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Úvod
Dovolte mi zhodnotit další rok fungování našeho spolku, ve kterém se nám podařilo
zorganizovat velké množství společenských, kulturních i vzdělávacích akcí. Spolek
sousedů se aktivně podílel na dění v obou obcích a získal mnoho nových podporovatelů
a příznivců.
O našich aktivitách jsme pravidelně informovali místní obyvatele prostřednictvím
měsíčních programů a našich webových a facebookových stránek, čímž náš spolek vešel
ve všeobecnou známost. Do našich akcí jsme se snažili zapojit všechny věkové kategorie
škvoreckých a třebohostických občanů, od dětí po seniory.
Poprvé jsme si také vyzkoušeli organizaci velké regionální akce s názvem „Oslavy 100 let
ČSR“ se zapojením okolních obcí Dobročovice, Hradešín, Přišimasy a Zlatá.
Od roku 2019 zajistí vedení Městyse Škvorec všeobecný informační systém a jednotný
vzhled programu všech spolků působících ve Škvorci a Třebohosticích. Proto již náš
spolek nebude distribuovat pravidelný měsíční program do domovních schránek.

Identifikační a kontaktní údaje

Název:

Spolek sousedů

Právní firma:

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

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 zdromů pro výstavbu a provoz obce
5. Hlavní činnost spolku může podporovat publikační nebo nakladatelská činnost

Vedení spolku od 1.1. do 15.11.2018
Ing. Martina Vodičková – předsedkyně spolku
Jan Psota – místopředseda spolku
Josef Suchánek – člen rady spolku
Ing. Zdeněk Doboš – člen rady spolku
Ing. Jana Fejfarová – členka rady spolku

Dne 15.11. 2018 byl na členské schůzi Spolku sousedů snížen počet členů rady z 5 na 3 a
kvůli vysokému časovému vytížení všech členů odstoupila celá rada. Následně byla
zvolena nová tříčlenná rada spolku v tomto složení:

Vedení spolku od 15.11.2018:
Ing. Martina Rösslerová – předsedkyně spolku
Jaroslav Vácha – místopředseda spolku
Bc. Klára Průchová – člen rady spolku

Členská základna:
Gabriela Černá

Petr Krejčí

Ing. Zdeněk Doboš

Ing. Roman Kyncl

Alena Dryáková

Adéla Kynclová

Ing. Jana Fejfarová

Ing. Klára Laneve

Lucia Chaloupecká

Lukáš Menoušek

Denisa Krejčí

Mgr. Pavlína Naegele, PhD.

Mgr. Ivana Patková

Ing. Barbora Seidlová

Radek Pecháček

Josef Suchánek

Ing. Radek Pohnán

Martina Udatná

Bc. Klára Průchová

Jaroslav Vácha

Jan Rössler

Ing. Martina Vodičková

Ing. Martina Rösslerová

Jaroslav Zálabský

Zájemci o členství:
Jan Dryák
Helena Maršálová
Mirek Maršál
Ladislav Šmejkal

Zájemci o členství budou přijati do spolku po splnění základních podmínek členství, tj. aktivní
pomoc při organizaci některé z akcí spolku a zaplacení členského příspěvku.

Vývoj počtu členů spolku:
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
24 – počet členů k 31.12.2018

Transparentní účet
Spolek sousedů má transparetní účet u FIO banky, č. ú. 2501239094/2010, který slouží
pro jeho potřeby. Hlavními příjmy jsou členské příspěvky a dary.

Stav transparentního účtu k 31.12.2018: ....................................................................... 11 775,15 Kč
Stav pokladny k 31.12.2018:............................................................................................. 14 474,00 Kč

PŘÍJMY
Členské příspěvky

13 700,00 Kč

Dary

316 318,00 Kč

ALBA ČR spol. s r. o. – Mikulášská

15 000,00 Kč

Akuana s.r.o. - Bio Bezdíkov

20 000,00 Kč

Eva Moravcová - Bio Bezdíkov

8 000,00 Kč

Dary od obcí - Oslavy 100 let ČSR

58 638,00 Kč

Nadace VIA - Živá komunita - Bio Bezdíkov

71 000,00 Kč

T-Mobile - mluvme spolu - Bio Bezdíkov

95 000,00 Kč

Dárcovská výzva - Bio Bezdíkov

20 900,00 Kč

Nadace VIA - matching dárcovské výzvy Bio Bezdíkov

20 000,00 Kč

Ostatní drobné dary

7 780,00 Kč

Tržba ze vstupného Bio Bezdíkov

47 795,00 Kč

Výtěžek z ostatních akcí

13 490,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM

391 303,00 Kč

VÝDAJE
Bio Bezdíkov - odvody distributorům (půjčovné)

33 134,17 Kč

Bio Bezdíkov - nákup techniky, materiálu, provozní výdaje

244 611,78 Kč

Výdaje spojené s pořádáním akcí, poplatky, provozní výdaje

113 785,07 Kč

VÝDAJE CELKEM

391 531,02 Kč

Kulturní a společenské akce v roce 2018

Leden:
27.1. Moderování hasičského karnevalu

Sokolovna

Březen:
4.3.

