Kroužek mladého hasiče
hasiče v SDH Škvorec

Minulý rok se nám konečně po dlouhé době opět podařilo obnovit činnost MH
(mladých hasičů) v našem sboru. Nyní máme přihlášeno cca třicet dětí. Naši MH
se pravidelně setkávají 2x týdně v hasičárně a pilně trénují na soutěže.
Už se zúčastnili i několika nemálo soutěží, např. v Mukařovském
uzlu, kde se jako nováčci vůbec nenechali zahanbit a překonali i několik pravidelných účastníku, dále
soutěžili v několika požárních útocích a nyní naposled absolvovali
dvoudenní celostátní postupovou

soutěž “Plamen” na okresní úrovni v Hrusicích, kde hlavně nabírali
zkušenosti v několika disciplínách
do dalších let. Dále naše členka
MH Šárka Bryndačová vyhrála 2.
místo v malování obrázků v tématu „hasiči“ s fa. Alerion (výrobce
praporů) nebo jsme se byli s dět-

mi předvést ještě menším dětem
ve školce, kde jsme předvedli těm
nejmenším naši techniku a dovednosti MH. Velké poděkování patří
vedoucím MH i ostatním členům
SDH za obětování jejich volného
času s dětmi.
Jan Zálabský

s dalšími obcemi podpořil stávající variantu trasy obchvat
Prahy. Odpovědí bylo ujištění,
že s jinou než stávající variantou se nepočítá. Podle posledních informací by mohl být
obchvat hotový do roku 2022.
Vedení Škvorce se zapojilo
také do řešení problematiky
obchvatu silnice č. 101 mezi
městy Říčany a Úvaly, který by

Oprava dešťové
kanalizace
Rozbíhají se práce na opravě dešťové kanalizace, která
několika nemovitostem na náměstí způsobuje za vydatnějších dešťů problémy.

Městská policie
zasahuje

inzerce

Regulace parkování
v centru Úval
odstartuje v srpnu
Původně už vloni v listopadu
měla odstartovat regulace parkování na Náměstí Arnošta z Pardubic
a v Husově ulici. Nicméně člověk míní
a odbor dopravy Policie v Brandýse
nad Labem a rekonstrukce drážního
koridoru mění. Nyní už veškeré úřední procedury proběhly a celý proces
se může spustit. Regulace parkování
v centru tedy začne od 1. srpna.
Co se změní?
• V Husově ulici a na Náměstí Arnošta
z Pardubic budete moci v době od 7 do 17
hodin zaparkovat maximálně na 2 hodiny,
pak musíte odjet, jinak se dopustíte pokutovatelného přestupku. Dobu zaparkování
označíte na parkovacích hodinách (kotouček,
viz obrázek výše), které umístíte za čelní sklo
vozidla. Výjimku budou mít držitelé parkovacích karet – rezidenti v dané oblasti.
• V Husově ulic bude šikmé stání směrem
od závor dolů nahrazeno stáním podélným.
Tuto změnu si vyžádal odbor dopravy Policie
ČR z Brandýsa nad Labem.
• U přechodů pro chodce v Husově ulici
a na Náměstí Arnošta z Pardubic (opět na
základě požadavku Policie ČR) přibudou betonové monobloky za účelem ochrany chodců.
Kdo si může požádat o parkovací kartu neboli kdo je rezident?
• O parkovací kartu si může na městském
úřadě požádat každý občan nebo firma, kteří
v dané lokalitě buď bydlí (trvalý pobyt, nájemní smlouva), mají sídlo nebo provozovnu.
Jaká bude cena parkovací karty?
• První vozidlo bude zpoplatněno částkou
500 Kč ročně, druhé částkou 3 000 Kč ročně (5 000 Kč ročně u firemních karet) a třetí
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a další vozidla částkou 15 000 Kč
ročně. Osoby zdravotně postižené a starší 65 let budou mít slevu
50% z ceny.
Kde parkovací hodiny získáte?
• Parkovací hodiny budou distribuovány spolu s červencovým
Životem Úval, dále je bude možné vyzvednout na městském
úřadě. Předpokládá se též, že je
budou mít k dispozici obchodní-

