NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

Volby do Obecního zastupitelstva
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014 a to


v pátek 10. října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a



v sobotu 11. října 2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Hlasovací lístky obdrží každý volič do poštovní schránky nejpozději do 7.10.2014.
V našich obcích budeme mít jako vždy v posledních letech 2 volební okrsky :
- Pro voliče z obce Skorkov a Podbrahy v budově Obecního úřadu ve Skorkově
- Pro voliče z obce Otradovice v prostorách hotelu Jizera v Otradovicích
Voličem do zastupitelstva obce je :
1. státní občan České republiky, který
- alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
- je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu
2. státní občan jiného členského státu Evropské unie, který
- alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
- je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu (má povolení k trvalému
pobytu)
- jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a
která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (mezinárodní smlouvou je
Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii)
- občan jiného členského státu Evropské unie může hlasovat pouze za podmínky, že
požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

Hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce však nemůže volič v těchto případech (překážky výkonu
volebního práva) :
-

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody

-

omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

-

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu

-

služba vojáka z povolání v zahraničí

INFORMACE
.

Rekonstrukce čističky odpadních vod
Naše obec zahájí v letošním roce tolik potřebnou rekonstrukci/ intenzifikaci čističky
odpadních vod ( ČOV). Již několik let jsme provozovatelem ČOV upozorňováni na nutnost
provedení intenzifikace ČOV.
V letošním roce se nám podařilo obdržet od Státního Fondu Životního Prostředí příslib dotace
na rekonstrukci ČOV – a to ve výši 90 %.
V nedávné době bylo provedeno výběrové řízení na intenzifikaci ČOV, ze kterého vyšla
nejvýhodněji firma Zepris, s.r.o.
Práce na rekonstrukci ČOV by měli začít ještě v letošním roce a budou dokončeny v průběhu
příštího roku.
Celkové náklady na rekonstrukci ČOV budou cca. 25 mil. Kč.

Svoz nebezpečného odpadu
Skorkov
Sobota .1.11.2014

Obec
Den a datum
stanoviště

čas

Otradovice-otočka

8:00 – 8:20

Podbrahy-zastávka ČSAD

8:25 – 8:45

Skorkov – zastávka ČSAD

8:50 – 9:10

Na určených stanovištích mohou občané bezplatně předat pracovníkům svozové firmy
následující odpad:
 nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné
tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie,
monočlánky, atd.






elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče
- jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto
elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní



pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená s
disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!



azbestový odpad – pouze v omezeném množství
V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů
z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) – nejedná se o
nebezpečný odpad!


Letní dětský tábor
Na začátku letních prázdnin jsme již po desáté pořádali letní dětský tábor, který se koná
v Dolním Dvoře u Vrchlabí a kterého se zúčastnily děti z naší obce a z obce Křenek. Zájem
o tábor byl velký i z řad předškoláků a tak vzhledem tomu, že se letos jednalo o jubilejní
10. ročník, udělali jsme tentokrát výjimku a na tábor vzali i několik předškoláků. S dětmi
jsme nachodili cca 100 km a to nejen při celodenním výletě, ale i při různých hrách jako
„Hledání pokladu, Výlet na Apaluchu, Etapovka, Orienťák“ apod. Na celodenní výlet jsme se
vydali na Sněžku. Do Pece pod Sněžkou nás z Dolního Dvora dovezl autobus, pak jsme se
svezli novou lanovkou až na Sněžku a poté, co se děti posilnily svačinou, jsme se vydali na
cestu zpět. S malými dětmi jsme šli kratší cestu – vraceli jsme se do Pece a ostatní se vraceli
nádhernou přírodou Krkonoš zpět do Dolního Dvora. Na táboře jsme, jako každým rokem,
byli s dětmi i na vyjížďce na koni a také jsme stříleli lukem a vzduchovkou. Po celou dobu
pobytu plnily děti úkoly do celotáborové hry, která se letos nesla v duchu „Pasáčkova
zvířátka“. Nechyběla ani noční bojová hra, kterou všechny děti úspěšně absolvovaly. Dvanáct
dní uteklo jako voda a my se vraceli domů. Děti zdravé a spokojené, vedoucí unaveni, ale
všichni plni zážitků a těšení se na další tábor.
Na táboře nás při příležitosti 10. výročí navštívili i někteří sponzoři, kterým touto cestou ještě
jednou děkujeme za jejich sponzorské dary, bez kterých by si děti nemohly z tábora odvážet
tak pěkné ceny, jako tomu bylo doposud.
Generální sponzor: Adrien Šmeisser. Ostatní sponzoři: František Čemus, Jiří Motl, Jaroslav
Smolík, Antonín Stezka, František Jampílek.

