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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení sousedé,
právě se začítáte do výroční zprávy letos čerstvě vzniklého Spolku sousedů, ve které Vám
chceme představit základní cíle spolku, zrekapitulovat úspěšný rok 2017 a nastínit plány pro rok
2018. Jsme místní spolunadšenci, kteří chtějí tvořit, posouvat dobré záměry k realizaci a podílet
se na kulturním a společenském životě v obou našich obcích, protože nám není lhostejné, jak
náš domov vypadá a v jakém prostředí vyrůstají naše děti.
V prvním roce své existence se spolek snažil především sám sebe a své aktivity představit
občanům Škvorce i Třebohostic a navázat spolupráci s ostatními v městysi fungujícími spolky a
podnikateli. V září jsme se zúčastnili jednání v Regionu Pošembeří, o.p.s. pro možné využití
nových dotačních programů do roku 2020. Za velký úspěch považujeme oboustrannou
vynikající spolupráci s místní Sborem dobrovolných hasičů, bistrem Savoia, restaurací U
Zálabských, Restaurací Pavlač & Penzionem Statek a v neposlední řadě s městysem Škvorec.
Podporovali jsme také akce místní základní školy. Nás naopak podpořila místní firma Alba, s r.o.
svým sponzorským darem a umožnila nám zrealizovat Mikulášskou v ladovském stylu podle
našich představ.
Vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži na několika brigádách, jak lidi spojuje fyzická práce a jak
příjemná atmosféra při takové činnosti vzniká.

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Název:

Spolek sousedů

Právní forma:

zapsaný spolek

Datum vzniku:

7. 3. 2017

Spisová značka:

L 67996 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo spolku:

Sadová 349, 250 83 Škvorec

IČO:

05888026

Transparentní účet:

2501239094/2010 vedený u FIO banky

Web:

www.spoleksousedu.cz
www.biobezdikov.cz

Facebook:

https://www.facebook.com/spolekskvorec/

E-mail:

jsme@spoleksousedu.cz
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CÍLE SPOLKU
1.

Hlavním cílem spolku je ochrana přírody a krajiny na katastrálním území
Škvorce a Třebohostic.

2.

Podpora všestranné spolkové činnosti jako je organizování brigád,
společenských, kulturních a sportovních akcí pro děti, mládež i dospělé.

3.

Podpora promyšlených zásahů do stavebního rozvoje obce s důrazem
na ochranu přírody a krajiny a rozkvět veřejného prostoru.

4.

Pomoc obci při cíleném využívání dotačních zdrojů pro výstavbu
a provoz obce.

5.

Hlavní činnost spolku může podporovat publikační nebo nakladatelská
činnost.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Zakládající členové spolku a současná rada spolku:
Ing. Bc. Martina Vodičková, předsedkyně spolku
Josef Suchánek, pokladník spolku
Ing. arch. Roman Klein, člen rady spolku
Členové:
Gabriela Černá
Mgr. Pavlína Brzáková PhD.
Ing. Zdeněk Doboš
Alena Dryáková
Ing. Jana Fejfarová
Lucía Chaloupecká
Ing. Kristýna Komrsková
Ing. Roman Kyncl
Ing. Klára Laneve
Lukáš Menoušek
Mgr. Ivana Patková
Radek Pecháček
Ing. Radek Pohnán
Jan Psota
Ing. Martina Rösslerová
Ing. Barbora Seidlová
Jaroslav Vácha
Rok 2017:
3 – počet zakládajících členů k 25. 2. 2017
13 – počet členů při ustavující schůzi k 27. 4. 2017
20 – počet členů k 31. 12. 2017
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Externí spolupracovníci (nečlenové):
PhDr. Leo Dittmann
Aneta Pecháčková

LOGO
Autorem loga je Lucia Chaloupecká v grafické
spolupráci s Janem Psotou. Srdce symbolizuje
nadšení, s jakým do spolku přicházíme. V logu
jsou zohledněny jednotící prvky v podobě
symbolu dvojice praporků z historického znaku
(městys Škvorec) a symbolu kapličky (místní
část Třebohostice).

