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Úvod
Další rok fungování spolku je za námi. Přinesl spoustu zajímavých akcí. Některé jsme si
zopakovali z předchozích let. Jiné jsme si vyzkoušeli poprvé a možná si je zopakujeme opět
příští rok.
Pod spolkem začal fungovat Divadelní soubor Bezdíkov, který se celý rok scházel a
připravoval se na svou první premiéru, která proběhne v březnu 2020.
Oslovili jsme cizince žijící ve Škvorci a Třebohosticích a spolu s nimi uspořádali první
International day.
Za pomoci občana Škvorce pana Rudolfa Šrůtka se nám podařilo získat dar z programu Spolu
se zaměstnanci od společnosti Avast, za který jsme nakoupili technické vybavení pro spolkové
kino Bio Bezdíkov a pomůcky pro další akce.
Ve spolupráci se zámkem Savoia jsme v létě uspořádali Nokturno u jezírka, kde komorní trio
zahrálo známé skladby klasické, populární i filmové hudby.
Překročili jsme hranici 300 návštěvníků na jednu projekci při letním venkovním promítání Bia
Bezdíkov.
V listopadu jsme zapojili velké množství dobrovolníků mimo spolek do společného strašení a
způsobili tak asi největší počet procházejících se lidí v ulicích v historii Škvorce.
A především jsme ve spolku přivítali nové členy, kteří přišli s novými nápady a od začátku jsou
velmi aktivní. Věříme, že i díky nim budeme ve svých aktivitách pokračovat i v dalších letech.
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Spisová značka:
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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 zdrojů pro výstavbu a provoz obce
5. Hlavní činnost spolku může podporovat publikační nebo nakladatelská činnost

Vedení spolku od 1.1. do 7.2.2019
Ing. Martina Rösslerová – předsedkyně spolku
Jaroslav Vácha – místopředseda spolku
Bc. Klára Průchová – člen rady spolku

Dne 7.2.2019 na členské schůzi odstoupil z funkce místopředsedy spolku Jaroslav Vácha.
Novým místopředsedou byl zvolen Lukáš Menoušek.

Vedení spolku od 7.2. do 31.12.2019
Ing. Martina Rösslerová – předsedkyně spolku
Lukáš Menoušek – místopředseda spolku
Bc. Klára Průchová – člen rady spolku

Klára Průchová vystoupila ze spolku a odstoupila z funkce člena rady spolku k 31.12.2019.

Členská základna:
Gabriela Černá

Ing. Zdeněk Doboš

Jan Dryák, MBA – od 30.12.

Alena Dryáková

Ing. Jana Fejfarová

Lucia Chaloupecká

Denisa Krejčí

Petr Krejčí

Ing. Roman Kyncl

Adéla Kynclová

Ing. Helena Maršálová – od 15.2.

Ing. Mirek Maršál – od 15.2.

Mgr. Pavlína Naegele, PhD. – členství ukončeno k 31.7.

Lukáš Menoušek

Mgr. Ivana Patková

Radek Pecháček

Bc. Klára Průchová – členství ukončeno k 31.12.

Ing. Radek Pohnán

Jan Rössler

Ing. Martina Rösslerová

Ing. Barbora Seidlová

Josef Suchánek

Martina Udatná

Jaroslav Vácha

Martin Vodička – od 20.12.

Ing. Martina Vodičková

Jaroslav Zálabský

Zájemci o členství:
Radka Tomanová
Lucie Vesková

Zájemci o členství budou přijati do spolku po splnění základních podmínek členství, tj.
schválení na členské schůzi 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
25 – počet členů k 31.12.2019

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 31.12.2019…………………………………………………………….. 52 068,94 Kč
Stav pokladny k 31.12.2019…………………………………………………………………………………… 13 102 Kč

PŘÍJMY 2019
Členské příspěvky

14 700 Kč

Dary:

78 034 Kč

Dar Avast

50 000 Kč

Dar ALBA CR spol. s r. o.

