NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

Rekonstrukce čističky odpadních vod
Rekonstrukce/ intenzifikace čističky odpadních vod ( ČOV) byla zahájena v říjnu loňského
roku a práce jdou zatím dle harmonogramu.
Ukončení rekonstrukce a intenzifikace ČOV je naplánováno do konce září tohoto roku.
Přesto, že se starostovi v loňském roce podařilo dojednat na rekonstrukci ČOV dotaci ve výši
90% z uznatelných nákladů, je naše obec povinna uhradit za práci cca. 4,5 mil. Kč z vlastního
rozpočtu. Momentálně starosta usilovně pracuje na tom, abychom obdrželi ještě jednu dotaci,
a to ze Středočeského kraje - Fondu životního prostředí a zemědělství, za účelem
minimalizace nákladů z vlastního rozpočtu.


Oprava silnice ve Skorkově
Jak jsme Vás v minulém čísle Zpravodaje informovali, proběhne v blízké době 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.
Finance na opravu byly na březnovém jednání zastupitelstva uvolněny a termín opravy
momentálně dojednáváme s dodavatelem.
O přesném termínu omezení budeme obyvatele žijící v této části obce včas informovat.


Cena za odběr vody
Již od loňského roku se snažíme zajistit snížení ceny za vodné a stočné v naší obci.
Prvním krokem se podařilo vyjednat tzv. sociálně únosnou cenu, schválenou SFŽP pro rok
2015.
Za účelem snížení výsledné ceny pro vodné a stočné pro konečného odběratele na sociálně
únosnou hranici ( 115,05 Kč včetně DPH ), bylo dosaženo snížení ceny vodného z 95,45 Kč
včetně DPH na hodnotu 60,49 Kč včetně DPH.
Na dalším kroku za účelem snížení ceny za vodné a stočné pracujeme.








Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v obci přistaveny ve dnech 25. a 26.4..2015.
Velký kontejner bude ve Skorkově na parkovišti u hřbitova.
Malý kontejner bude přistavěn v Otradovicích u tenisového hřiště.


Brigáda na úklid lesa
Jako každý rok i letos se chystáme na úklid lesa.
Jarní brigáda na úklid lesa bude v sobotu 25.4.2015. Sraz účastníků bude na křižovatce do
Otradovic na zastávce autobusu v 9:00 hodin. Po úklidu si budou moci brigádníci opéct
vuřty. Účastníkům doporučujeme, aby si s sebou vzali pracovní rukavice, případně reflexní
vestu a hlavně dobrou náladu. Těšíme se na Vaši účast.
Bohužel i přes každoroční brigády odpadu v lese a podél silnic přibývá, proto uvítáme, když
se připojíte a pomůžete nám.
Předem děkujeme, že Vám na našem okolí také záleží.


Kontejner na BIO odpad
Obecní úřad oznamuje občanům, že zahradní bioodpad bude řešen druhým kontejnerem u
hřbitova, který bude přistaven ve druhé polovině dubna – o přesném termínu Vás budeme
informovat na našich internetových stránkách.
Do kontejneru na bioodpad patří:
Posečená tráva, listí, kůra, piliny, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, rostlinné zbytky z údržby
veřejné zeleně a prostranství, seno, sláma, biologicky rozložitelné odpady z prvovýroby
v zemědělství a zahradnictví. Větve do průměru 5 cm. Větší množství větví pokládejte vedle
kontejneru – budou nakládány ve zvláštním režimu.
V současné době se jedná o zkušební provoz. Dle využívání a správného třídění budou
případně přistaveny i další kontejnery po obci.
POZOR: Nevhazovat odpad ze hřbitova – Věnečky a květiny s drátky – kontejner by nebyl
vyvezen jako bioodpad.
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.
Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud při svozu komunálního odpadu (svoz klasických
popelnic) bude posádkou nalezen ve Vaší nádobě jakýkoliv bioodpad-Vaše nádoba nebude
vyvezena.






Svoz nebezpečného odpadu
Skorkov
sobota 18.4.2015

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!

V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů

 z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) – nejedná se o
 nebezpečný odpad!


Krabičky na sběr starých baterií
Staré a použité baterie nepatří do komunálního odpadu. Na Obecním úřadu si můžete
vyzvednout krabičky na použité baterie. Po naplnění je možno krabičku odnést na OÚ a my
Vám krabičku vyměníme za novou.









Hasiči – nové sběrné místo pro staré elektro

Obecní úřad ve spolupráci s hasiči Skorkov vytvořil pro naše občany nové, oplocené, sběrné
místo pro vysloužilé elektrospotřebiče – lednice, sporáky, televize, žehličky atd., a to na
pozemku za obecním úřadem. Tyto spotřebiče můžete odevzdávat vždy poslední středu
v měsíci v úředních hodinách obecního úřadu. Eventuelně je možné domluvit jiný termín
s Josefem Würzem (tel: 603 212 879) nebo Petrem Kodlem (tel: 602 512 343).
Za odevzdaný elektroodpad Vám hasiči děkují.