WEBOVÉ STRÁNKY
O zřízení webových stránek a jiných spolkových komunikačních nástrojů se zasloužil Radek
Pohnán, na obsahu stránek spolupracují Jan Psota, Kristýna Komrsková a Jaroslav Vácha, který
dal stránkám jejich současnou tvář. Pro účely webu využíváme zdarma poskytnuté licence od
společnosti Google G Suite v rámci úspěšné registrace pro neziskové organizace – zapsané
spolky.

TRANSPARENTNÍ ÚČET
Spolek sousedů na základě veřejného průzkumu založil dne 14. června 2017 transparentní
bankovní účet u Fio banky, č. ú. 2501239094/2010 který slouží pro potřeby spolku. Hlavními
příjmy jsou členské příspěvky, sponzorské dary a dotace. Stav k 31. 12. 2017:

Příjmy 2017
Členské příspěvky
9 200
Sponzorské dary
12 450
Výtěžky z akcí
17 811
---------------------------------------------Příjmy celkem
39 461

Výdaje 2017
Poplatky a platby
27 846
---------------------------------------------Výdaje celkem
27 846
Bližší informace o položkách jsou veřejně dostupné online na našem transparentním účtu.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
25. 03. 2017

Brigáda: Ukliďme Svět 1

Škvorec a Třebohostice

08. 04. 2017

Brigáda: Ukliďme Svět 2

Škvorec a Třebohostice

15. 04. 2017

Den Země na Klepci

Vrch Klepec

30. 04. 2017

Pálení čarodějnic (s SDH)

Višňovka za Škvorcí

20. 05. 2017

Stavění Májů (s SDH)

Masarykovo náměstí

01. 06. 2017

Malování kamínků (benefice)

Savoia bistro

03. 06. 2017

Den dětí (s SDH a TJ Sokol)

Masarykovo náměstí

15. 07. 2017

1. letní kino – Jak básníkům chutná život

Masarykovo náměstí

28. 07. 2017

2. letní kino – Bezva ženská na krku

Masarykovo náměstí

18. 08. 2017

3. letní kino – Špunti na vodě

Masarykovo náměstí

01. 09. 2017

4. letní kino – Muzikál Zpívej

Sál U Zálabských

08. 10. 2017

Dětský den (Spolek sousedů, SDH, Savoia) Savoia bistro

15. 10. 2017

Keramika tvoření

Savoia bistro

03. 11. 2017

1. film – Fešák Hubert (Bio Bezdíkov)

Sál U Zálabských

19. 11. 2017

Kreativní nedělní tvoření (dílnička)

Savoia bistro

20. 11. 2017

2. online divadelní přenos – Ovčáček
miláček (Bio Bezdíkov) – náhradní program Sál U Zálabských

05. 12. 2017

Mikulášská

Restaurace Pavlač

07. 12. 2017

3. film – 10 miliard – co máte na talíři
(Bio Bezdíkov)

Restaurace Pavlač

15. 12. 2017

4. film – Anděl Páně 2 (Bio Bezdíkov)

