, který stavěl domy v lokalitě U pražírny. Tuto kauzu jsem již zmiňovala v minulé
kronice, řešila ji i Česká televize v pořadu Černé Ovce. "Není pochyb o tom, že terénní úpravy
a stavební práce, které investor prováděl, vyžadovaly povolení podle stavebního zákona a investor
o ně ani nepožádal. Nezákonnou činnost prováděl před zraky úřadů dlouhodobě a úřady nezasáhly
s dostatečnou razancí, nevyužily zákonné prostředky, které mají. Umožnily tím investorovi nerušeně
pokračovat, realizovat své záměry a z nezákonného jednání profitovat. Je to naprosto tristní," uvedla
Šabatová. Kritizovala také stavební úřad v Úvalech za jeho nečinnost v této věci. Investor podle
ombudsmanky provedl na území obce Škvorec bez povolení rozsáhlé zásahy v terénu, vykácel stovku
stromů, zasypal chráněné údolní nivy Škvoreckého potoka odpadem a na provedených terénních
úpravách zahájil výstavbu rodinných domů, kterou v podstatě dokončil. Nepovolené
a nezkolaudované stavby pak neoprávněně připojil na vodovod a kanalizaci v cizím vlastnictví
a rozparcelované pozemky i stavby rozprodal.
Článek byl uveřejněn na webu region.rozhlas.cz
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Přejmenování Bistra Savoia na Da Antonio Bistro
V roce 2019 Bistro Savoia nebylo v provozu, fungoval pouze penzion s ubytovací kapacitou 9 pokojů
pro 24 hostů. Zajímavý je příběh, který vedl k přejmenování tohoto zařízení, proto jsem ho zařadila
do této sekce. Antonio Salvatore byl otcem současné majitelky zámku, paní Moniky Salvatore,
a provozoval bistro a penzion několik let. Zemřel v roce 2014 a na jeho počest se nyní používá v názvu
jeho jméno (Da Antonio Bistro a Residence - přeloženo z italštiny “U Antonia”).

Foto zdroj soukromý archiv kronikářky
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Natáčení promo videa pro Nadaci Via
Nadace Via se už více než 20 let věnuje rozvoji komunitního života a dárcovství. Finančně podpořila
komunitní kino Bio Bezdíkov ve Škvorci v roce 2018 a v létě letošního roku u nás natočila své promo
video. Natáčelo se u zámku, v parku, u radnice a v hostinci U Zálabských. Ve videu účinkuje spousta
škvoreckých občanů – dospělých i dětí. Video je možné shlédnout na kanálu Youtube a má název
Pomáháme tvořit místa, kde je radost žít.
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Vystoupení našich spoluobčanů na akci Letná 2
Pod heslem “Letná 2 – znovu za demokracii” se v sobotu 16.11.2019 odpoledne na Letenské pláni v Praze
konala demonstrace, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Demonstranti vyslovili své
požadavky směřující na premiéra Andreje Babiše. Na akci se sešlo 250 až 300 tisíc protestujících a byla
to již druhá demonstrace, první proběhla v červnu. Spolek Milion chvilek dal premiérovi ultimátum
do 31. prosince, aby odvolal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a zbavil se Agrofertu, nebo aby
odstoupil. Mimo jiné k lidem promlouvali: Zdeněk Svěrák, Jan Potměšil, Dana Kolářová, Bolek Polívka
a zazpíval Jaroslav Hutka. Hlavní postavou tohoto hnutí je Mikuláš Minář, předseda spolku Milion
chvilek, který zde také vystupoval. O této akci zde píšu především proto, že zde vystoupili mezi
těmito slavnými osobnostmi také naše starostka Martina Vodičková a člen Bio Bezdíkov Jaroslav
Vácha. Povzbudili lidi k tomu, aby sebrali odvahu a nebáli se měnit své okolí tím, že začnou být aktivní
sami ve své obci. Na jejich vystoupení reagoval Minář poznámkou, že na obecní úrovni se politika
zlepšuje a vyzval demonstrující, aby zvážili vstup do politiky. „Potřebujeme váš čas, vaši energii a
vaše úsilí,“ uvedl s tím, aby si vybrali politické strany jim blízké.

Záběr z vystoupení na demonstraci na Letné, vysílala v přímém přenosu ČT24, foto zdroj soukromý archiv Jaroslava Váchy
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Ježíškova vnoučata v sanatoriu Topas
Projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata se sanatorium Topas zúčastnilo již potřetí. Na webu
rozhlasu jsou od podzimu zveřejněna přání klientů domova a lidé z celé ČR si mohou vybrat, komu
přání splní. Lidé, kteří často nemají své blízké, jež by je navštěvovali a obdarovali je, mají různá přání
– jak hmotné věci, tak i zážitky. Sama jsem si se svými dětmi vybrala přání paní Jitky, která je velká
parádnice a přála si barevné náramky na ruku. Sešli jsme se v jídelně sanatoria, společně s mými
dětmi jsme náramky vytvořili a byl to pro nás vzájemně velmi příjemně strávený adventní čas.