Keramické tvoření

Savoia Bistro & Residence

8.3.

Putinovy hry – filmový klub Bio Bezdíkov

Restaurace Pavlač

16.3. Po strništi bos – Bio Bezdíkov

Hostinec u Zálabských

22.3. O co kráčí, když se kráčí – beseda

Restaurace Pavlač

23.3. Setkávání s historií – přednáška

Restaurace U Vacků

24.3. Ukliďme Pošembeří

Škvorec, Třebohostice

Duben:
14.4. Orientační automobilové závody

Škvorec a okolí

19.4. H2OMX – filmový klub Bio Bezdíkov

Restaurace Pavlač

21.4. Den Země na Klepci – orientační běh pro děti

Přišimasy - Klepec

26.4. Posezení nad fotografiemi – akce pro seniory

Savoia Bistro & Residence

27.4. Tajný život mazlíčků – Bio Bezdíkov

Hostinec u Zálabských

Květen:
3.5.

Beseda s Jolyonem Naegelem

Restaurace Pavlač

10.5. Kola versus auta – filmový klub Bio Bezdíkov

Restaurace Pavlač

12.5. Mezi vraty – výprodej

Škvorec, Třebohostice

12.5. Újezdská sova – ozvučení akce

Újezd nad Lesy

18.5. Marťan – Bio Bezdíkov

Hostinec u Zálabských

31.5. Posezení s Miloněm Čepelkou

Hostinec u Zálabských

Červen:
2.6.

Den dětí – oslavy 90. let Sokola – výpomoc

Stadion Josefa Votavy

14.6. Škvorecká guma

Masarykovo náměstí

16.6. Polem lomem – komentovaná vycházka

Třebohostice

22.6. Coco – Bio Bezdíkov

Masarykovo náměstí

26.6. Beseda s Mgr. Jarkou Švarcbachovou

Hostinec u Zálabských

Červenec:
13.7. Teorie tygra – Bio Bezdíkov

Masarykovo náměstí

20.7. Dvě nevěsty a jedna svatba – Bio Bezdíkov

Masarykovo náměstí

26.7. Bingo podvečer pro starší a pokročilé

Restaurace U Vacků

28.7. Piknikové odpoledne

Park Míru

Srpen:
10.8. Okresní přebor – Bio Bezdíkov

Osada Old Wanderers

18.8. Pohádkový les

Třebohostice

24.8. Tátova volha – Bio Bezdíkov

Masarykovo náměstí

31.8. Ferdinand – Bio Bezdíkov

Masarykovo náměstí

Září:
2.9.

Rozloučení s létem

Masarykovo náměstí

15.9. Škvorecký jarmark

Masarykovo náměstí

22.9. Orientační závod pro děti

Masarykovo náměstí

22.9. Mamma mia – Bio Bezdíkov

Hostinec u Zálabských

27.9. Nebojte se počítačů – kurz pro seniory

Základní škola Škvorec

28.9. Den pro děti z dětského domova Černá voda

Škvorec – více míst

Říjen:
19.10. Chata na prodej – Bio Bezdíkov

Hostinec u Zálabských

27.10. 100 let republiky – regionální slavnost

Škvorec – více míst

Listopad:
3.11. Noční stezka Harryho Pottera

Škvorec

10.11. Country zábava s kapelou Naboso

Hostinec u Zálabských

16.11. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci – Bio Bezdíkov

Hostinec u Zálabských

17.11. Rozsviťte pomník svíčkami a připomeňme si 17. 11.

Pomník u Sokolovny

Prosinec:
2.12. Rozsvěcení vánočního stromu – příprava a ozvučení

Masarykovo náměstí

5.12. Ladovský Mikuláš

Restaurace Pavlač

14.12. Čertoviny – Bio Bezdíkov

Hostinec u Zálabských

19.12. Koncert ZŠ – ozvučení

Kostel Svaté Anny

23.12. Betlémské světlo

Masarykovo náměstí

31.12. Silvestrovský ohňostroj – ozvučení

Ulice Ke Špejcharu

V roce 2018 jsme jako spolek zorganizovali, nebo se podíleli na organizaci
celkem 49 akcí.