Sál U Zálabských
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AKTIVITY A PROJEKTY ROKU 2017
Brigáda: Vyklízení půdy ZŠ (s SDH)
27. 08. 2017
Brigády: Sejdeme se u Donáta (s TS Úvaly)
Spolek sousedů se aktivně zapojil do projektu Sejdeme se u Donáta, který 17. května 2017
vyplynul ze schůzky starostů Úval, Přišimas, Škvorce a Hradešína a hlavního cíle – zprůchodnění
neprostupných stezek v okolí sochy sv. Donáta v rámci jejich příprav a zahrnutí do budoucích
pozemkových úprav Pozemkového úřadu. Stav některých stezek byl vlivem nezájmu místních
občanů velmi zanedbaný. Stezka Donát – Přišimasy byla naprosto neprůchozí, zarostlá
náletovou vegetací (šípky, trnky, bezinky). Celkem se uskutečnilo v červenci a srpnu 2017 osm
brigád pod vedením Technických služeb města Úvaly, jichž se pod vedením Petra Urbana z Úval
aktivně zúčastnilo 24 sousedů ze Spolku sousedů i veřejnosti. Spolek se také zapojil jako hlavní
informační garant této aktivity. Díky brigádám byly zcela obnoveny stezky Donát – Přišimasy a
částečně Lípy u silnice Přišimasy-Škvorec směrem na Hradešín. Z druhé stezky bylo odvezeno 6
m3 komunálního odpadu. Odvoz zajistil ÚMě Škvorec na své náklady. Další 2 m3 odpadu bylo
vysbíráno podél stezek HPC 4 a stezky Donát – Přišimasy. V místě obnovovaných stezek
proběhlo řízené a hlášené spalování vegetace.
Renovace drobných památek
Aby mohlo dojít k začlenění objektů socha sv. Donáta a božích muk u Hradešína k regionálnímu
projektu, je nutné nejprve vyřešit nejasné vlastnictví obou objektů, a to formou Veřejné výzvy
podle současné právní úpravy. Honza Psota za podpory Kristýny Komrskové vypracoval
podklady pro zahájení řízení ve věci zjištění vlastnictví kamenných památek na katastru
městyse Škvorce a iniciativy jejich obnovy.
Ohniště a posezení na Višňovce
Pracujeme na návrhu volnočasového prostoru s hřištěm v lokalitě Višňovka – posezení na
veřejně přístupných místech ve formě jednoduchých laviček z kulatiny, špalků. Ohniště mělo
být přesunuto blíž přístupové cestě, aby mohlo být v budoucnu využíváno i pro pálení
čarodějnic. Lokalitu chce spolek osadit vyhlídkovým panoramatem viditelných kopců a hor.
Obec přislíbila dodání odpadkových košů.
Bio Bezdíkov
Z jedné červnové diskuse tří filmových nadšenců (Jaroslav Vácha, Lukáš Menoušek a Josef
Suchánek) vzešel nápad uspořádat ve Škvorci filmové představení. Během pár týdnů se Bio
Bezdíkov stalo registrovaným kinem Unie filmových distributorů. Díky pochopení kamarádů a
zaměstnavatelů se podařilo zapůjčit poloprofesionální projekční a audio techniku zdarma.
Všechno by bylo jednodušší s vlastní technikou, ale jedná se o investici v řádu několika set tisíc.
Vybavení by navíc mohlo být k dispozici i ostatním institucím v obci. V prosinci jsme tedy za
spolek požádali o dotaci na vybavení kina. Velkým pomocníkem pro kino je škvorecký Sbor
dobrovolných hasičů. Nejen, že hasiči ochotně pomohli s konstrukcí promítací plochy (je
skutečně unikátní), ale zajistili během promítání i občerstvení. Městysi zase vděčíme za
bezplatný pronájem pozemku pro kino. Jako první film se promítal ten, podle kterého má
Škvorec mezi některými filmovými fandy druhé jméno, zároveň film loni slavil 30 let od svého
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uvedení do kin. Zbylé dvě původně plánované projekce „Letního kina“ byly volbou návštěvníků
prostřednictvím ankety na webu. Díky zájmu diváků jsme se rohodli v tomto projektu
pokračovat i v další sezóně a od léta jsme promítali několik dalších filmů a založili filmový klub.