Předání jednoho z vánočních dárků, foto zdroj soukromý archiv kronikářky
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Společenská kronika
Nejčastěji se vyskytující křestní jména ve Škvorci a Třebohosticích byla:
Muži: Jan 68x, Petr 46x, Pavel 43x (předčil Martina z loňského roku, ten je na 4. místě s počtem
výskytů 40)
Ženy: Jana 37x, Kateřina a Lenka 35x, Hana 33x (předstihla Marii, která má 4. místo 30x)
Nejčetnějšími příjmeními zůstávají stejná jako v roce 2018, a to v tomto pořadí: Hájkovi, Němečkovi,
Dvořákovi.
V roce 2019 dosáhly nejvyššího věku 92 let dvě občanky.
Narodilo se 31 dětí, 28 ve Škvorci a 3 v Třebohosticích, v roce 2018 to bylo 23 dětí.
Zemřelo 10 občanů, 8 ze Škvorce a 2 z Třebohostic, v roce 2018 to bylo 17 občanů.
Přistěhovalo se 128 občanů (loni 102). V rámci městyse se stěhovalo 9 občanů (22). Odstěhovalo
se jich 40 (27). Počet občanů tedy stále roste.
Počet obyvatel k 31. 12. 2019 byl 1804 (Škvorec 1603, Třebohostice 201), (1697 celkem loni, Škvorec
1509, Třebohostice 188).
Bylo přiděleno 18 čísel popisných ve Škvorci a 2 čísla v Třebohosticích.
Vítání občánků se uskutečnilo dvakrát. O vítání, které proběhlo dne 14. 3. 2019, projevilo zájem
17 rodičů 11 chlapců a 6 dívek. Dne 5. 12. 2019 se přišlo přivítat 21 rodičů (9 chlapců a 12 dívek).
Vítali se i děti s narozením v předešlém roce, které se předchozích vítání nemohly zúčastnit.
V našem matričním obvodu bylo uzavřeno 111 manželství (loni 73), z toho 19 bylo uzavřeno před
orgánem církve a 24 manželství, kde alespoň jeden ze snoubenců nebyl občanem ČR. Ve Škvorci
bylo uzavřeno 97 sňatků, v Sibřině 9 a v Květnici 5. Ve Škvorci byly svatby uzavírány na těchto
místech: zámek 28, Statek u Prahy 27, Škvorecký dvůr 25, úřad 15, Kostel sv. Anny 1, jiné místo 1. V
pěti případech byl alespoň jeden ze snoubenců občanem Škvorce nebo Třebohostic.
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Zdroje a prameny
Při sestavování jednotlivých částí kroniky jsem použila zdroje dostupné na internetu, nebo si vyžádala
písemné doklady a jiné informace. Podklady k článkům poskytli:
Úřad městyse a služby: Ing. Martina Vodičková
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Škvorec: Marek Mandík a Jan Zálabský
Stavební činnost: Josef Suchánek a Ing. Barbora Seidlová
Doprava v obci a okolí: Ing. Barbora Seidlová
Činnost Městské policie Úvaly v katastru městyse: Jana Králová
Kanalizace ve Škvorci a Třebohosticích: Ing. Martina Vodičková
Mateřská škola Škvorec: Bc. Jitka Myslivečková
Mateřské centrum Škvoreček: MUDr. Petra Kučerová
Staročeské máje: Ing. Jana Fejfarová
Sbor dobrovolných hasičů Škvorec: Ing. Jana Fejfarová (i za ženy)
SDH Mladí hasiči: Jan Zálabský
Spolek občanů Škvorce a Třebohostic: Mgr. Květoslava Bělohubá
Spolek sousedů: Ing. Martina Rösslerová
Český svaz včelařů: Jaroslav Kolek
Farní sbor Československé církve evangelické ve Škvorci: Blahoslav Hruška
Společenská kronika: Martina Macháčová
Za příspěvky velice děkuji, jsou cenným zdrojem informací, protože kronikářka nemůže být u
všeho a všude!
Za pomoc s grafickou úpravou děkuji Ing. Radkovi Pohnánovi.
Na kronice jsem spolupracovala s vedením městyse, především s naší starostkou Martinou
Vodičkovou.
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Dodatky
Facebooková skupina Škvorečtí sousedé
Tato skupina na sociální síti je funkční a velmi aktivní již několik let. Ráda bych zde uvedla,
že facebooková skupina Škvorečtí sousedé neslouží jako oficiální informační kanál městyse, jedná
se spíše o tzv. drbnu, kde se občané vyjadřují k různým nešvarům, nabízejí své služby, výrobky nebo
poklady z půdy, ale často zde také vznesou dotaz směrem k radnici, příp. k zastupitelům městyse.

