
Spolek sousedů
Ve spolupráci s SDH Škvorec a Základní školou Škvorec

PROGRAM NA ZÁŘÍ

Další informace najdete na www.spoleksousedu.cz/kalendar

Za podpory:

sobota

15.9.
od 9:00

ŠKVORECKÝ JARMARK
Najdete nás i na jarmarku, který pořádá městys Škvorec • Máme pro vás 
připravený skákací hrad a oblíbený fotostánek 
����Vstupné ZDARMA
� Park na Masarykově náměstí, Škvorec

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Škvorečtí hasiči zvou všechny děti na rozloučení s prázdninami • Můžete se těšit 
na spoustu stanovišť s hrami pro děti, prohlídku hasičských vozidel, ukázku 
požárního útoku mladých hasičů a na závěr, na vždy očekávanou pěnu • 
Občerstvení zajištěno
����Vstupné ZDARMA
� Park na Masarykově náměstí, Škvorec

neděle

2.9.
14:00

ORIENTAČNÍ ZÁVOD PRO DĚTI
Po úspěchu malého orientačního běhu na Dni Země na Klepci máte opět možnost 
si přijít vyzkoušet svůj orientační smysl. Vhodné pro všechny věkové kategorie 
(nejen) děti. Start od 14 do 16 před hasičskou zbrojnicí ve Škvorci.
����Vstupné ZDARMA
� Park na Masarykově náměstí, Škvorec

sobota

22.9.
1400-1600

MAMMA MIA!
Filmový muzikál na motivy celosvětově úspěšného divadelního
muzikálu s Meryl Streepovou a Piercem Brosnanem v hlavních rolích • 2008 • 
109 minut • Přístupné bez omezení
����Vstupné ZDARMA
� Hostinec U Zálabských, Masarykovo náměstí 49, Škvorec

sobota

22.9.
20:00

NEBOJTE SE POČÍTAČŮ
Zveme všechny seniory na kurz ovládání počítače a práce s internetem • 
Omezený počet míst, rezervace nutná na telefonu 606 339 937
����Vstupné ZDARMA
� Počítačová učebna v ZŠ Škvorec, Tyršova 130, Škvorec

čtvrtek

27.9.
18:00
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Spolek sousedů

Milí sousedé,
všechny akce z tohoto programu pro vás připravují členové Spolku sousedů.
Je nás 22, potkali jsme se před rokem a půl, spojují nás nápady a chuť něco dělat.
Aktivně se podílíme na rozvoji obou částí našeho městyse, Škvorce a Třebohostic.

IČO: 05888026 • Sídlo: Sadová 349, 250 83 Škvorec • Transparentní účet: 2501239094/2010 

TŘEBOHOSTICKÉ POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ

Prošli jsme se společně po Třebohosticích 
a přilehlých lesích nebo jsme se vzdělávali 
v zaplněném sále U Vacků na besedě o historii 
městyse Škvorec. Jsme rádi, že můžeme naše 

sousedy seznamovat 
s přírodními a historickými 
zajímavostmi, které mají na 
dosah nebo na dohled. 
A protože jde o pohodové 
sousedské akce, dojde 
třeba i na společné opékání 
buřtů.

EXKURZE DO MINULOSTI

Není nám lhostejné, že je kolem nás málo míst
k relaxaci a odpočinku. Proto díky společným 
brigádám a finanční pomoci městyse 
revitalizujeme park Míru, jenž jsme vyčistili 
a osadili lavičkami, které 
jsme pro vás vyrobili. 
Přijďte se podívat, začíná 
tam totiž stezka Devatero 
pohádek. Ta vás a vaše 
děti zavede až na vyhlídku 
na Višňovce, kde jsme pro 
vás vybudovali kryté 
posezení.

VÍCE MÍST PRO ODPOČINEK

Chtěla bych poděkovat všem dobrovolníkům, díky 
kterým jsem mohla realizovat nápad na pohádkové 
putování v Třebohosticích. I přes velké vedro 
dorazilo nakonec téměř 200 účastníků. Protože se 
akce líbila, pokusíme se ji příští rok zopakovat. 

BARBORA SEIDLOVÁ
členka spolku

�

JAN PSOTA
člen spolku

MARTINA VODIČKOVÁ
předsedkyně spolku
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Základní škole Purkrabka i na zámku Savoia castle ve Škvorci. Ve Škvorci, 
na Masarykově náměstí v parku u radnice, vyroste malé městečko, sjede se historická 
i novodobá hasičská technika regionu k prezentaci síly dobrovolných hasiči a podél 
náměstí se sjedou dobové výstavní vozy Veteran cars clubu Klánovice.