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejner na velkoobjemový odpad bude v obci přistaven ve dnech 1. – 2.11. 2014.
Kontejner bude ve Skorkově na parkovišti u hřbitova.
Druhý kontejner bude přistavěn v Otradovicích u tenisového hřiště.

Výlet se seniory do Velkých Popovic
Letos v květnu jsme pro seniory uspořádali výlet do pivovaru ve Velkých Popovicích.
Spolu s průvodkyní jsme se vydali na prohlídku pivovaru PO STOPÁCH KOZLA.
Během návštěvy jsme měli možnost ochutnat speciálního nefiltrovaného Kozla.
Po prohlídce jsme poobědvali v místní Velkopopovické Kozlovně.

Nohejbalový turnaj ve Skorkově
Dne 7.9.2014 pořádal Obecní úřad nohejbalový turnaj o putovní pohár starosty obce.
Turnaje se zúčastnilo 11 družstev nejen z naší obce, ale také z okolních obcí a z Prahy.
Na 1. místě se umístil obhájce z loňského roku od pana Staňka – Jirka team.
1. místo – Jirka Team
2. místo – Rybníček
3. místo – Borek 2
Na webovou stránku naší obce jsme umístili pár fotografií.






TJ Rekreant Skorkov informuje
AHOJ PRÁZDNINY
Poslední víkend v srpnu jsme se připravili na rozloučení s prázdninami, děti se těšili na hry,
na kamarády, na hračky co vyhrají. I dospělí se těšili na kamarády, na to, že své ratolesti na
chvíli předají do péče někomu jinému, na už tradiční hru – házení vajíčkem a s tím spojenou
výhrou, eventuelně na radost z pokoření rekordu. Počasí mělo v plánu něco jiného. Jen co
jsme z hřiště odstranili překážky a připravili lajnovačku, abychom udělali dráhu, začalo bouřit
a pak – ne pršet ne, to jen někdo nahoře měl bezedný kýbl, z kterého na nás lil litry vody.
Během chvíle byl z kurtů bazén, na fotky se můžete podívat na www.tjrekreant.cz. Po třetí
hodině sice sluníčko vysvitlo, ale všude stála voda. Příchozím dětem jsme alespoň udělali
oheň, aby si mohly opéct buřta a odpočinout si po dovádění na houpačce. Tak snad příště
k nám nebe bude příjemnější.

Sokol Otradovice
Dne 09.08. se konal tradiční turnaj v nohejbalu, kterého se zúčastnilo 9 tříčlenných mužstev.
Pořadí:
1. Semice "C"
2. Borek II
3. Semice "A"
Dne 16.08. se konal turnaj v tenise-čtyřhry, kterého se zúčastnilo 10 mužstev.
Pořadí:
1. 2J (Charvát J. ml. + Šulc J.)
2. MAVO (Macura T. + Vojtíšek T.)
3. Dondoši ( Trunda J. + Karmazín M. )
Bohužel musíme konstatovat, že účast "otradováků" jak na samotných turnajích, tak i jako
fandících diváků, byla opět velmi malá.
Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorům : STK Centrum, Hotel Jizera, Stavokomplet
za podporu v roce 2014.
Poděkování patří také starostovi a zastupitelstvu obce za podporu v roce 2014.