Nejúspěšnější akce roku 2018

Automobilové orientační závody 14.4.
Orientační závody po okolí Škvorce pro dvoučlenné posádky osobních automobilů ve složení:
řidič a navigátor. Závody byly doplněny o jízdu zručnosti a tematický vědomostní kvíz. Na
přípravě závodů se podíleli především Adéla Kynclová, Klára Laneve a Jan Rössler. Hlavní cenu –
zapůjčení osobního automobilu na víkend – věnoval sponzor akce Peugeot Kopecký. Za
zprostředkování sponzorského daru děkujeme často vypomáhajícímu nečlenovi Martinu
Vodičkovi.

Den Země na Klepci

21.4.

Na tradiční regionální akci se Spolek sousedů poprvé představil pod svou vlajkou. Pro děti jsme
organizovali orientační běh, který připravila členka spolku Barbora Seidlová s manželem. Za
jeho úspěšné zvládnutí dostaly děti muffin s naším logem a originální diplom. Běhu se
zúčastnilo odhadem 100 dětí.

Posezení s Miloněm Čepelkou 31.5.
Povídání s oblíbeným scénáristou, hercem, spisovatelem a především cimrmanologem
probíhalo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře v zaplněném sále U Zálabských. Návštěvníci
se dozvěděli mnoho zajímavostí z jeho života včetně jeho ne příliš známé spisovatelské činnosti,
ale také třeba jeho vystoupení s filharmonickým orchestrem. Miloně Čepelku do Škvorce
pozvala členka spolku Alena Dryáková.

Pohádkový les 18.8.
V Třebohosticích jsme připravili pohádkovou stezku s plněním různých originálních úkolů. Děti
na jejich putování prováděly pohádkové bytosti, kterými ožil Třebohostický les a jeho okolí. I
přes velké horko a to, že se akce konala o letních prázdninách, dorazilo více než 80 dětí. Stezku
připravila členka spolku Barbora Seidlová.

100 let republiky – regionální kulturní slavnost 27.10.
Spolek sousedů organizoval rozsáhlé oslavy 100 let od založení Československa. Podařilo se
nám spojit s okolními obcemi – Zlatou, Dobročovicemi, Přišimasy a Hradešínem a společně
důstojně a velkolepě oslavit toto významné výročí.
U příležitosti oslav byly slavnostně odhalovány nové pomníky, nebo pomníky s připsanými
jmény nově objevených padlých bojovníků. Ve Škvorci na náměstí byl připraven kulturní
program za účasti osob v historických kostýmech. Vrcholem oslav byl slavnostní průvod
zástupců obcí a místních spolků z náměstí k pomníku. Tam byly slavnostně položen společný
věnec za hudebního doprovodu žáků místní Základní školy.
Na obou škvoreckých základních školách i v Hostinci u Zálabských byly připraveny tematické
výstavy, také místní hasičské spolky představily svou historickou hasičskou techniku. Poté byla
v sokolovně pokřtěna regionální publikace Pátrání po hrdinech od spisovatele Jana Psoty, na
jejímž vzniku se Spolek sousedů také výrazně podílel. Večer byly oslavy ukončeny taneční
zábavou. Hlavní koordinátorkou akce byla členka spolku Klára Průchová.

Noční stezka Harryho Pottera – 3.11.
Pro odvážné děti jsme připravili noční stezku s postavami z oblíbeného příběhu Harryho
Pottera. Děti chodily pouze za světla svíček a na jednotlivých zastávkách se zdokonalovaly
v kouzelnických dovednostech. Očekávali jsme velký zájem, ale i tak nás překvapilo, že dětí
dorazilo téměř 150. Stezku nám pomohlo připravit i velké množství dobrovolníků mimo spolek.

Ladovský Mikuláš 5.12.
Zopakovali jsme si už podruhé velmi úspěšnou akci z roku 2017 pod taktovkou členky spolku
Aleny Dryákové. Oproti předchozímu roku jsme měli propracovanější kulisy a více rekvizit.
Novinkou byl krásný velkoformátový Betlém od Josefa Lady. Přibyly také další postavy
v kostýmech. Diváci se dočkali i krásného vánočního koncertu od MŠ Škvorec pod vedením paní
učitelky Marie Langráfové a dále Josefa Suchánka (klavír) s dětmi (zpěv) a Janou Dryákovou
(příčná flétna).
Finanční dar na tuto akci nám opět poskytla firma Alba CR spol. s r. o., za což jí moc děkujeme.
Dárky pro děti tentokrát nakoupil Městys Škvorec. Na akci se podílela většina členů spolku a
spousta dalších dobrovolníků.