15 000 Kč

Dar Sdružení Via – Meet and Code

10 000 Kč

Ostatní drobné dary
Výtěžky z prodeje knih Pátrání po hrdinech
Tržby BIO Bezdíkov
Výtěžky z akcí
Příspěvek na posezení na Višňovce od Městyse Škvorec
PŘÍJMY CELKEM

3 034 Kč
11 075 Kč
102 629,80 Kč
6 632 Kč
10 575 Kč
223 645,80 Kč

VÝDAJE 2019
Bio Bezdíkov - nákup techniky, materiálu, provozní výdaje

97 945,23 Kč

Bio Bezdíkov – odvody distributorům, půjčovné

53 211,57 Kč

Grafické práce – kniha Pátrání po hrdinech
Výdaje spojené s pořádáním akcí, poplatky, provozní výdaje
VÝDAJE CELKEM

15 000 Kč
17 195,19 Kč
183 351,99 Kč

Kulturní a společenské akce v roce 2019

Leden:
24. 1. Počítačové školení pro seniory

ZŠ Škvorec

Únor:
2. 2.

Moderování hasičského karnevalu

Sokolovna

9. 2.

Pivní kvíz

Restaurace U Vacků

21. 2. Beseda – Život s dítětem autistou

Hostinec u Zálabských

21. 2. Počítačové školení pro seniory

ZŠ Škvorec

22. 2. Po čem muži touží – Bio Bezdíkov

Hostinec u Zálabských

Březen:
2. 3.

Jarní Veselice

Hostinec u Zálabských

15. 3. Úžasňákovi – Bio Bezdíkov

Hostinec u Zálabských

21. 3. Počítačové školení pro seniory

ZŠ Škvorec

27. 3. Počítačové školení pro seniory

ZŠ Škvorec

Duben:
6. 4.

Turnaj v ping-pongu

Sokolovna

6. 4.

Světáci – ochotnické divadlo Oudiv

Hostinec u Zálabských

12. 4. Zrodila se hvězda – Bio Bezdíkov

Hostinec u Zálabských

13. 4. Škvorecká jízda – automobilový orientační závod

Škvorec a okolí

20. 4. Den Země na Klepci – orientační závody pro děti

Přišimasy – Klepec

26. 4. Dědictví našich předků v kostech – beseda s

Hostinec u Zálabských

antropologem

Květen:
10. 5. První člověk – Bio Bezdíkov

Hostinec u Zálabských

11. 5. Mezi vraty – výprodej

Škvorec – různá stanoviště

11. 5. Ozvučení akce Újezdská sova – Bio Bezdíkov

Újezd nad Lesy

Červen:
15. 6. International day

Masarykovo náměstí

15. 6. Přednáška o Sibiři – Pavlína Brzáková

Hostinec u Zálabských

22. 6. Rodinný cyklovýlet

Škvorec a okolí

22. 6. Malá čarodějnice – Bio Bezdíkov

Masarykovo náměstí

Červenec:
12. 7. Bohemian Rhapsody - Bio Bezdíkov

Masarykovo náměstí

26. 7. Ženy v běhu – Bio Bezdíkov

Masarykovo náměstí

Srpen:
9. 8.

Teroristka – Bio Bezdíkov

Masarykovo náměstí

22. 8.

Nokturno u jezírka

Zámek Škvorec - zahrada

24. 8. Pohádkový les

Třebohostice

28. 8. Coco – Bio Bezdíkov

Dobročovice

31. 8. Jak vycvičit draka – Bio Bezdíkov

Masarykovo náměstí

Září:
6. 9.

LOVEní – Bio Bezdíkov

20. 9. Přijďte pobejt anebo neseďte doma – koncert na

Masarykovo náměstí
Evangelický kostel

akordeon

Říjen:
9. 10. Jeden den s Edisonem – Meet and Code

ZŠ Škvorec

18. 10. Láska na druhý pohled – Bio Bezdíkov

Hostinec u Zálabských

Listopad:
2. 11. Strašidla ve Škvorci

Škvorec – různá stanoviště

15. 11. Yesterday – Bio Bezdíkov

Hostinec u Zálabských

17. 11. Za svobodu musíme bojovat – vzpomínka na rok 1989

Pomník u Sokolovny

22. 11. Tomb´s family – ochotnické divadlo S Bojkou v zádech

Hostinec u Zálabských

Prosinec:
1. 12. Rozsvěcení vánočního stromu – příprava a ozvučení

Masarykovo náměstí

5. 12. Ladovský Mikuláš

Restaurace Pavlač

17. 12. Koncert ZŠ – ozvučení

Kostel Svaté Anny

21. 12. Hodinářův učeň – Bio Bezdíkov

Hostinec u Zálabských

23.12. Betlémské světlo

Masarykovo náměstí

V roce 2019 jsme pořádali nebo se podíleli na 48 akcích pro veřejnost.