Spolek sousedů se mezitím pustil do rešerše, aby do oslav 
vytvořil speciální vydání časopisu, zhodnocující světovou 
válku a její odraz a odkaz v naší krajině. Během rešerše 
se snažil zjistit informace o padlých spoluobčanech – kde 
se narodili, v jakém domě žili, u jakého pluku sloužili, kde byli 
zajati nebo postřeleni, nebo kde zahynuli. Podařilo se objevit 
dalších 26 padlých hrdinů (!), jejichž jména na památnících 
chybí! Vzpomeneme však i na ty, kteří přežili, na rakouské 
vojáky, legionáře, důstojníky nebo zběhy, a to bez výjimky. 
Každý bude habilitován rovnocenně.

Po objevení pozapomenutých padlých spoluobčanů 
Spolek sousedů zástupcům okolních obcí navrhl, aby obce 
nechaly tyto objevené padlé spoluobčany doplnit na 
památníky. Pokud se vše vydaří, mohlo by dojít při oslavách i na odhalování 
doplněných jmen. A to je již, milí čtenáři, obrovská přidaná hodnota a skutečný 
vlastenecký akt. Zástupci obce Zlatá budou na podnět Spolku sousedů dokonce 
pořizovat vlastní památník, který v obci dosud chyběl!

Postupem času se z časopisu o několika stranách zrodil projekt společné 
regionální publikace o 48 stranách pro Dobročovice, Hradešín, Přišimasy, Škvorec, 
Třebohostice a Zlatou. Kniha s názvem „PÁTRÁNÍ PO HRDINECH – Regionální 
publikace obcí ke 100. výročí republiky“ bude mapovat padlé i přeživší bojovníky, 
zrekonstruuje také předválečný, válečný a poválečný život – obraz každé obce před 
100 lety.

Na knize nyní spolupracuje přes 25 osob pod vedením 
spisovatele Jana Psoty a počet není konečný! Věřte nebo ne, podařil 
se obrovský triumf, jehož si nesmírně a neskonale vážíme. 
Spoluautorem v prologu se (in memoriam) stane scénárista, 
spisovatel, muzikolog, čestný občan a obyvatel města Úvaly – PhDr. 
Zdeněk Mahler, dr. h. c. (†17. března 2018), vynikající znalec 
morálního odkazu osobnosti T. G. M. Publikace bude představena 
a pokřtěna poprvé 27. října 2018 ve škvorecké sokolovně 

v odpoledních hodinách, kde ji bude možné také zakoupit. Nenechte 
si slavnost 100. narozenin naší mladé republiky ujít a podpořte svou obec pod 
barvami vaší vlajky. Nenechte si, vážení čtenáři, ujít ani křest knihy o našich obcích, 
protože bude vrcholným zakončením slavnostní části oslav, který vystřídá taneční 
večerem a kapelou Bumerang.

Vzdejme společně DÍKY našim spoluobčanům, lidem, kteří plnili svou občanskou 
povinnost, opouštěli své rodiny, aby bojovali ve válce za císaře a monarchii. Vzdejme 
poděkování i těm, kteří bojovali za naši svobodu v legiích a díky nimž máme republiku. 
Pro více informací sledujte webové stránky www.spoleksousedu.cz.  

Jan Psota, Spolek sousedů

100 LET „NAŠÍ“ REPUBLIKY – REGIONÁLNÍ SLAVNOST

Nezadržitelně se blíží jedno z nejvýznamnějších výročí novodobé historie – 100 let 
od vzniku naší republiky. Velká města a některé malé obce regionu si zjednají kulturu
na klíč a vypořádají se s tak významným dnem po svém. Objedná se legiovlak
s výstavou, přijede kostýmovaný Masaryk na koni, odbudou se přednášky, muzejní 
výstavy, odzpívají se koncerty, shrne se historie v tisku, položí se věnce u anonymního 
památníku a jde se dál. Kde jsou ty časy, kdy velká města zastřešovala menší vesničky? 
Škvorecký Spolek sousedů se pokusí toto významné jubileum oslavit podstatně jinak.

Škvorec bývala ve 20. letech 20. století častým cílem 
návštěv našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue 
Masaryka, který sem v období svého pobytu na 
kolodějském zámku od roku 1919 jezdíval na koni se svým 
pobočníkem za přítelem Ferdinandem Pantůčkem, 
prezidentem Nejvyššího správního soudu a členem 
protimonarchistické frakce „Maffie“. Co bývalo předmětem 
jejich setkání a rozhovorů. Byly to konzultace o zesílení 
demokratických sloupů mladé vznikající republiky, 
polemika nad politickým vývojem či čajové dýchánky bez 
pracovního cíle? To se již stěží kdy dozvíme. Návštěvy 
T. G. M. ve Škvorci byly pro Spolek sousedů počátečním 
impulsem k tomu, aby zahájil přípravy oslavy výročí 
republiky ve Škvorci.

