NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

Výsledky voleb do Obecního zastupitelstva
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly volby do obecního zastupitelstva.
Do zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018 byli zvoleni tito kandidáti :
Za Sdružení nezávislých kandidátů JIZERA :
- Miloš Honzák
- Roman Jareš
- Josef Würz
- Ludvík Arazim
Za Sdružení nezávislých kandidátů Skorkov, Podbrahy, Otradovice :
- Ing. Václav Vaňousek
- Václav Novotný
- Jaroslav Mňuk
Na ustavujícím jednání zastupitelstva byli zvoleni následující kandidáti :
Starosta obce : Miloš Honzák
Místostarosta obce : Josef Würz
Předseda kontrolního výboru : ing. Václav Vaňousek
Předseda finančního výboru : Roman Jareš
Děkujeme tímto všem, kteří přišli k volbám. Budeme se snažit, abychom Vás nezklamali.
.

Rekonstrukce čističky odpadních vod
Rekonstrukce/ intenzifikace čističky odpadních vod ( ČOV) byly zahájeny v listopadu tohoto
roku firmou Zepris, s.r.o.
Dokud počasí dovolí, budou pokračovat zemní práce.
Ukončení rekonstrukce a intenzifikace ČOV je naplánováno do konce září příštího roku.


Oprava silnice ve Skorkově
Na jaře 2015 proběhne plánovaná oprava silnice vedoucí od autobusové zastávky směrem
k vodárně v úseku od zastávky k domu rodiny Motlových. Z důvodu opravy bude průjezd
touto cestou na několik dnů omezen.
O přesném termínu omezení budeme obyvatele žijící v této části obce včas informovat.



Poplatky na rok 2015
Pro rok 2015 se stanovuje stejný poplatek za svoz odpadů jako v roce předchozím,
tedy 720,- Kč za trvale hlášenou osobu, 720,- Kč za stavbu určenou k rekreaci a 720,- Kč za
byt nebo dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba.
Pro trvale hlášené osoby platí i nadále, že poplatek je možné hradit ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 31.1. a do 30.6. příslušného roku. Pokud nebude 1.polovina
poplatku uhrazena do 31.1.2015, nebude poté již možné poplatek rozdělit na 2 splátky.
Poplatky za stavbu určenou k rekreaci nebo za byt a dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba jsou splatné nejpozději do 31.1.2015.
Poplatek za psa zůstává stejný – tedy 70,- Kč za 1 psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.
Poplatky za psa jsou také splatné nejpozději do 31.1.2015.



Kanalizace – kanalizační přípojky
V prosinci tohoto roku nám skončila desetiletá podmínka dotace Státního fondu životního
prostředí, která obci nařizovala kompletní starost o kanalizaci včetně všech přípojek.
Tato podmínka byla v prosinci tohoto roku splněna a zastupitelstvem obce bylo schváleno, že
od 1.1.2015 přechází údržba a případné opravy přípojek na jednotlivé majitele nemovitostí.
O dalším postupu Vás budeme informovat.








Kultura


Rozsvícení Vánočního stromku ve Skorkově
V sobotu 29.11.2014 proběhlo na návsi ve Skorkově každoroční Rozsvícení vánočního
stromku.
Na začátku akce pronesl starosta obce slavnostní proslov, během kterého mimo jiné
poděkoval našim občanům za letošní účast v obecních volbách do zastupitelstva obce a popřál
všem mnoho zdraví a úspěchů do nového roku.
Po proslovu nám zahrála vánoční koledy cimbálová kapela Šenk od pana Gavendy.
Během slavnostního aktu jsme si užili svařáku a dobrot ze zabijačky.
Původně jsme měli také připraven slavnostní ohňostroj jako poděkování našim nejmenším
hasičům za skvělou reprezentaci. Bohužel na jednání obecního zastupitelstva nám byl
zastupitelem panem Mňukem prezentován názor - prý většiny obyvatel, že ohňostroj není pro
slavnostní rozsvícení stromku a nadcházející advent vhodný.
Děkujeme tímto všem, kteří se na přípravách a průběhu akce podíleli.



Posezení se seniory v Otradovicích
Ve čtvrtek 11.12.2014 se v hotelu Jizera v Otradovicích konalo tradiční posezení pod
vánočním stromkem pro naše seniory.
Kulturní vystoupení si pro nás připravila mateřská školka ze Sojovic pod vedením paní
Krčové a paní Novotné.
Po dobrém občerstvení proběhla tombola. A proto, že ne všichni vyhráli, dostali všichni
přítomní ještě dárek od obce – obecní kalendář pro rok 2015.