SDH Skorkov informuje
HASIČSKÁ SOUTĚŽ
V letošním roce naše SDH slaví 80 let od svého založení. U této příležitosti jsme 7.6.2014
pořádali na hřišti ve Skorkově okrskovou soutěž, kdy se zúčastnilo celkem 30 družstev.
Docela jsme zabodovali a získali zlatou medaili za první místo žáků, stříbrnou mají ženy A,
naše „babičky“ byly opět čtvrté, měly sice skvěle našlápnuto na bednu, ale smůla se jim lepí
na paty. Bronz patří mužům B, druhým dvěma družstvům se tentokrát moc nedařilo. Večer
byla zábava, „babičky a dědci“ zaháněli naštvanost ve stánku, ne alkoholem, ale prací, aby
ostatní měli dostatečný přísun nápojů. O hudební zábavu se staral Václav Štěpán a všichni se
dobře bavili ještě dlouho po půlnoci.

SDH Skorkov – pozvánka
Rádi bychom Vás pozvali na ukončení hasičské sezóny, a to opět na hřišti ve Skorkově, dne
4.10.2014 od 13:00 hod. Přípravy družstev jsou v plném proudu, loni jsme viděli Sněhurku a
7 trpaslíků, ventilkovou a hokejovou přípravku, v minulých letech trpaslíky, papeže i koně
Jiskru a Šemíka a všechna družstva ABC včetně dětí se těší, co si konkurence vymyslí.
Přijďte je podpořit potleskem.

Pečovatelská služba
Ve spolupráci s Městem Benátky nad Jizerou se podařila zajistit pečovatelská služba pro naše
občany. Tuto službu finančně podporuje naše obec. V případě zájmu se obraťte na obecní
úřad Skorkov.

MAS Střední Polabí
Obec Skorkov je členem MAS Střední Polabí (Místní akční skupina) – informace na
www.strednipolabi.cz

Z NAŠÍ HISTORIE
V této části pokračujeme s otištěním obsahu kroniky obce Skorkov. V minulém čísle jste se
seznámili se zápisy z roku 1984 - 1985. Dalším obdobím, které bylo v kronice zaznamenáno,
je rok 1986 – 1987. Pro úplnost uvádíme, že obsah kroniky je opsán ve stejném znění dle
originálu.

ROK 1986
Tento rok je ve znamení voleb do zastupitelských orgánů. Místní národní výbory Skorkov a
Sojovice se sloučily pod jeden Národní výbor se sídlem v Sojovicích. Volby proběhly 23. a 24.
května. Pod dobu voleb, které probíhaly ve Skorkově, Otradovicích a v Sojovicích vyhrával
místní rozhlas a pomocníci Veřejné bezpečnosti střežili volební objekty. Volili se též zástupci
okresu do ONV: Jaroslav Mňuk, 33let, automechanik ze Skorkova čp. 5,
Do ČNR (Česká národní rada) – František Mařas, 34, elektrikář
Do Sněmovny lidu FS (Federální shromáždění) – Rastislav Rašin, 34, stroj zámečník
Do Sněmovny národů FS – Ladislav Gerle, 49, místopředseda vlády
Do SKNV (středočeský krajský národní výbor) v Praze – Miroslava Pachovská, 36, dělnice
Do místního národního výboru v Sojovicích byli zvoleni:
Josef Čvančara, 49, technik, Otradovice 9
Anna Hanžlová, 37, účetní, Otradovice 27
Václav Hejnák, 44, mechanizátor, Sojovice 6
Jaroslav Herout, 34, technik, Otradovice 33
Vlastimil Jonák, 40, strojník, Sojovice 149
Petr Klokočník, 30, elektromechanik, Skorkov 74
Stanislava Kodlová, 54, dělnice, Skorkov 47
Václav Králík, 56, mechanizátor, Sojovice 24
Václav Králík, 34, člen JZD, Sojovice 24
Eva Kvapilová, 40, úřednice, Sojovice 159
Drahomíra Kubistová, 45, úřednice, Skorkov 52
František Lédl, 59, mistr, Sojovice 94
Josef Mecera, 57, technik, Podbrahy 2
Jaroslav Mňuk, 58, mistr, Skorkov 5