Nejúspěšnější akce roku 2019:

Škvorecká jízda 13. 4.

Již druhým rokem jsme pořádali automobilovou orientační soutěž. Oproti loňskému ročníku
byla trasa pozměněna tak, aby se neopakovala a všichni (i druhoroční účastníci) si tak mohli
užít zážitek naplno. Začínalo se Jízdou zručnosti, která se opět konala u škvoreckého
Špejcharu. Poté se posádka poskládaná z řidiče a spolujezdce, případně dalších pomocníků
vzadu, vydala na trasu vytyčenou v itineráři. Posledním úkolem byl kvíz, který všechny
posádky musely vyplnit v cíli, který byl v Hostinci u Zálabských. Díky sponzorům, kterých letos
bylo více, se podařilo za snahu odměnit všechny posádky. K poslechu a k zahnání dlouhé
chvíle na konci, při čekání na dojezd ostatních posádek, jsme pozvali Plzeňskou folkrockovou
kapelu Na Skok, což bylo velmi příjemné zpestření. Velice děkujeme sponzorům: Peugeot
Kopecký - dealer vozů BMW a Peugeot, Restaurace Pavlač a Statek u Prahy, Hostinec v
Doubku; týmu organizátorů a dalším. Gratulujeme vítězům a těšíme se na další ročník.

International day 5. 6.
5. června jsme uspořádali první International day. Oslovili jsme tedy všechny známé, i v té
době neznámé, cizince žijící ve Škvorci a Třebohosticích a požádali je, zda by nechtěli svým
sousedům udělat malou exkurzi do své země a kultury. Účastníci z řad cizinců připravili jídla,
která jsou v jejich zemi tradiční. Ta pak během International day nabízeli za symbolickou cenu
20 Kč za ochutnávkovou porci. Do této akce se s námi zapojili sousedé ze 7 různých zemí, a
tak návštěvníci měli možnost na jednom místě ochutnat speciality z Velké Británie, Itálie,
Černé Hory, Slovenska, Španělska, USA a Japonska.
Kromě nabídky tradičních jídel jsme si pro návštěvníky připravili také parkové hry,
cestovatelskou hru pro děti nebo fotbalové utkání Češi versus cizinci. Kdo se přišel podívat,
určitě nelitoval. Důležité je ale to, že akce splnila účel.
Seznámili jsme se s lidmi, kteří žijí vedle nás, ale narodili se daleko odsud. Nová přátelství
vznikla i mezi samotnými účastníky z řad cizinců. Už se těšíme na další ročník, který
plánujeme rozšířit o účastníky z dalších zemí.

Nokturno u jezírka 22.8.

Hudební nokturno na Škvoreckém zámku Za krásného letního večera 22. srpna u zámeckého
jezírka zahrálo komorní trio populární skladby nejlepších světových autorů klasické, populární
i filmové hudby. Kouzelnou a romantickou atmosféru koncertu vytvořily nejen excelentní
výkony hudebníků, profesionální moderování Petra Krejčího, svíčky plovoucí na jezírku, ale i
dobré jídlo a pití a v neposlední řadě přízeň počasí.
Komorní trio studentů hudební akademie, ve složení Nelly Helclová – housle, Jana Dryáková –
příčná flétna a Michal Navrátil – klávesy, vzniklo cíleně pro tento koncert, ale už s ním
počítáme na další akce. Škvorecké komorní trio, jak bylo toto hudební těleso spontánně
pojmenováno, zahrálo průřez hitů od 18. do 21. století, které do partů pro jednotlivé nástroje
přepsala z odposlechu Jana Dryáková.
Během přestávky byl představen krásný model zámku - dar manželů Josefa a Aleny
Vitovských z Hradešína. Na počátku byl nápad Aleny Dryákové takovou akci uspořádat a
ochota majitelů zámku manželů Moniky s Dina Eremeev poskytnout zdarma prostory vč.
inventáře. Výsledkem byla velmi povedená akce s nadšeným ohlasem návštěvníků, kterou
zorganizoval náš Spolek sousedů. Věříme, že se brzy podaří podobný koncert zopakovat.