INFORMACE

Nový kontejner na nepotřebné ošacení
Od minulého měsíce máme ve Skorkově u místa pro kontejnery na sklo, papír a plasty
přistavěn také nový kontejner na nepotřebné oděvy, obuv, textil a hračky. Tento kontejner byl
přistavěn firmou Textil ECO a Vámi odložené nepotřebné věci přispívají „Nadaci SOVA“ na
neziskové projekty.
Děkujeme, že využíváte této služby a přispíváte tím na dobrou věc a zároveň dobře třídíte.


Kontejner u hřbitova
Poslední dobou evidujeme poměrně časté žádosti o odvoz plného kontejneru u hřbitova.
Jelikož frekvence svozů oproti minulým rokům výrazně stoupla, nechali jsme u kontejneru
nainstalovat fotopast, abychom se ujistili, že kontejner je skutečně využíván pouze na odpad
ze hřbitova. K našemu údivu jsme zjistili, že kontejner využívají naši občané také
k domovnímu a stavebnímu odpadu. Několik našich občanů jsme odhalili.
Informujeme tímto občany využívající kontejner u hřbitova ve Skorkově, že tento kontejner
slouží výhradně pro odpad ze hřbitova. Pokud odhalíme někoho, kdo používá kontejner na
jiný odpad, budeme nuceni ho pokutovat. Roční svoz kontejnerů se totiž pro náš Obecní úřad
začíná stávat poměrně finančně náročnou záležitostí.
Děkujeme za pochopení.

Dovolená na OÚ
Informujeme Vás tímto, že v době od 22.12.2014 do 2.1.2015 bude z důvodu dovolené
Obecní úřad uzavřen.

BIO odpad – nové informace pro rok 2015
Vážení občané,
Od 1. 1. 2015 vstupuje v platnost novela zákona o odpadech, která nařizuje obcím/městům
oddělené soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu. Toto omezení vyplývá ze
směrnice o skládkování odpadů (1999/31/EC), která je implementována do naší platné
legislativy včetně plánu odpadového hospodářství, ve kterém je stanoven následující cíl:
Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme upozornit, že pokud při svozu komunálního odpadu (svoz
klasických popelnic) bude posádkou nalezen ve Vaší nádobě jakýkoliv bioodpad-Vaše nádoba
nebude vyvezena (v návaznosti na směrnici).

Co do bioodpadu patří


odpad ze zahrad občanů obce, zelený odpad z údržby veřejných ploch (biologicky rozložitelný),
posečená tráva, plevel, větvičky, listí, zvadlé květiny, zemina z květináčů, kůra ze stromů, ořez z keřů a
stromů, drny, spadané ovoce

Co do bioodpadu nepatří
• obaly (papírové a lepenkové, plastové, kovové a kompozitní), stavební odpad (beton, hrubá a jemná
keramika, výrobky ze sádry, cihly, odpad druhotně blíže neurčený nebo výše neuvedený), domovní odpad, sklo,
plasty, kovy, textilní materiál, převařené zbytky z jídel, maso, kosti apod. jakékoliv jiné neorganické materiály a
odpady

Na základě nového nařízení objedná naše obec na jaře 2015 kontejner pro BIO odpad, který
bude přistavěn ve Skorkově u hřbitova.
Stejně jako u kontejneru pro odpad ze hřbitova platí, že tento kontejner bude pod dohledem
fotopasti, abychom se ujistili, že kontejner není využíván na jiný druh odpadu.

TJ Sokol Otradovice
Jako každý rok, tak i v roce letošním, uspořádal Sokol Otradovice ve spolupráci s OÚ
Skorkov a Hotelem Jizera Mikulášskou besídku, spojenou s nadílkou, pro naše nejmenší.
Rádi bychom touto cestou poděkovali OÚ Skorkov za finanční podporu, Hotelu Jizera za
přípravu balíčků pro děti a poskytnutí prostor, skorkovskému Mikuláši, čertům, andělům a
všem členům Sokola, kteří se na vydařené akci podíleli.
Zároveň bychom rádi popřáli všem svým sponzorům, členům, ale i spoluobčanům našich obcí
pěkné prožití Svátků vánočních a zdraví, štěstí v roce 2015.
Výbor TJ Sokol Otradovice

Obecní zastupitelstvo
přeje všem klidné prožití
Vánočních svátků, hodně
zdraví a rodinné pohody a
šťastný nový rok.