Josef Mráz, 55, elektromechanik, Sojovice 138
Věra Náglová, 45, ředitelka ZŠ, Sojovice 88
Jan Noha, 37, řidič, Sojovice 78
Oldřiška Pivničková, 43, učitelka, Podbrahy 19
Ing. Václav Pokorný, 41, vedoucí, Sojovice 172
František Richtrmoc, 53, hlavní agronom, Sojovice 154
Jaroslav Rogozinský, ředitel závodu, Skorkov 33
Rudolf Roškota, 40, referent, Skorkov 57
Václav Socha, 59, tajemník OV ČSTV, Skorkov 53
Václav Špalek, 40, řidič, Skorkov 43
Jiří Šťastný, 38, elektromechanik, Sojovice 167
Jarmila Vlachá, 43, vedoucí prodejny, Sojovice 136
Věra Wolfová, 45, tajemnice MNV, Sojovice
Komise při MNV pracují s menšími obměnami jako v minulém roce. Ve Skorkově
Otradovicích a Sojovicích vznikají Občanské výbory. Ve Skorkově se dlouho nemohli
kandidáti dohodnout na složení občanského výboru. Nakonec byl v dubnu 1986 založen ve
složení: Kubistová, Král Miroslav, Mňuk Jar. St., Šubrtová Miluše, Vaňousek Jos., Vaňousek
Vác., Volšičková Ludmila. Po čase až 17.11.1986 byl definitivně ustanoven nový obč. výbor
jehož předsedou s vlastními podmínkami se stal:
Jaroslav Macura, Skorkov 29,
Drahomíra Kubistová, Skorkov 52, tajemnicí
Členové jsou Uhrová Karolina, Skorkov 62
Volšičková Ludmila Podbrahy 8
Novotný Václav st. Skorkov 28
Ing. Krauz Vojtěch Skorkov 70
Vaňousek Josef st. Skorkov 59
V Sojovicích se stal předsedou občanského výboru Vladimír Jokš ml. 175, v Otradovicích
Vaňousek Václav čp. 13.
21. června se koná 1. ročník Skorkovského kritéria. Je to cyklistický závod na 100 km, který
vznikl z iniciativy pana Miloše Pivničky z Podbrach čp. 19. Trasa vede ze Skorkova přes
Tuřice, Předměřice, Čihadla, Starou Lysou, Dvorce, Sojovice do Skorkova. Start a cíl je na
silnici před cestou – betonkou – ke hřišti. Tento okruh se jel 5x. Místní národní výbor trval na
podmínce, že závod musí být pod záštitou některé organizace. Po velkých dohadech a
těžkostech převzal záštitu ČSČK v čele s pí. Šubrtovou. Závod se vydařil, účast byla závodníků
z Čech i Moravy, asi 150 účastníků. Pochvalnou kritiku vytisklo Rudé právo, Zemědělské
noviny a Stadion.
Ve vedení knihovny ve Skorkově nastala změna. Po odstěhování knihovnice Drahomíry
Kubistové (provdané Harnachové) převzala tuto funkci její sestra Radmila Kubistová z čp. 52.
21.6.1986 se koná v Hlavenci okrsková soutěž požárních družstev. Skorkovští požárníci se
opět zúčastnili svými družstvy.
Narodily se a byly přivítány do života tyto děti:
Jindra Hanušová, Otradovice 24, 4.12.1985
Miroslava Králová, Podbrahy 3, 15.1.1986
Kateřina Machová, Skorkov 27, 11.5.1986
Navždy odešli:
Josefa Pánková, Skorkov 16, 87 let
Anna Hynková, Skorkov 36, 89 let
Václav Hynek, Skorkov 36, 82 let
František Šesták, Podbrahy 13, 79 let
Holanová Božena, Skorkov 1, 72 let