Obnova autobusové zastávky
Pro začátek jsme na konci prázdnin zastávku vyčistili a lavičce dali nový nátěr. Zpracovává se
návrh úprav a po konzultaci úprav se zástupci obce se připravuje realizace na jaro, kdy budeme
mimo jiné pokračovat i vyčištěním střechy a novým nátěrem kovové konstrukce.
Obnova parku MÍR
Na podzim jsme začali s obnovou Parku Mír a vidina obnovy tohoto krásného místa nás žene
vpřed. A to i díky jasné vizi Anety Pecháčkové, která chce zvýraznit kouzlo místa “genius loci” a
v kombinaci s letitými nádhernými stromy otevřít park lidem. Proběhlo několik brigád
s významnou účastí členů spolku a došlo k vysekání a úklidu odpadků v místě bývaléhobudoucího Parku míru. Pracuje se na návrhu, hledá se způsob financování, zvažují se varianty
dle finanční a realizační náročnosti. Se započetím prací počítáme na jaře.

Cesta do Třebohostic
Od vzniku spolku je jedním z našich prvních záměrů úprava polní cesty Škvorec – Třebohostice,
spojnice pro pěší obyvatele našich obcí. Nejprve jsme vkládali naděje do pozemkových úprav,
ty se ale zatím neuskutečnily. V rámci pozemkových úprav bychom se chtěli pokusit o
bezplatnou výměnu pozemků mezi obcí a ostatními vlastníky. Aby bylo možné využívat cestu
pro pěší za každého počasí, ještě než pozemkové úpravy proběhnou, zpracovala Bára Seidlová
návrh provizorní úpravy, připravila vysvětlující dopis pro vlastníky pozemků. S obcí jsme dohodli
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podporu (materiál, technika) a za spolek jsme oslovili vlastníky dotčených pozemků se žádostí o
souhlas se záměrem vybudovat provizorní cestu.
Mikuláš
Oslavu svátku sv. Mikuláše pro naše nejmladší sousedy, ale i dospělé, byla spolkovou největší
letošní podzimní akcí. Začala průvodem svatého Mikuláše spolu s andělem a čertem od
třebohostické kapličky přes pole do Škvorce. K němu se postupně přidávaly skupinky dětí, které
společně s rodiči vyhlížely Mikuláše po cestě do Škvorce. Po příchodu průvodu do prostor
stodoly Statku u Prahy, které byly vyzdobeny kulisami v duchu pohádek Josefa Lady, čekal
návštěvníky bohatý program. Škvorecký dětský orchestr si pro všechny připravil malý koncert.
Živé obrazy přenesly diváky do nebe i do pekla. Součástí bylo občerstvení a drobné dárky pro
děti. Na přípravě a organizaci pod vedením Aleny Dryákové průběžně spolupracovalo 27 přátel
nejen ze Spolku sousedů. Poděkování patří: Alba, s r.o., Statek U Prahy & restaurace Pavlač,
Peugeot Kopecký, s r.o. a Dětskému škvoreckému orchestru.

PLÁNY PRO ROK 2018
Ve všech běžících projektech se chystáme v roce 2018 pokračovat se stejným nadšením. Mimo
to plánujeme začít nebo zrealizovat akce:
=> Výlet autobusem po historických místech v okolí (Tismice – Tuchoraz)
=> Sejdeme se u Donáta a revitalizace morového sloupu
=> Obnova pomníku Hynka Witta u Třebohostic
=> Komentovaná vycházka Jana Psoty – Třebohostice – Plachta
=> Oprava náhrobku Boženy Vykoukalové – harfa na hřbitově
=> „Sadová jamm“ aneb přivítání nových občanů Škvorce

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří všem členům, jejich rodinným příslušníkům za pomoc, úsilí, energii a
neutuchající nadšení, se kterým se vrhají do dalších a dalších výzev, spolupracujícím spolkům,
sponzorům, díky kterým jsme mohli naše záměry realizovat, spoluobčanům, kteří o nás vědí a
pomáhají svou účastí.
Jsme potěšeni, pokud Vás záměry a aktivity Spolku sousedů oslovily a zachováte nám svoji
přízeň.
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