Z NAŠÍ HISTORIE
V této části pokračujeme s otištěním obsahu kroniky obce Skorkov. V minulém čísle jste se
seznámili se zápisy z roku 1986 - 1987. Dalším obdobím, které bylo v kronice zaznamenáno,
je rok 1988 - 1989. Pro úplnost uvádíme, že obsah kroniky je opsán ve stejném znění dle
originálu.

ROK 1988
Zajímavosti počasí:
Leden – teplý měsíc, sněhu 12 cm, v poslední dekádě deště
Únor – dešťové přeháňky, sněhu za celý měsíc 8 cm
Březen – sněhu za celý měsíc, 2.března začíná letní čas
Duben – sucho, vcelku teplo, 24.4. ranní teplota –5°C.
Květen – silná bouřka, déšť, na Zmrzlé muže teploty 10,23,15°C, větrno. 4 bouřky za měsíc, dešťové
srážky jsou slabé, vysoké teploty.
Červen – teplý měsíc, hodně deště, 7 bouřek za měsíc
Červenec – teplý celý měsíc, 1.7. bouřka, déšť, drobné kroupy. 24.7. ve 20,00 hod. nás zasáhla veliká
bouře. Veliké škody na rostlinstvu, stromech, domech atd. Všechny cesty a silnice v širokém okolí byly
zavaleny polomy stromů. Za celý měsíc 9 bouřek. Příval vody rozbořil starou zeď kolem kostela,
vyplavil ostatky ze starého hřbitova u kostela. Při odklizení polomů mají velkou zásluhu požárníci
v čele s Jos. Uhrem, kteří obětavě v noci odklízeli stromy a větve ze silnic, aby byl provoz narušen co
nejméně. Úroda byla zničena od krupobití, též ovoce, zelenina.
Srpen – teploty vysoké, 9 bouřek za měsíc. Nejchladnější den 25.8. (8,17,11°C), bouřka, déšť,
nejteplejší den 11. a 12.8. (18,31,18°C), bouřka, déšť.
Září – 3 bouřky za měsíc, srážky normální, rostou houby, hodně komárů.
Říjen – poprašek sněhu, déšť, celý měsíc teplotně vyrovnaný, posledních 5 dnů ochlazení, celý měsíc
větrno, srážky normální, ranní mlhy, hodně komárů.
Listopad – až do 25.11. chladno, mlhy, sněžení, poslední týden oteplení, sněhu za celý měsíc 5 cm a
sněhové přeháňky, náledí.
Prosinec – silný vítr, déšť, za celý měsíc 12 cm sněhu, v průběhu vánoc silné oteplení, Jizera břehuje.
Zlatá svatba – 7.února oslavili manželé Božena a Josef Pekárkovi ze Skorkova čp. 39 zlatou svatbu.
Sbor pro občanské záležitosti připravil důstojnou oslavu s přáním všeho hezkého do dalších let.
V kruhu své rodiny a v přítomnosti mnoha spoluobčanů se oslavenci cítili opravdu hezky.