ci v centru. Parkovací hodiny lze
jinak zakoupit v papírnictvích, na
internetu atd.
• „V tuto chvíli předpokládáme, že takto nastavená regulace
parkování bude běžet do konce
roku, kdy předpokládáme první
vyhodnocení a případné modifikace systému podle toho, jak si
je vyžádá praxe,“ uvedl starosta
Úval Petr Borecký.
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Městská policie v poslední
době několikrát řešila zákaz
vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje vyznačenou mez a to 6 tun. Omezení se
vztahuje na most v ulici Tyršově
ve Škvorci. Průjezd těžkých vozidel jen zhoršuje špatný stav
mostu a je tu velké riziko, že by
se z důvodu poškození musel
most pro dopravu uzavřít.
Od 1. 6. 2015 městská
policie zahájila i kontrolu dodržování povolené rychlosti
v obci. Bohužel DI Policie ČR
pro Prahu východ nepovolil
měření rychlosti vozidel před
základní školou v ulici Tyršově
a před mateřskou školkou u silnice II/101, tak jak byla původně podaná žádost o schválení
úseků na měření rychlosti. I tak
se městská policie bude snažit
v těchto místech vyvíjet takovou činnost, aby nedocházelo
ke zbytečnému ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců.
S příchodem nových strážníků městská policie prodlužuje dobu, kdy bude k potřebám
obyvatel a to pravidelně od
pondělí do čtvrtka 7-19 hodin
a nepravidelně v patek a sobotu od 19-7 hodin. To však
neznamená, že v jiný čas strážníky nepotkáte. Cílem je v co
nejkratší době zahájit nepřetržitý provoz 24 hodin denně.
V případě potřeby můžete volat na tel: 603 560
008 nebo napsat na e-mail:
mestskapolicie@mestouvaly.cz.
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Staročeské Referendum

MÁJE

o škole

Milí obyvatelé Škvorce a Třebohostic, DOBRÁ
na prahu léta se Vám dostává do rukou letošní druhé číslo Škvoreckého zpravodaje, v jehož úvodu bych Vám rád upřímně popřál příjemně strávenou dobu
dovolených, školákům a studentům krásné prázdniny a všem šťastný a bezpečný návrat z cest do místa, jež je Vaším domovem a z něhož se Vám snažíme co
nejlepší a nejpříjemnější domov udělat.
Ve vedení městyse se aktuálně věnujeme
rekonstrukcím komunikací i sítí, řešení majetkoprávních vztahů, dostupnosti služeb, problematice dopravy a mnohému dalšímu. Začátek
letošního léta bude ovšem v našem městysi ve
znamení ne zcela obvyklé události, kterou je míst-

ní referendum. Budete to tedy právě Vy, obyvatelé Škvorce a Třebohostic, kteří přímo, nikoli prostřednictvím volených zástupců, rozhodnete, zda
se zapojíme do projektu svazkové školy Povýmolí.
Přijďte vyjádřit svůj názor.
Váš Ing. Antonín Rubín, starosta

Místní referendum
o svazkové škole

Připojí se Škvorec k projektu svazkové
školy Povýmolí? To je otázka, na kterou
budou obyvatelé Škvorce a Třebohostic
odpovídat v referendu, o jehož vyhlášení rozhodli zastupitelé na svém zasedání 25. května. Referendum se uskuteční 29. června v budově úřadu městyse
v době od 10 do 22 hodin. Zastupitelstvo tímto krokem chce umožnit občanům podílet se přímo na řízení místních
veřejných záležitostí. Názory v městysi
se totiž dělí na dva tábory. Pro a proti.
„Chápu, že Úvaly iniciují svazkovou školu, protože tam chodí hodně dětí z okolních vesnic. Pokud bych byla v situaci, že by v obci nebyla škola,
tak se do svazkové školy bez mrknutí oka přihlásím,“ říká zastupitelka Květoslava Bělohubá. „Ale
my máme školu plně organizovanou, nyní se bude
dobudovávat druhá budova školy v Třebohosticích, tak je hloupost, abych se hlásila do svazkové
školy a vydávala zbytečně z rozpočtu v první fázi
11 milionů korun. Škvorec má školu už několik desetiletí, je opravená, vybavená a na úrovni. Po výměně ředitele se škola velmi zlepšila, její úroveň
stoupá. Paní ředitelka zajišťuje postupně výměnu
nekvalifikovaných pracovníků za kvalifikované.
Navíc se bude v tomto roce realizovat dostavba
budovy školy ve Třebohosticích. To umožní na