Pohádkový les 24.8.
Pohádkový les v Třebohosticích letos ožil ve stylu pohádky o Sněhurce a sedmi trpaslících.
Trasa měla stejný začátek a konec jako loni, ale vedla jinudy. Cestou se děti setkávaly
s pohádkovými bytostmi a plnily zajímavé a zábavné úkoly.
Účelem akce bylo také dostat děti a jejich rodiče do krásných zákoutí třebohostického
lesa, který mají tak blízko a často ho ani neznají. Vzhledem k počtu malých návštěvníků
plánujeme tuto akci opakovat i příští rok.

Přijďte pobejt aneb neseďte doma – koncert na akordeon 20. 9.
V rámci cyklu Přijďte pobejt aneb neseďte doma jsme uspořádali v Evangelickém kostele ve
Škvorci koncert na akordeon. Zazněla spousta krásných starých písniček a bylo zajímavé už
jen sledovat, co všechno se dá na akordeon zahrát. Výtěžek z koncertu ve výši 3 000 Kč jsme
věnovali na obnovu kostelních varhan, na které byla vyhlášena sbírka.
S cyklem Přijďte pobejt chceme pokračovat i v příštím roce s akcemi pro celou rodinu včetně
seniorů.

Jeden den s Edisonem – Meet and Code 9. 10.
Díky grantu od společnosti TechSoup na nákup vybavení jsme mohli pro škvorecké školáky
uspořádat zábavně vzdělávací odpoledne pod názvem Jeden den s Edisonem.
Děti se dozvěděly jak moderní technologie ovlivňují jejich každodenní život a naučily se samy
naprogramovat malé roboty Edison. Podle ohlasů u dětí, jejich rodičů i učitelů se akce
povedla. Skvělou zprávou ale je, že všechny roboty i s příslušenstvím jsme po skončení tohoto
příjemného odpoledne darovali škole a mohou být zařazeni do výuky.

Škvorecká strašidla 3.11.
V období Halloweenu a Dušiček jsme se rozhodli na jeden večer zapojit celý Škvorec do
vytvoření strašidelné atmosféry. Oslovili jsme lidi mimo spolek a sami jsme byli překvapení,
kolik jich bylo ochotno nám pomoci.
Po celém Škvorci bylo rozmístěno 7 strašidelných zastávek, na kterých se mohly děti setkat
s kostlivcem, Bílou paní, zombíky, Hejkalem, Bábou z mokřin a spoustou dalších strašidel. Na
každém stanovišti děti musely splnit strašidelný úkol nebo projít malou stezkou odvahy.
Stezka byla vytvořena s ohledem na to, že se jí budou účastnit i nejmenší děti, takže nikdo
strachy neplakal. I tak si strašidelnou atmosféru užily i větší děti. Nejhezčí na celé akci byl
počet lidí, které jste mohli potkat v ulicích. Jen dětí bylo přes sto.

17. listopad

30 let od Sametové revoluce jsme společně oslavili u škvorecké sokolovny a pomníku. Poprvé
jsme si vyzkoušeli venkovní videoprojekci na budovu. K vidění byly známé i dosud
nezveřejněné záběry z listopadových událostí. Společně jsme si poslechli nejslavnější písně
spojené se sametovou revolucí, Modlitbu pro Martu dokonce živě v podání paní Anny Marie
Jaškové z Úval. Naproti pomníku jsme instalovali vzpomínkovou zeď s připomínkou událostí
nejen roku 1989, ale také 1939, 1948 a 1968. Na zeď mohl každý přidat svou fotografii,
vzpomínku nebo vzkaz. Okolí zdi a pomníku jsme rozsvítili svíčkami. Setkání se zúčastnila
spousta sousedů od dětí po seniory a atmosféra byla velmi příjemná.

Ladovský Mikuláš 5.12.