„Křeslo pro hosta“ – po vzoru televizního pořadu „Křeslo pro hosta“ uspořádal ČSČK a ČSŽ
4.března kulturní večer, na němž byla hostem herečka divadla Na Vinohradech paní Gabriela
Vránová z Prahy. Pořad se uskutečnil v rámci Mezinárodního dne žen. Po bouřlivém potlesku, kdy do
křesla usedla známá herečka a počátečním ostychu se v naplněném sále rozproudila živá beseda,
nechyběly ani verše. Přátelské posezení se protáhlo skoro na tři hodiny. Byl to hezký večer. Přítomní
se rozcházeli spokojeni, s hezkým zážitkem. Též týdeník Zář Mladoboleslavska otiskl o tomto setkání
článek.
Naši požárníci se letos a to 11.června zúčastnili opět soutěže požárních družstev 16.okrsku, a to
v Sudově Hlavně, kde slavili tamní požárníci 105 let založení požárního sboru.
Farní úřad zajišťuje opravu zřícené zdi u kostela, práce však postupují velmi pomalu, jsou brzděny
finančními potížemi.
Zajímavosti roku 1988:
21.března – Federální cenový úřad oznamuje, že s přihlédnutím k podmínkám ve výrobě a na vnitřním
trhu, vláda ČSSR s účinností od 21.března 1988 schválila snížení maloobchodních cen některých
výrobků, vyráběných ze syntetických vláken. Ke stejnému datu bylo provedeno zdražení cen některých
výrobků vyráběných podniky restauračního stravování a centrálními výrobnami potravinářského
obchodu.
30.května – americký president navštívil nejvyššího představitele SSSR Michaila Gorbačova
1.června – vstoupilo v platnost zdražení soukromých inzerátů do novin a časopisů v ČSSR
24.srpna – byla určena maloobchodní cena auta Favorit na 84.600,- (nová Škodovka s předním
náhonem, 5.dveře vzadu)
26.září – 16.října – je velký výskyt komárů
27.října – byl položen věnec u hrobu T.G.Masaryka v Lánech. Akci pořádá Charta 77 a výbor pro
ochranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Též byli přítomni zástupci vlády a KSČ.
4.června – se jel 3.ročník Skorkovského kriteria opět za hojné účasti závodníků i povzbuzujících
občanů. Tento závod si získal velkou popularitu mezi sportovní veřejností. Pro velký úspěch a zájem
byl opakován.
1.října - ve formě cyklistického závodu družstev (tříčlenných) – jízda na kole + běh lesem. Též tento
závod získal oblibu.
8.května – byl v rámci májových oslav uspořádán lampionový průvod dětí i dospělých z Otradovic do
Skorkova ke hrobu sov. vojáka, kde byla pietní vzpomínka.
Uvítány do života byly děti:
Pavlína Brynychová, Skorkov 28, 5.2.1988
Martin Linka, Otradovice 54, 10.2.1988
Petr Pánek, Skorkov 16, 9.3.1988
Navždy od nás odešli:
Barbora Vaňousková, Otradovice 2
Helena Vaňousková, Skorkov 60
Arnošt Čmerda, Otradovice 37
Josef Holan, Skorkov 1
Pavla Jabůrková, Skorkov 30
Anna Mecerová, Podbrahy 25
Začátkem roku pokračuje politika SSSR pod vedením s. Gorbačova ve vytyčených cílech. Jako hlavní
je zavedení demokratizačního procesu v celém Sov. svazu. To znamená i ve všech jeho republikách.
Všude je snaha oprostit se od vojenského a byrokratického přístupu k normálním problémům země a
lidí.
Na setkání s novým presidentem USA Bushem Gorbačov znovu projednává, otázku odzbrojení, snížení
stavů armád a na schůzce 4 velmocí se podepisuje dohoda a spojení Německa a odchod sovětských a
amerických vojsk, zrušení berlínské zdi a uvedení tohoto území do stavu před II.svět. válkou.
ÚV KSČ a vláda ČSSR vydávají nové zpracování politicko-ekonomických podmínek a nástrojů. Postoj
a smýšlení lidí se zlepšuje ve prospěch rozvinutí socialistické společnosti, ale v praxi se stále naráží na
nepochopení a byrokratické smýšlení až zkostnatělost některých pracovníků na ústředních orgánech,
hlavně volených poslanců zastupitelských úřadů. Je dosti těch, kteří zapomněli, proč byli zvoleni, co je
služba občany národa a státu.

Ve dnech 20. a 21.srpna 1988 organizuje Charta 77 v Praze a větších městech protestní akce ke
vstupu vojsk v r. 1968. ÚV KSČ vydává prohlášení, že tyto a podobné akce jsou řízené ze zahraničí a
jsou zakázané. Na základě toho proběhlo zatčení některých členů Charty 77 – Václava Havla, Vlasty
Chramostové, R. Batěka a jiných. Demonstrace byla potlačena orgány VB a pohotovostním oddílem
min. vnitra.
Hospodářská situace v některých podnicích ČSSR ke konci roku 1988 je hrozivá. Ztrácejí pozice na
zahraničních trzích, zboží se hromadí ve skladech, scházejí peníze na výplaty zaměstnanců.