Spolek došel v únoru 2018 názoru, že by se nadcházející výročí mělo řádně 
oslavit, a tak zpracoval návrh loga slavností a otevřenou propozici, v níž se počítalo 
s navázáním spolupráce i s několika okolními obcemi. Nápad byl kvitován, spolek 
se stal pořadatelem. Ze zástupců okolních obcí, spolků a školských institucí 
se utvořila pracovní skupina, která pod vedením Spolku pozvolna připravuje 
regionální slavnost

Termín celodenní oslavy byl stanoven na sobotu
27. října 2018. Zatímco dopoledne bude patřit pietním 
aktům u památníků menších obcí (10.00 Dobročovice, 11.00 
Přišimasy, 12.00 Hradešín a 13.00 Třebohostice), odpoledne 
bude kyvadlová autobusová doprava svážet hradešínské, 
přišimaské, dobročovické, třebohostické a zlatské 
do hlavního centra oslav ve Škvorci, kde by měl úderem 
14. hodiny vypuknout odpolední blok slavnostního 
programu.

Starostové okolních obcí se ve 14 hodin ujmou čestného 
aktu. Každý za svou obec připevní stuhu s komunálním 
symbolem své obce na společný věnec, který bude 
přepraven v čele průvodu dobovou limuzínou s T. G. M. 

za doprovodu kostýmovaného průvodu a návštěvníků jdoucích přes 
náměstí do Tyršovy ulice. Tam bude věnec za zvuků československé hymny položen 
u památníku padlých. Následovat bude pronesení zdravic starostů a čestných hostí. 
Součástí celodenní slavnosti budou Dny otevřených dveří na Základní škole Škvorec, 

Tomáš Garique Masaryk

Rakousko-uherští pěšáci
z Hradešína
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Základní škole Purkrabka i na zámku Savoia castle ve Škvorci. Ve Škvorci, 
na Masarykově náměstí v parku u radnice, vyroste malé městečko, sjede se historická 
i novodobá hasičská technika regionu k prezentaci síly dobrovolných hasiči a podél 
náměstí se sjedou dobové výstavní vozy Veteran cars clubu Klánovice.

Spolek sousedů se mezitím pustil do rešerše, aby do oslav 
vytvořil speciální vydání časopisu, zhodnocující světovou 
válku a její odraz a odkaz v naší krajině. Během rešerše 
se snažil zjistit informace o padlých spoluobčanech – kde 
se narodili, v jakém domě žili, u jakého pluku sloužili, kde byli 
zajati nebo postřeleni, nebo kde zahynuli. Podařilo se objevit 
dalších 26 padlých hrdinů (!), jejichž jména na památnících 
chybí! Vzpomeneme však i na ty, kteří přežili, na rakouské 
vojáky, legionáře, důstojníky nebo zběhy, a to bez výjimky. 
Každý bude habilitován rovnocenně.

Po objevení pozapomenutých padlých spoluobčanů 
Spolek sousedů zástupcům okolních obcí navrhl, aby obce 
nechaly tyto objevené padlé spoluobčany doplnit na 
památníky. Pokud se vše vydaří, mohlo by dojít při oslavách i na odhalování 
doplněných jmen. A to je již, milí čtenáři, obrovská přidaná hodnota a skutečný 
vlastenecký akt. Zástupci obce Zlatá budou na podnět Spolku sousedů dokonce 
pořizovat vlastní památník, který v obci dosud chyběl!

Postupem času se z časopisu o několika stranách zrodil projekt společné 
regionální publikace o 48 stranách pro Dobročovice, Hradešín, Přišimasy, Škvorec, 
Třebohostice a Zlatou. Kniha s názvem „PÁTRÁNÍ PO HRDINECH – Regionální 
publikace obcí ke 100. výročí republiky“ bude mapovat padlé i přeživší bojovníky, 
zrekonstruuje také předválečný, válečný a poválečný život – obraz každé obce před 
100 lety.