prvním stupni výuku v paralelních třídách. Bohatě to tedy bude i do budoucna pro škvorecké
děti stačit,“ dodává Květoslava Bělohubá. „Kdyby
došlo k úbytku dětí, mohou se obě budovy využít
na jazykové třídy, tělocvičnu, kroužky, kluby atd.
Na uvedenou dostavbu je rozpočet 13,8 milionu
bez DPH. Městys má již na tuto akci přiklepnuté
dotace ve výši 8 milionů Kč. Takže si obec ještě
bude muset vzít úvěr na tuto dostavbu. Platíme
již úvěr na kanalizaci a mateřskou školu. Domnívám se, že úvěr na svazkovou školu je pro obec
nevhodný. Pochybuji totiž, že bychom potom
z rozpočtu utáhli financovat provoz svazkové školy, dopravu a budovy ve Škvorci i Třebohosticích.
Respektive utáhli bychom, ale nezbyly by peníze
na jiné nutné aktivity. A nakonec by se budovy
našich škol možná i prodaly. Městys bez školy, to
je konec. Škola je páteří v obci,“ říká zastupitelka.
„Až by byla svazková škola dostavěná, část dětí
by šla do Úval, hlavně nově přistěhovalí z Prahy
apod. Takže by stačila jen jedna budova ve Škvorci a za několik let už by nemusela fungovat ani
jedna,“ dodala Květoslava Bělohubá.
Dejme vzrůstajícímu počtu našich obyvatel
možnost zvolit pro své děti to nejlepší, možnost
volby mezi menší venkovskou školou a velkou
městskou školou. Tento trend naopak razí ti, kteří podporují vstup Škvorce do projektu svazkové
školy.
„Městys vloží letos do dostavby školy v Třebohosticích ze svého rozpočtu kolem čtyř milionů.
Celý projekt bude za pomoci dotace stát cca 15
milionů. Stát si svou investici samozřejmě pojistí
povinností zachovat zde školství po dobu minimálně 10 let,“ říká zastupitel Luděk Rubáš. „Zcela absurdní jsou tedy domněnky, že podporova-

ZPRÁVA:

Dárek pro občany
Bez zvýšení poplatku za
svoz komunálního odpadu probíhá od června vývoz popelnic
nikoli jednou za čtrnáct dní,
jako tomu bylo do května, ale
jednou týdně – každý čtvrtek.
Tento systém vývozu bude probíhat až do konce září.

Úpravy na hřbitově
jsou u konce
Hřbitov v Třebohosticích, jehož stav už začínal být alarmující, se dočkal úprav. Ošetřena
byla zeleň a kompletně opravena hřbitovní zeď.

Příprava přístavby
školy v Třebohosticích úspěšně
pokračuje
Vedení městyse pokračuje v
přípravách budování přístavby
třebohostické základní školy.
„Aktuálně je dokončený projekt a podaná žádost o stavební povolení,“ upřesnil postup
příprav starosta Antonín Rubín.
V přístavbě vzniknou čtyři třídy,
což představuje zvýšení kapacity o sto žáků. Městys již má na
akci přislíbenou státní dotaci.