ROK 1989
Počasí:
Leden – teplý měsíc, sucho, 2 cm sněhu
Únor – za celý měsíc 1,5 cm sněhu, sucho, 26.2. byl atmos. tlak 967,3 hPa, nejnižší v celé historii
měření, déšť
Březen – srážky malé, větrno
Duben – srážky normální, 2 bouřky, větrno
Květen – v průměru sucho, 3 bouřky, bez srážek, 2 bouřky s mírným deštěm
Červen – 4 bouřky za měsíc, teplota vyrovnaná, srážky normální
Červenec - bouřka na sucho, 2 bouřky za měsíc bez srážek, 11.8. napršelo asi 20 cm
Srpen – teplý měsíc, srážky normální, 4 bouřky za měsíc
Září – teplotně vyrovnaný měsíc, srážky minimální, od 19.9. rostou houby, 24.9. je konec letního času
Říjen – 22.10. teplotní rekord za 200 let pozorování v Praze, ranní mlhy, srážky minimální
Listopad – od 13.11. ochlazení, 20 cm sněhu, ranní mlhy
Prosinec – teplotně nevyrovnaný, měsíc, 1.dekáda chladno, 2.dekáda teplo – až do vánoc, od 25.12.
ochlazování na 0°C až –4°C, mlhy, deště, 2 cm sněhu za měsíc
Skorkovské kriterium – 10.června opět zdárně proběhl již 4.ročník tradičního cyklistického závodu
Skorkovské kriterium, mnoho přespolních závodníků stanovalo na hřišti, i s malými dětmi a celými
rodinami. Tento závod se těší velké oblibě u závodníků, diváků i pořadatelů. Píší o něm noviny (Zář
Mladoboleslavska) i časopisy (Stadion).
V tomto roce se urodilo hodně ořechů, neboť na jaře nezmrzly, jak to obyčejně bývá.
V rámci májových oslav byl zorganizován lampionový průvod dětí, pionýři položili kytici ke hrobu
sovětského vojáka. Projev u hrobu odmítla s. Pivničková Oldřiška přednést z důvodu malé účasti
občanů.
V září byl oplocen prostor vedle hřbitova pro jeho rozšíření.
Ekonomické a jiné zajímavosti – od 1.ledna jsou v platnosti změny nákupních cen druhotných surovin:
Papír: z 0,80,- na 1,-/kg
Textil: z 0,80,- na 0,60,-/kg
Hliníkový odpad: z 1,- na 2,50,-/kg
Olovo: z 5,- na 2,60,-/kg
Skleněné střepy – bílé: z 0,40,- na 0,15,-/kg
-„-„- - barevné: z 0,30,- na 0,10,-/kg
11.února - bylo zaznamenáno zemětřesení 3.stupně v Bratislavě – Šamorin.
30.července - bylo vyhlášeno velké zdražení potravin

Tyto děti byly přivítány do života:
Vojtěch Šesták, Skorkov 41 (fara), 28.12.1988
Kateřina Křápová, Otradovice 51, 5.4.1989
Jak Lojška, Otradovice 53, 8.10.1988
Irena Lojšková, Otradovice 53

Marcela Kratochvílová, Otradovice 53
Tomáš Nešněra, Skorkov, 7.6.1989
Kamila Kamenská, Skorkov 52, 7.9.1989
Tito spoluobčané navždy odešli:
Jiří Rubeš, Skorkov 42
Věra Strachová, Otradovice 14
Jarmila Křápová, Podbrahy 7
Zdeněk Rejzek, Skorkov 63
Kultura – od 1.7. dochází ke změně knihovnice v Místní knihovně. Radmila Kamenská (Kubistová)
odchází na mateřskou dovolenou a této funkce se ujímá Drahomíra Kubistová. Knihovna je metodicky
řízena Střediskovou knihovnou v Benátkách nad Jizerou. Kromě stálého fondu je k dispozici tzv.
výměnný fond. Jedná se o soubory cca 35 – 40 knih, které Střed. knihovna půjčuje Místní knihovně na
6 měsíců. Takto kolují soubory po místních knihovnách.
Tělovýchova – v tomto roce slaví 30 let od založení oddílu stolní tenisu Sokol Otradovice. Za tuto dobu
se v oddíle vystřídalo 31 hráčů a 21 hráček. V několika případech se vystřídali nebo hráli současně
rodiče a jejich děti. 25.11. proběhla v sále Pohostinství v Otradovicích výroční členská schůze Sokola,
kde mnozí bývalí i současní hráči a hráčky zavzpomínali, zazpívali si a srdečně si popovídali.

(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
Josef Würz