Úspěšné projekty z roku 2018

Park Míru
Po několika brigádách, do kterých se zapojila většina členů spolku, se nám podařilo obnovit
Park Míru. Členové spolku svépomocí vyrobili do parku krásné lavičky. Materiál na jejich výrobu
financoval Městys Škvorec. Park Míru jsme slavnostně otevřeli veřejnosti při společném pikniku
dne 28.7.

Devatero pohádek
Člen spolku Roman Kyncl vyrobil zdobené dřevěné schránky, ve kterých jsou umístěny krátké
pohádky na téma místních pamětihodností a zajímavostí. Schránek je celkem 10 a dohromady
tvoří pohádkovou stezku, která je instalována permanentně a každý si ji tedy může projít, kdy
chce. První schránka je umístěna v Parku Míru, poslední na Višňovce.

Posezení na Višňovce
Podařilo se nám svépomocí vytvořit krásné dřevěné kryté sezení na Višňovce. Finance na
materiál poskytl Městys Škvorec. O vše ostatní se postarali členové spolku a s námi
spolupracující nečlenové.

Počítačové školení pro seniory
Během roku 2018 jsme se snažili organizovat různé akce pro seniory, z nichž nejúspěšnější bylo
školení pro seniory, které jsme nazvali Nebojte se počítačů. Zájem o školení nás velmi překvapil,
již první den, kdy jsme ho začali nabízet, byl kurz zcela naplněn.
Školení probíhalo v budově Základní školy ve Škvorci a pro místní seniory jsme ho pořádali
zdarma. Do prvního kurzu jsme přijali 8 studentů, nejstaršímu z nich bylo přes 80 let. Kurz se
skládal ze 4 lekcí a zaměřoval se především na osvojení těch oblastí práce s počítačem, které
senioři využijí ve svém každodenním životě, jako je posílání e-mailů, práce se soubory,
počítačová bezpečnost.
Školiteli byli členové spolku Radek Pohnán, Jana Fejfarová, Jan Rössler a Jaroslav Vácha.
Pro velký zájem kurz pokračuje s 10 novými studenty i v roce 2019.

Bio Bezdíkov
Kino se už stalo nedílnou součástí škvoreckého kulturního dění. Nejoblíbenější jsou venkovní
projekce letního kina, ale i v chladnějších měsících vždy diváci zaplní celý sál Hostince u
Zálabských. Své diváky si našel i filmový klub pro náročnější, který se zaměřil na projekce
dokumentárních filmů o aktuálních problémech ve světě.

Bio Bezdíkov odehrálo v roce 2018 šestnáct představení, při kterých si 925 našich sousedů užilo
téměř 25 hodin zábavy a poučení.
Pokud jde o finance, tak je Bio Bezdíkov náš nejnáročnější projekt. Díky podpoře Nadace Via,
společnosti T-Mobile, dárcovské kampaně, ale i drobných a větších dárců jsme měli možnost

nakoupit hlavní technické vybavení pro provozování nejen kina, ale ozvučení většiny akcí, které
jako spolek pořádáme, nebo se na jejich pořadatelství podílíme. Loňský rok byl tak pro tento
projekt, pokud jde o materiální podporu, zlomový. Disponujeme nejen velice slušným
ozvučením, ale nyní i profesionálním filmovým projektorem. V následujícím roce se budeme
snažit sehnat dostatek financí na promítací plátno.
Bio Bezdíkov hospodařilo v roce 2018 s celkovými příjmy 282.695 Kč a výdaji 277.746 Kč.

Plány pro rok 2019
V roce 2019 chceme pokračovat s organizováním různých společenských, kulturních a
sportovních akcí. Určitě si zopakujeme úspěšné akce z předchozích let, jako jsou automobilové
orientační závody, pohádkový les, noční stezka Harryho Pottera, Ladovský Mikuláš a další.
Pokračovat bude i další běh počítačového školení pro seniory, které probíhá v místní Základní
škole.
Chceme ale přicházet i s novými akcemi, jako jsou různé besedy, přednášky, akce pro děti i
seniory. Poprvé se chystáme uspořádat divadelní představení ochotníků v místní sokolovně.
Novým projektem je i Ochotnické divadlo Bezdíkov, kterého se ujal člen spolku Petr Krejčí.
Pokud vše půjde podle plánu, před Vánoci uvedeme první divadelní hru.
Nadále budeme spolupracovat s místními spolky, především dobrovolnými Hasiči a Sokolem.
Pomáhat budeme v případě potřeby i při akcích Základní školy ve Škvorci a dalších subjektů.
Našim cílem je, aby se nám i našim spoluobčanům žilo ve Škvorci a Třebohosticích lépe.
Snažíme se pomáhat při budování dobrých sousedských vztahů, zlepšovat vzhled obce a
motivovat místní obyvatele k aktivnímu trávení volného času.

Spolek sousedů