Historie staročeských májů
Každý lichý rok probíhají ve Škvorci a Třebohosticích obnovené tradice slavení staročeských májů.
Jelikož spousta lidí tuto tradici nezná, ráda bych zde zařadila podrobnější výklad. Připravili jej členové
SDH Škvorec pro děti na druhém stupni základní školy. Za poskytnutý materiál na téma tradice májů
děkuji Zuzaně Hroudové.
Staročeské máje jsou symbolem spojení občanů a slouží k vyčištění vesnice od neduhů, drbů a všech
zlých věcí, které se zde odehrávají. Májové slavnosti jako takové mají dlouholetou tradici po celé
Evropě. Jde o oslavu jara, lásky a radosti. V různých zemích se slaví různě. U nás je hlavním symbolem
této tradice májka nebo také král. Je to dominanta vesnice a měla by převyšovat okolní domy. Jde
o pokácený strom zbavený kůry a větví, postavený ve středu obce a mající navrchu připevněný věnec.
Král se staví den před slavnostmi. (Pozn. kronikářky: na Valašsku se májka staví o filipojakubské noci
na prvního máje a místní ogaři ji musí střežit až do posledního máje. Pro mě bylo vždy
nepochopitelné, proč je ve Škvorci májka vystavena pouze přes noc a na druhý den je pokácena.)
Postavená májka je terčem chlapců z okolních vesnic, kterým jde o její pokácení a ukradení věnce.
Bez věnce se totiž májové slavnosti nemohou konat a věnec by musel být vykoupen zpátky. Májka by
měla být hlídaná, a to i přes noc. Byla by ostuda vesnice, kdyby ji ukradli.
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Samotný den oslav připomíná 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:
o 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
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mušketýři a dvorní dámy (zvídavá pozn. kronikářky: Takže i když je král hodný a laskavý, tak
ho na konci popraví…?)
kecal – je v čele průvodu; vyvádí dívky z domu k mládencům; je bavičem; na sobě má
klobouk se stuhami a v ruce hůlku
bílý hasič – vede celý průvod a určuje jeho směr
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. Ve Škvorci a Třebohosticích se Staročeské máje konají každý lichý rok a pořádá
je místní Sbor dobrovolných hasičů spolu s dobrovolníky. V pátek hasiči umístí svobodným dívkám
k domu břízky. Dívku, která si stromek barevně ozdobí, navštíví druhý den slavnostní průvod, který
prochází Škvorcem i Třebohosticemi. U domů s ozdobenou břízkou 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. Průvod končí svou pouť na náměstí, kde
se koná králův soud a vyhlášení královny. Poté se ústřední postava (kecal) 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. Závěrem slavnosti je májová zábava, kdy se přenese věnec do místní sokolovny
a zábava může začít. Sousedé společně oslavují očištění vesnice a veselí se až do ranních hodin.