Rybníček Na Dolíkách
patří státu
Advokátní kancelář prošetřila vlastnické vztahy k rybníčku
Na Dolíkách, o jehož pronájem
měl zájem místní spolek rybářů. Zjistilo se však, že předchopokračovaní na straně 2.
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telé projektu svazkové školy uškodí škvoreckému
školství. I v minulosti Škvorec do svých škol výrazně investoval, za minulého vedení starostou
Rubínem to bylo kolem pěti milionů,“ připomíná
Luděk Rubáš. „Školské objekty městys rozhodně
nemá v úmyslu prodat na podnikatelské účely. Škola ve Škvorci není napojena na pozemní komunikace a napravit to by bylo nesmírně
náročné. Každá změna, včetně modernizace
učeben a sociálního zázemí, bude velmi složitá
a nákladná,“ upozorňuje zastupitel. „Měli bychom se věnovat budoucnosti našich dětí, nikoli
populisticky brnkat na citlivé téma ve snaze získat si podporu v obci,“ reagoval Luděk Rubáš na
emotivní atmosféru zasedání zastupitelstva.
Náklady při předpokládané účasti dvěma třídami (cca 2 miliony investic a několik set tisíc
na provoz ročně) by podle jeho slov nepřesaho-

valy možnosti městyse a nevyžadovaly by žádný
útlum podpory místních škol. Spolupráce s okolními obcemi v rámci svazku by podle něj mohla
přinést i další benefity pro občany Škvorce v oblasti životního prostřední, dopravy, bezpečnosti
atd. „Je pravda, že do svazkové školy po jejím
uvedení do provozu, které lze očekávat v roce
2018, by mohli chodit i žáci ze Škvorce. Ten by
se tak ovšem stal „černým pasažérem“ bez možnosti věci ovlivnit. Taková pozice je pro městys
nedůstojná a amorální. Rozhoduje se o tématu,
který má přesah přes volební období současného zastupitelstva. Jde o pohled do budoucnosti,
který se nesmí řídit krátkozrakými zájmy. Je to
podobné jako odmítnout stavbu síťové komunikace jen proto, že to aktuálně bude nepohodlné,“
dodal.
www.kolinsky.denik.cz

Informace o plánované svazkové škole
zdroj: zápis z jednání Školské rady Škvorec 23. 3. 2015

• Projekt vzniká na základě potřeb některých
okolních obcí, které buď nemají vlastní školu
(např. Květnice), nebo mají kapacitní problém ve
své stávající škole (především Úvaly).
• Svoji povahou – nová budova, cca 900 - 1.300
žáků je pravým opakem stávajících, již vzniklých,
svazkových škol v ČR (malé školy ohrožené zánikem, využití stávajících budov).
• Proběhlo jednání starostů a zástupců developera nové zástavby na Hostíně, který přislíbil poskytnout tomuto projektu pozemek.
• Náklady jednotlivých obcí budou rozpočteny
podle procentuální účasti v projektu. Většinu nákladů ponesou Úvaly a Květnice (celkem 32 tříd).
Zbytek obcí uvažuje o jedné nebo dvou třídách.
• Škola vznikne i bez účasti Škvorce.

Argumenty pro a proti:
Argumenty zástupců podporujících přistoupení ke
svazku:
• Projekt zvýší atraktivitu Škvorce pro jeho stávající i nové obyvatele tím, že budeme moci nabídnout
ještě rozmanitější možnosti školního vzdělávání
než doposud (škola zřizovaná obcí, Purkrábka).
Díky větší atraktivitě nebude potřeba u části rodičů, kteří preferují větší školu, dovážet děti do Prahy.
Nedojde tedy ke zpřetrhání vztahů s obcí a je vetší
šance na to, že tyto děti později ve Škvorci zůstanou a přispějí k jeho rozvoji.
• Zvýší se konkurence v oblasti vzdělávání v okolí
Škvorce, což může stávající škole ve Škvorci určitě

prospět.
• Děti ze Škvorce budou do této školy chodit i bez
naší účasti v tomto projektu (v případě nenaplnění
kapacity ostatními obcemi). Není ale k ostatním obcím férové takovéto situace zneužívat.
• Finanční nároky na vybudování nových tříd
v rámci svazkové školy (v případě nedostatečné kapacity stávající školy) jsou menší, než řešení další
přístavbou nebo případnou kompletní rekonstrukci
budovy ve Škvorci podle nových standardů (například požadavek na bezbariérovost).