Už potřetí jsme ve stodole Statku u Prahy uspořádali setkání s Mikulášem, čerty a anděly
v Ladovském stylu. Přibyly nové kulisy a rekvizity. Velkoformátový Betlém byl rozšířen o nové
postavy a umístěn před stodolou, aby se před ním mohli návštěvníci nerušeně fotit. Polní
cestu z Třebohostic do Škvorce, po které šel průvod s Mikulášem v průvodu, jsme rozsvítili
svíčkami.
Ve stodole byl připraven koncert na flétnu a klavír s profesionální zpěvačkou při kterém mohli
návštěvníci slyšet známé pohádkové melodie i vánoční koledy.
Na uspořádání Ladovského Mikuláše jsme i letos dostali dar od společnosti Alba, které tímto
velmi děkujeme. Poděkování patří i dalším partnerům akce – městysu Škvorec, Statku u Prahy
a velkému množství dobrovolníků, kteří akci připravovali.

Betlémské světlo 23.12.
Den před Štědrým večerem jsme společně s Úvalskými skauty uspořádali již druhé rozdávání
Betlémského světla. Poprvé přímo pod rozsvíceným vánočním stromem na Masarykově
náměstí. Letos to bylo již po třicáté, co brněnští skauti ze střediska Řehoře Mendla zajišťovali
organizaci rozvozu světla pomocí 62 vlaků do mnoha koutů naší vlasti. A tak jsme se díky
skautům žijícím ve Škvorci mohli připojit k téměř 1.500 místům po celé ČR a podpořit
myšlenku, že radost druhým lze udělat i bez drahých dárků a osobní kontakt je pro mnoho
našich sousedů víc než jakýkoliv dárek.

Hostující ochotnická divadla 6. 4. a 22.11.
Uspořádali jsme dvě představení ochotnických divadel v hostinci U Zálabských. Prvním z nich
bylo představení Světáci v podání ochotnického divadla Oudiv z Úval. Druhým Tomb´s family
od ochotnického souboru S Bojkou v zádech z Prahy. Na obě představení byl sál hostince U
Zálabských zcela zaplněný a diváci se dobře bavili.
I když nás v příštím roce už čeká premiéra první divadelní hry ochotníků ze Škvorce,
ochotnické soubory z okolí k nám budeme zvát i nadále. Mimo jiné tak chceme umožnit
kulturní zážitek místním seniorům, pro které je cestování do běžných divadel obtížné.

Světáci – ochotnické divadlo Oudiv

Bio Bezdíkov

Bio Bezdíkov odehrálo v roce 2019 čtrnáct představení a v září vstoupilo do své již čtvrté
sezóny. Tento rok byl ale pro náš projekt sousedského kina opět zlomový. Velký podíl na tom
mělo letní kino, kde se nám díky pěknému počasí a atraktivním titulům podařilo dvakrát
překonat návštěvu 300 diváků na jedno představení. Pro realizační tým to byl opravdu skvělý
zážitek a celkem jsme tak za rok 2019 uvítali 1.433 diváků, což je 54% nárůst oproti roku
předcházejícímu. Novinkou bylo zavedení prodeje vstupenek přes internet.
Pokud jde o technické vybavení, za uplynulý rok jsme se opět posunuli. S naším projektem
jsme zaujali společnost Avast, která nám těsně před letní sezonou pomohla pořídit nové
promítací plátno o rozměrech 7 x 4.5 m a všichni jsme si tak mohli během promítání letního
kina užít opravdu jasný a velký obraz. Na podzim se nám díky příjmům ze vstupného podařilo
přejít na komplet digitální zpracování zvuku. Nejen v kině, ale třeba na adventních koncertech
jste nás mohli potkat s novým 32 kanálovým digitálním mixážním pultem.
Projekt Bio Bezdíkov hospodařil v roce 2019 s celkovými příjmy 129.899 Kč a výdaji 146.458
Kč.