Příspěvek SDH Škvorec k letošní oslavě Májů
Letos jsme po dvou letech opět uspořádali ve Škvorci a v Třebohosticích tradiční staročeské máje.
Poprvé nás podporoval městys, a to jak finančně, tak i osobní účastí většiny představitelů městyse
v průvodu. Byla to jako vždy hromada práce. Již od února jsme sháněli hlavní postavy do průvodu,
zajišťovali zapůjčení kostýmů v kolínském divadle stejně jako povozů na přemisťování muzikantů,
občerstvení a šatlavy. Důležité bylo sehnat i důstojný kočár s koňmi pro krále. Velkým oříškem bylo
zapůjčení poštovního holuba, kterého se podařilo získat díky paní Brichové. Zuzka Hroudová s Honzou
Zálabským navštívili ZŠ, aby vysvětlili osmákům a deváťákům, oč běží a jak je důležité pro zachování
této tradice především zapojení mladší generace. Připravili si krátkou prezentaci s fotkami
a povídáním. Během celého výkladu všichni bedlivě dávali pozor. Bohužel těsně před akcí všechna
děvčata svoji účast zrušila. Také jsem byla zklamaná, že se vytančení nezúčastnily naše mladší dívky
ze sboru, tak snad se napřesrok polepší. Výuku polky a valčíku jsme zařadili i na program našeho
letního soustředění. Ve čtvrtek převážně chlapi vyrazili do lesa pro strom “krále májů”. Mile
mě překvapilo, kolik lidí se účastnilo brigády. Jirka Brich vybíral pečlivě a tak měla Májka přes
25 metrů. Pamětníci se svěřovali, že tak dlouhou májku ve Škvorci ještě nikdy neviděli. Po převozu
stromu z lesa následovalo jeho odkůrování. Naše ženy - hasičky spolu s Gábinou Černou v mezičase
připravovaly věnec. Ten jsme letos nechali zhotovit z vodovodních trubek kvůli tloušťce, váze
a trvanlivosti. I po pokácení krále a divoké večerní zábavě zůstala konstrukce neporušená. V pátek
se ozdobil břízkami valník a za pomoci jeřábu byl postaven král - májka. Mezitím už další skupina
rozvážela břízky svobodným dívkám po obci, kterých bylo přes šedesát, ale stromek jich nakonec
ozdobilo jen šest! V sobotu ráno se sešly v klubovně všechny postavy, až na kecala. Tomu jsme
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se marně pokoušeli několik měsíců dovolat, a tak se role ujal Marek Mandík. Oblékli jsme
se do kostýmů, všechny povozy s občerstvením i muzikanti dorazili a mohlo se vyjet do Třebohostic.
Procházet Třebohostice jsme začali odshora, kde jsme si zatančili a sestupovali dolů k hostinci. Cestou
vybírali drábové příspěvky od místních obyvatel. Počasí vyšlo perfektně, a tak pivo a limo teklo
proudem. Na náměstí proběhlo focení s místními občany, taneček a pak bílý hasič Jirka Brich zavelel,
že je čas k odjezdu. Plynule jsme se přesunuli do Škvorce, kde následoval oběd, krátký odpočinek
a fotografování. Mezitím se objevil konečně i kecal, kterého musel vypátrat policajt. Tanečníci tančili,
hudba vyhrávala celou cestu a postupně se do průvodu přidalo i pár místních obyvatel v dobových
oblecích. Postupně jsme procházeli celou obcí podle mapky, kterou vždy vyrábí Jirka Brich. Zastavili
jsme se i u paní starostky, která si s králem také zatančila. Celou cestu kecal komentoval a vyzýval lidi,
aby tančili. Mušketýři si krále hlídali a ani u kardinála nezaháleli. Tomu se díky sluníčku trochu
připálila hlava a měl ji několik dní červenou s bílým kolečkem nahoře. Na konci naší procházky obcí
jsme došli až na náměstí, kde bylo připraveno pódium pro závěrečné divadlo. Všechny hlavní
postavy, tedy král, kardinál, mušketýři, kecal, písař, kat a soudce úspěšně zahráli poslední scénku. Pak
následovalo vyhlášení královny a princezny májů a byla vydražena májka (vydražil ji Lukáš
Menoušek), letos prvně se dražilo i pomocí telefonu. Ihned poté byla májka setnuta a věnec odnesen
do sokolovny na večerní zábavu. K tanci hrála skupina Faust Band. Návštěvníkům se hudba líbila,
tančilo se až do ranních hodin. Celé letošní máje byly po všech stránkách vydařené a nálada byla
bezvadná.
Sepsala starostka sboru Jana Fejfarová

Informace o kampani Vlajka pro Tibet

Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala
se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí na podporu Tibetu. Akce probíhá každý rok
10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Při povstání v roce 1959 zemřelo více
než 80 000 Tibeťanů, statisíce Tibeťanů zemřely v následujících letech ve vězení, pracovních táborech
nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv
v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku
vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 817 obcí, měst, městských částí
nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky
vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také mnoho občanů
ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.
Zdroj: webové stránky Lungta
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Dobové dokumenty 1989
Těsně před dokončením této kroniky se mi dostaly do rukou dokumenty, mapující průběh událostí
sametové revoluce v roce 1989 zde v obci. Předala mi je PhDr. Hana Urbanová, která je doma
opatrovala po svém zesnulém muži Jiřím Trnkovi, který byl jedním ze zakládajících členů místní
odnože Občanského fóra. Občanské fórum používalo zkratku OF, kdy O bylo už tehdy před 30 lety
vlastně emotikonem smajlíka. Vzniklo dva dny po začátku sametové revoluce v Praze, tj. 19. listopadu
1989 jako reakce na brutální zásah proti studentské demonstraci na Národní třídě, úvodní prohlášení
OF sepsal budoucí prezident Václav Havel a bylo prezentováno v Praze v Činoherním klubu. Václav
Havel se stal také jeho neformálním vůdcem.
Níže přikládám nafocené dokumenty a velice za ně Hance děkuji. Pro mladší ročníky bych ještě ráda
dodala, že jsou psány na psacím stroji.
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