• Díky poměrnému zastoupení v dozorčích orgánech nebude mít Škvorec prakticky žádnou možnost ovlivnit dění ve škole bez toho, aby o svém
názoru přesvědčil většinu ostatních členů dozorčí
rady nebo představenstva. Ve stávající škole má
zřizovatel městys Škvorec možnost (v mezích příslušných zákonů) mít větší kontrolu a podílet se na
strategii, rozvoji a zaměření školy.
• Finanční prostředky, které by městys investoval
do svazkové školy, budou chybět v rozpočtu samotného městyse. Tyto prostředky by se naopak mohly investovat do modernizace a podpory vlastního
školství nebo do jiných potřeb městyse.
• Prostředí velké školy s sebou přináší mnoho výchovných rizik a jde proti filozofii, kterou by se měla
snažit budovat stávající škola – menší třídy, rodinná atmosféra, individuální přístup, kooperace mezi
ročníky.

Svazková škola by se začít stavět v roce 2017 v úvalské lokalitě Hostín, kde chce britská investiční společnost Palmer Capital vybudovat novou městskou čtvrť. Developer by
měl na výstavbu poskytnout pozemek. Náklady na výstavbu jsou odhadovány na 200 až
250 milionů korun.
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Snaha o rekonstrukci
mostu pokračuje
Další posun konečně zaznamenal dlouholetý problém
havarijního stavu mostu. 26.
května se začalo projednávat
stavební povolení na inženýrské sítě. Pokud územní řízení
dopadne dobře, mohlo by se
konečně začít stavět.

Jak vypadá nová moderní škola například v Říčanech

by se proto měla otevírat nová Mateřská škola
Cukrovar pro 50 dětí, kterou město buduje za
24 milionů korun.
Problémy s nedostatečnou kapacitou škol a
školek trápí i další obce v okolí Prahy. Za pře-

Dopravní
problematika
Na základě usnesení zastupitelstva se městys Škvorec
připojil k petici adresované
ministru dopravy, v níž spolu

předběžně odhadují na částku
ve výši 1,4 milionu Kč + provozní
náklady. (zdroj: zápis ze zasedání
zastupitelstva městyse Škvorec
ze dne 8. 4. 2015. Pro: 9 zastupitelů, proti: 0, zdržel se: 0)

se s obcemi, že základní školu na jihu města
budeme projektovat tak, aby se dala v případě potřeby relativně snadno upravit na dům
s pečovatelskou službou,“ dodal.
zdroj ČTK

Jarní a podzimní výprodej Mezi vraty

Otázka, kterou budete v referendu zodpovídat, zní:
„Souhlasíte s tím, aby městys Škvorec vstoupil do
projektu svazkové školy Povýmolí?“
Odhad nákladů spojených Situace v základní škole

Detašované pracoviště
Brandýse v Úvalech
Ani během letních dnů neustaly společné snahy vedení
Škvorce a města Úvaly o vybudování detašovaného pracoviště Městského úřadu Brandýs
nad Labem v Úvalech. To by
mělo dát našim obyvatelům
možnost vyřídit si alespoň občanské a řidičské průkazy, případně pasy a převody vozidel
bez nutnosti cestovat až do
Brandýsa poté, co tamní městský úřad zruší svá pracoviště
v Praze.

kotnou bytovou výstavbou totiž většinou pokulhává infrastruktura a občanská vybavenost.
Pokud by se demografický vývoj v budoucnu
změnil, bylo by podle Boreckého možné novou školu využít k jinému účelu. „Dohodli jsme

Na co přesně budete
v referendu odpovídat?

s provedením místního referenda činí 50 tisíc korun a náklady
spojené s realizací rozhodnutí
přijatého v místním referendu
v případě kladného výsledku se

Argumenty zástupců, kteří jsou proti přistoupení
ke svazku:

Svazková škola se plánuje v lokalitě
Hostín, jeden a půl kilometru od Škvorce
„Celý projekt svazkové školy je založen na tom, že
by se nám mělo podařit získat spolufinancování ze
strany ministerstva školství nebo státního rozpočtu,
protože jinak to obce nejsou schopny ufinancovat,“
podotkl starosta Úval Petr Borecký. Výhodou je
sdružení financí, svazek obcí má navíc větší šanci
na získání dotace. Kromě Úval by se měly na projektu podílet Dobročovice, Květnice, Zlatá, Škvorec, Sibřina, Přišimasy a Tuklaty. „Největší břímě

zí vedení městyse podalo sice
návrh na vklad pozemků do
katastru nemovitostí, ale bylo
třeba Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
dodat ještě další materiály
(opravný návrh na zápis). A to
se nestalo. Termín na vyřešení
byl do konce března 2013. Od
1. dubna 2013 případy, které
nebyly vyřešené, automaticky
přešly na stát. A to byl i případ
právě rybníčku Na Dolíkách.
Stát letos vyhlásil na prodej
rybníčku aukci, ve které ho nikdo nekoupil. Ačkoli všechny
pozemky okolo rybníčku patří
městysi, ten samotný rybník,
který zůstal v majetku státu,
nemůže nikomu pronajmout.

V posledních týdnech zjistila
Školská rada ve Škvorci několik
velmi problematických rozhodnutí ředitelky školy. Na tomto
základě se rozhodla iniciovat
odvolání ředitelky a vyhlášení
konkurzu na nového ředitele ředitelku. Ukazuje se však, že
změna školského zákona tento
způsob odvolání znemožnila.
Rada bude hledat jiné, složitější cesty přes Českou školní
inspekci. Uvádím to jako další
argument pro svazkovou školu,
která by v takových situacích
umožnila výběr, případnou
změnu školy a překlenutí složité situace.
Luděk Rubáš

Mnozí z Vás jistě postřehli, že v sobotu 25. dubna
proběhl startovací ročník jarního a podzimního výprodeje „Mezi vraty“, a to s velmi pozitivním ohlasem
od všech zúčastněných prodávajících i nakupujících.
S potěšením jsme zjistili, že jsme inspirovali ke stejnému počinu i blízké Úvaly a Klánovice.
Krásné počasí přálo mimo
jiné i sousedským posezením
u drobného občerstvení či kávy.
Děkujeme všem, kteří se napoprvé nebáli, šli do toho s námi
a pročistili svá obydlí a zahrádky
a dali možnost pro ně již nepotřebným věcem najít nového
majitele a uplatnění.
Za podporu děkujeme Obecnímu úřadu ve Škvorci! Gratulujeme těm, kteří vyrazili do ulic
a nakoupili za skutečně pěkné
ceny. Přejeme krásné dny a budeme se těšit na příjemná sousedská setkávání opět v září.
Už teď si poznamenejte do
svého kalendáře, nebo se rovnou přihlaste na:

Podzimní výprodej Mezi vraty
v sobotu, 19. září 2015
od 10:00 – 16:00
Nabízet můžete v podstatě
cokoliv: dětské hračky, kočárky,
oblečení pro děti i dospělé, nádobí, nářadí, nevydařené dárky
do domácnosti, použité i nepoužívané sportovní vybavení
a sportovní náčiní, starý nebo
nepotřebný nábytek, obrázky,
knihy, cetky, tretky, zahradní
potřeby, květiny, vlastní výpěstky. Kontakty pro dotazy i pro
přihlášení: tel. 602 331 598
k nahlédnutí a inspiraci informace
o podobných akcích kolem Prahy: www.garagesalecernosice.cz
Martina Vodičková a Marika Kynclová

Staročeské máje
Staročeské máje prošly 23. května Škvorcem
a Třebohosticemi.
Vyhrávala skupina A je to. Na navázala v sokolovně májová
program organizovaný Sborem taneční zábava se skupinou Syndobrovolných hasičů Škvorec téza.

nákladů ponesou Květnice a Úvaly, které chtějí mít
po 16 třídách. Ostatní obce budou mít po jedné až
dvou třídách,“ upřesnil starosta.
V Úvalech letos za 15 milionů korun rozšířili základní školu o sedm tříd. Celková kapacita je 750 dětí,
což podle Boreckého stačí sotva pokrýt potřeby
města a přespolní musejí být odmítáni. Podobné
je to s místy v mateřinkách. V současnosti je jejich
kapacita 225 míst, což je nedostatečné. V červnu
pokračovaní na straně 3.

pokračovaní na straně 4.
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