Divadelní soubor Bezdíkov
Divadelní soubor Bezdíkov byl založen v prosinci 2018 členem spolku Petrem Krejčím,
oficiálně však 12.3.2019 na prvním sezení "U Zálabských" kde máme také díky Jardovi
Zálabskému skvělé a rodinné zázemí, které využíváme každou neděli od 18h. Posledních pár
zkoušek jsme ale trávili v pekle sokololovny kvůli topení v sále, které není v těchto měsících
pro Jardu jednoduché. Co nevidět se do sálu opět vrátíme, a to na "nové" podium, které pro
nás připravuje člen našeho souboru, mistr kulis Lukáš Menoušek.
Nutno říct, že za poměrně krátkou dobu existence našeho souboru jsme stihli spoustu
krásných věcí. Zrealizovali jsme první výjezdní zasedání do podkrkonoší, kde jsme celý
sobotní den trávili na zkoušením hry. Také jsme potvrdili naše vystoupení v pečovatelském
domě v rámci projektu ježíškova vnoučata, a to 25.4. v Lamperticích.
Premiéra představení "Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách" bude ve Škvorci
v sobotu 28.3. od 15:30h a od 20:00h. Předprodej vstupenek zahájíme v pondělí 10.2.2020, a
to na úřadě městyse a v restauraci u Zálabských. Na každé představení je plánovaných 140
vstupenek a my si věříme, že "obě" premiéry vyprodáme.

Další projekty

Počítačové školení pro seniory
Pro velký úspěch pokračovalo na jaře roku 2019 školení seniorů v oblasti ovládání počítače a
využívání internetu. Kurzem v rozsahu 4x2 hodiny prošlo dalších 9 účastníků. Dozvěděli se, jak
jim může počítač pomoci v jejich každodenním životě a byli poučeni o bezpečnosti na
internetu. Školiteli byli IT odborníci z řad členů spolku – Jana Fejfarová, Jaroslav Vácha, Radek
Pohnán a Jan Rössler.

Lavička na Plachtě
Po lavičce, kterou jsme v roce 2018 instalovali ve Višňovce ve Škvorci, jsme letos přidali jednu
také do Třebohostic. Několik nadšenců ze Škvorce a Třebohostic pod vedením Romana
Kyncla se dalo dohromady a vytvořilo posezení u lomu Na Plachtě. V místě, kde je nádherná
vyhlídka přes Středolabskou tabuli až do Českého ráje. Materiál na výrobu posezení věnoval
Městys Škvorec.

Devatero pohádek
Dřevěné schránky pohádkové cesty z Parku Míru na Višňovku se dočkaly nových pohádek,
opět originálních od Romana Kyncla. Obyvatelé i návštěvníci Škvorci si můžou pohádkovou
cestu projít kdykoli, schránky jsou instalované stále.

Natáčení propagačního kipu Nadace Via
Během roku 2019 nás dvakrát poctili svou návštěvou zástupci Nadace Via, která náš spolek
dlouhodobě podporuje.
Protože se jim u nás ve Škvorci moc líbilo, rozhodli se zde natočit svůj propagační klip.
Nadací jsme byli osloveni s žádostí o pomoc při organizaci a zajištění komparzu, což jsme
velmi rádi udělali. Natáčení probíhalo 15. září. V propagačním klipu si zahrálo několik členů
spolku a spousta dalších občanů Škvorce a Třebohostic.
Děkujeme Nadaci Via za podporu i v letošním roce.

Plány pro rok 2020

Spolek sousedů pomalu vstupuje do čtvrtého roku svého fungování. Za dobu své existence se
mu podařilo stát se nedílnou součástí kulturního života ve Škvorci. Promítání Bia Bezdíkov i
další oblíbené akce lákají návštěvníky ze širokého okolí. I tak je naším cílem především rozvoj
komunitního života ve Škvorci a Třebohosticích a tomu se chceme i nadále věnovat.
I v roce 2020 budeme pokračovat v našich aktivitách. Oblíbené akce z minulých let
zopakujeme a přidáme i nějaké nové.
V březnu nás čeká první premiéra Divadelního souboru Bezdíkov, do Škvorce pozveme ale i
jiná ochotnická divadla z okolí. Spolek sousedů má několik nových členů s novými nápady,
které také chceme realizovat.
Nadále chceme spolupracovat s ostaními místními subjekty – např. SDH Škvorec, městysem
Škvorec, Základní školou Škvorec, Sokolem Škvorec a dalšími.
Kromě pořádání akcí budeme také pomáhat při zlepšení vzhledu obce. Věříme, že naše
aktivity dávají smysl a děkujeme všem, kteří nám v nich pomáhají a podporují nás.

Spolek sousedů