Fatková Marie, Skorkov 38, 83 let
Dušková Marie, Skorkov 74, 89 let
Vomáčka František, Otradovice 16, 81 let
Nimrichtr Tomáš, Otradovice 4, 1 den
Zemanová Marie, Otradovice 45, 63 let
Zvláštnosti počasí:
Leden – 20.1. zemětřesení v Kraslicích, 22.1. ve 21,00hod. veliká záře okolo Měsíce
Únor – za celý měsíc napadlo 20 cm sněhu
Březen – za celý měsíc napadlo 5 cm sněhu, déšť, přeháňky, velmi větrno
Duben – v Praze teplotní rekord 24,6°C. 11.4. napadlo 2 cm sněhu, od 20.4. sucho, 17.4. a
18.4. bouřky, málo deště.
Květen – v tomto měsíci byla 7x bouřka, silné deště, teploty vysoké, v období zmrzlých mužů
teploty až 24°C, bouřka
Červen – za měsíc 2x bouřka, dešť. srážky minimální, teploty vysoké
Červenec – teploty vysoké celý měsíc, dvě bouřky, dešťové srážky normální
Srpen – teploty vysoké celý měsíc, 5x bouřka za měsíc, srážky normální
Září – ojedinělé přeháňky
Říjen – od 19.10. dešťové přeháňky a silné větry, ráno mlhy
Listopad – mlhy a jinovatky
Prosinec – 14.12. napadl první sníh – 1 cm, za celý měsíc 25 cm. 28.12. obleva, deště, Jizera
břehuje
Zemědělství – po 20. srpnu byla veliká úroda hub v lesích, až do konce září. Podle denního
tisku to mělo souvislost se spadem radioaktivního deště v ČSSR. Od 2.6. začíná se vyskytovat
okurková plíseň, 7.6. začíná sklizeň ranných brambor. 21.6. začaly na Slovensku žně – sklízí
se ozimný ječmen.
31.srpna krátce před půlnocí se srazila nedaleko černomořského přístavu Novorossijsk
sovětská osobní loď Admirál Nachimov s nákladní lodí. Je to největší neštěstí v historii
sovětské námořní dopravy, zahynulo 79 lidí, pohřešováno je 319 lidí, 836 lidí bylo
zachráněno.
1.září emigroval český zpěvák Waldemar Matuška s rodinou do USA (s manželkou Olgou
Blechovou, též zpěvačkou a synem Waldemarem).
Zpět k roku 1985:
V SSSR byl na jaře 1985 zvolen jako představitel státu Michail Gorbačov (bývalý
spolupracovník Brežněva) a zavedl politický směr, zvaný perestrojka, česky přestavba- Přišlo
se na to, že asi v SSSR, v takové nepřekonatelné velmoci, není vše v pořádku ekonomicky a
hlavně politicky. Jeden fakt za všechny ostatní – Sovětský svaz není schopen uživit své
obyvatele, je zadlužen víc, než může ekonomicky unést a upevňovat světový mír pomocí
závodů ve zbrojení se jeví jako naprosto zcestné. Jedna z akcí Gorbačova byla, že se setká
s americkým presidentem Raegenem za účelem odzbrojení, zrušení atomových zbraní,
odchodu sovětských vojsk z NDR, ČSSR, Maďarska, Polska, Bulharska aj. a amerických
jednotek z NSR. Předběžně se také jednalo o spojení obou částí Německa.