Na knize nyní spolupracuje přes 25 osob pod vedením 
spisovatele Jana Psoty a počet není konečný! Věřte nebo ne, podařil 
se obrovský triumf, jehož si nesmírně a neskonale vážíme. 
Spoluautorem v prologu se (in memoriam) stane scénárista, 
spisovatel, muzikolog, čestný občan a obyvatel města Úvaly – PhDr. 
Zdeněk Mahler, dr. h. c. (†17. března 2018), vynikající znalec 
morálního odkazu osobnosti T. G. M. Publikace bude představena 
a pokřtěna poprvé 27. října 2018 ve škvorecké sokolovně 

v odpoledních hodinách, kde ji bude možné také zakoupit. Nenechte 
si slavnost 100. narozenin naší mladé republiky ujít a podpořte svou obec pod 
barvami vaší vlajky. Nenechte si, vážení čtenáři, ujít ani křest knihy o našich obcích, 
protože bude vrcholným zakončením slavnostní části oslav, který vystřídá taneční 
večerem a kapelou Bumerang.

Vzdejme společně DÍKY našim spoluobčanům, lidem, kteří plnili svou občanskou 
povinnost, opouštěli své rodiny, aby bojovali ve válce za císaře a monarchii. Vzdejme 
poděkování i těm, kteří bojovali za naši svobodu v legiích a díky nimž máme republiku. 
Pro více informací sledujte webové stránky www.spoleksousedu.cz.  

Jan Psota, Spolek sousedů

100 LET „NAŠÍ“ REPUBLIKY – REGIONÁLNÍ SLAVNOST

Nezadržitelně se blíží jedno z nejvýznamnějších výročí novodobé historie – 100 let 
od vzniku naší republiky. Velká města a některé malé obce regionu si zjednají kulturu
na klíč a vypořádají se s tak významným dnem po svém. Objedná se legiovlak
s výstavou, přijede kostýmovaný Masaryk na koni, odbudou se přednášky, muzejní 
výstavy, odzpívají se koncerty, shrne se historie v tisku, položí se věnce u anonymního 
památníku a jde se dál. Kde jsou ty časy, kdy velká města zastřešovala menší vesničky? 
Škvorecký Spolek sousedů se pokusí toto významné jubileum oslavit podstatně jinak.

Škvorec bývala ve 20. letech 20. století častým cílem 
návštěv našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue 
Masaryka, který sem v období svého pobytu na 
kolodějském zámku od roku 1919 jezdíval na koni se svým 
pobočníkem za přítelem Ferdinandem Pantůčkem, 
prezidentem Nejvyššího správního soudu a členem 
protimonarchistické frakce „Maffie“. Co bývalo předmětem 
jejich setkání a rozhovorů. Byly to konzultace o zesílení 
demokratických sloupů mladé vznikající republiky, 
polemika nad politickým vývojem či čajové dýchánky bez 
pracovního cíle? To se již stěží kdy dozvíme. Návštěvy 
T. G. M. ve Škvorci byly pro Spolek sousedů počátečním 
impulsem k tomu, aby zahájil přípravy oslavy výročí 
republiky ve Škvorci.

Spolek došel v únoru 2018 názoru, že by se nadcházející výročí mělo řádně 
oslavit, a tak zpracoval návrh loga slavností a otevřenou propozici, v níž se počítalo 
s navázáním spolupráce i s několika okolními obcemi. Nápad byl kvitován, spolek 
se stal pořadatelem. Ze zástupců okolních obcí, spolků a školských institucí 
se utvořila pracovní skupina, která pod vedením Spolku pozvolna připravuje 
regionální slavnost

Termín celodenní oslavy byl stanoven na sobotu
27. října 2018. Zatímco dopoledne bude patřit pietním 
aktům u památníků menších obcí (10.00 Dobročovice, 11.00 
Přišimasy, 12.00 Hradešín a 13.00 Třebohostice), odpoledne 
bude kyvadlová autobusová doprava svážet hradešínské, 
přišimaské, dobročovické, třebohostické a zlatské 
do hlavního centra oslav ve Škvorci, kde by měl úderem 
14. hodiny vypuknout odpolední blok slavnostního 
programu.

Starostové okolních obcí se ve 14 hodin ujmou čestného 
aktu. Každý za svou obec připevní stuhu s komunálním 
symbolem své obce na společný věnec, který bude 
přepraven v čele průvodu dobovou limuzínou s T. G. M. 

za doprovodu kostýmovaného průvodu a návštěvníků jdoucích přes 
náměstí do Tyršovy ulice. Tam bude věnec za zvuků československé hymny položen 
u památníku padlých. Následovat bude pronesení zdravic starostů a čestných hostí. 
Součástí celodenní slavnosti budou Dny otevřených dveří na Základní škole Škvorec, 

Dobrovolník Jan Čermák
z Přišimas

Zdeněk Mahler