ROK 1987
Zajímavosti roku:
3.února – je nad naším územím mimořádná koncentrace smogu, těžká mlha za mrazivého
počasí. Toto způsobuje záněty očních spojivek u dětí, záněty horních cest dýchacích

9.dubna – přijel na politickou návštěvu ČSSR s. Gorbačov (předseda Rady ministrů SSSR).
Jednal se s. Jakešem (první tajemník ÚV KSČ). Od té doby je v KSČ politická disorientace,
neboť již není přímo řízena z Moskvy.
10.dubna – je na Jizeře povodeň
V soboru 9.května se koná v Předměřicích n.Jiz. každoroční soutěž požárních družstev 16.
okrsku. Skorkovská požární družstva se opět zúčastňují.
13.června se jede 2. ročník Skorkovského kriteria za hojné účasti místních i přespolních
závodníků, nadšenci stojí podle závodní trati a hlasitě povzbuzují závodníky. Na hřišti ve
Skorkově jsou stany, závodníci z daleka zde nocují mnohdy i se svými rodinami, aby
nezmeškali začátek závodu. Závodníkům, se rozdává guláš na posilnění, na hřišti se prodává
pivo, limonády. Na závěr je udílení medailí s vyhlášením výsledků.
12.září – se koná cyklistický závod v rámci Skorkovského kritéria, pro velký zájem se opakuje
jarní závod, ale s jednodušší organizací. Závodníci přijíždějí z Čech i z Moravy.
Na členské schůzi VO KSČ Sojovice – Skorkov dne 16.9. podává Ing. Froněk ze Sojovic (člen
JZD) zprávu o žních: Žně byly zdárně ukončeny, přes nepříznivé klimatické podmínky byla
sklizena úroda včas, a to na 92%.
Některé zvláštnosti počasí:
Leden – 1.1. je Jizera v břehu, od 5.1. ochlazování a sněžení, silné mrazy až do 23.1., pak do
28.1. obleva a zase ochlazení a sněžení. Sněhu napadlo za měsíc leden 53 cm. 26.1. byla
bouřka, 10 cm sněhu.
Únor – začátek měsíce mrazivý pak obleva a od 18.2. ochlazení, sněžení. Sněhu napadlo za
měsíc 11 cm.
Březen – je mrazivo, sněžení, pak oteplování a jaro. Deštivo, za měsíc je 26 cm sněhu.
29.března začíná letní čas.
Duben – nejchladnější den ve Skorkově 1.4. (3,6,2°C), déšť, nejteplejší den 18.4. (4,15,10°C)
TJ Rekreant Skorkov – Na podzim byla založena tělovýchovná jednota Rekreant Skorkov.
Specializuje se na rekreační tělesnou výchovu, hlavně tenis, nohejbal, hokej atd. Přebírá od
ČSČK záštitu nad cyklistickým závodem Skorkovské kriterium.
Přivítány byly tyto děti:
Jan Kovařík, Podbrahy, 8.1.1986
Josef Holan, Skorkov, 15.1.1987
Pavel Křáp, Otradovice, 19.2.1987
František Kovařík, Podbrahy, 20.2.1987
Eliška Vaňousková, Skorkov, 28.4.1987
Jana Klokočníková, Skorkov, 17.7.1987
Navždy odešli:
Václav Němeček, Otradovice 20, 84 let
Marie Machková, Skorkov 48, 63 let
Antonín Mecera, Podbrahy 25, 90 let
Josef Urban, Otradovice 11, 68 let
Josef Tovara, Otradovice 34, 80 let
(pokračování příště)

Kontaktní informace OÚ obce Skorkov
Obecní úřad Skorkov
Skorkov 32
294 74 Předměřice nad Jizerou
Telefon: +420 326 921 133
Fax: +420 326 921 427
E-mail: obecskorkov@skorkov.cz
Web : www.skorkov.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 08:00 - 10:00 13:00 - 17:00
Středa: 13:00 - 17:00
Starosta obce Skorkov
Miloš Honzák

Místostarosta obce Skorkov
Roman Jareš