Kultura


Jarní výlet se seniory
Na květen plánuje OÚ výlet za kulturou se seniory z našich obcí.
O přesném termínu a programu výletu budou senioři informováni pozvánkami.

Letní dětský tábor
Pro velký zájem dětí z našich a okolních obcí pořádáme již 11. ročník letního tábora v Dolním
Dvoře u Vrchlabí v termínu 30.6. – 11.7.2015.
Jako každý rok nám na tuto akci přispívají sponzoři, za což jim patří velký dík.
Kapacita tábora je již naplněna.







INFORMACE

TJ Sokol Otradovice informuje
Vážení,
rádi bychom Vás informovali o konání akcí TJ Sokol Otradovice v roce 2015.
06.06. Dětský den
11.07. Panelstory
08.08. Nohejbal 6.ročník
15.08. Tenis čtyřhry

TJ Rekreant Skorkov – pálení čarodějnic
TJ Rekreant ve spolupráci s SDH Skorkov Vás zve na hrátky s čarodějnicemi, které se konají
ve Skorkově na hřišti tradičně 30.4. Přesná hodina bude uvedena na plakátě.

Motorest Koliba Čtyři Kameny
Motorest Koliba hledá pracovnici na mytí nádobí do kuchyně.
Bližší informace přímo v Kolibě.

Poděkování
Obecní úřad děkuje panu Kubátovi z Podbrah za bezplatné vyčištění židlí na OÚ.

Projekt „ Proč zrovna já „
Na žádost Probační a mediační služby z Mladé Boleslavi zveřejňujeme článek na pomoc
obětem trestných činů :
Projekt „Proč zrovna já?“ má pomáhat obětem trestných činů.
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám?
Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší
tíživou situací obrátit o radu anebo pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu totiž
projekt „Proč zrovna já?“, který po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti a který realizuje
Probační a mediační služba.
Vyškolení poradci nabízejí obětem široké spektrum poradenských činností, které mají
usnadnit jejich fungování v běžném životě a do určité míry navrátit psychický stav oběti do
doby před uskutečněním trestného činu. V rámci středních Čech působí poradna v Mladé
Boleslavi a to adresách S.K. Neumanna 544 (středisko Probační a mediační služby, budova
okresního státního zastupitelství) a v sídle Respondeo, o.s. v ulici Sirotkova 1242. Poradenství
poskytují zkušení poradci, kteří se snaží o maximálně citlivý, diskrétní a profesionální přístup.
Poradnu lze kontaktovat telefonicky na mobilu +420 737 247 436 nebo +420 778 471 067,
+420 775 561 881, elektronicky skrze emaily jhorakova@pms.justice.cz,
sradikovska@pms.justice.cz, skalova@pomocobetem.cz nebo i osobně bez objednání
v rámci poradenských hodin v pondělí od 16 do 18 hodin či ve středu od 17 do 19 hodin.
„Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc a pomoci, uplatňujeme
diskrétní a individuální přístup. Vzhledem k tomu, že jsme státní organizace, disponujeme
také širokými kontakty na spolupracující organizace a orgány činné v trestním řízení, takže
paleta našich možností pomoci je skutečně pestrá, veškeré naše služby jsou navíc naprosto
bezplatné“, doplňuje Štěpánka Radikovská, jedna z poradkyň pro oběti trestných činů.

Z NAŠÍ HISTORIE
V této části pokračujeme s otištěním obsahu kroniky obce Skorkov. V minulém čísle jste se
seznámili se zápisy z roku 1988 – 1989 ( část ). Dalším obdobím, které bylo v kronice
zaznamenáno, je rok 1989 ( pokračování ) – 1990 ( část ). Pro úplnost uvádíme, že obsah
kroniky je opsán ve stejném znění dle originálu.

K 20.výročí upálení studenta Jana Palacha, v lednu 1989 zorganizovala Charta 77 se
studentskými výbory a s VONS (výbor na ochranu nezákonně stíhaných) vzpomínkový a pietní
akt na Václavském náměstí v Praze před sochou sv. Václava, na kterém promluvili zástupci
demokratických sil z řad studentů, spisovatelů a hlavně členové Charty 77. Byly to působivé
projevy, které podnítily přítomné davy k spontánnímu projevu nespokojenosti se současnou a
minulou politikou vlády a KSČ za posledních 21 let. Celé toto shromáždění bylo obklopeno
přihlížejícími příslušníky VB a na příkaz nejvyššího stranického aparátu dostali pokyn
k brutálnímu rozehnání účastníků tohoto shromáždění. Byli použiti služební psi, vodní děla,
slzný plyn a příslušníci VB surově nakládali za pomoci obušků zatčené osoby do nákladních
Avií, které je odvážely do Pankrácké a Ruzyňské věznice k výslechům. Toto se odehrálo
v pondělí, pokračovalo v úterý od 16,00 hodin s daleko větší účastí a opět brutálním zásahem
VB, ve středu a ve čtvrtek situace vyvrcholila velkým masakrem ve střední části Václavského
náměstí, kde byly pro veřejnost uzavřeny vstupy do metra a účastníci nahnáni do těchto
prostor, tam zatčeni a odvezeni k výslechům. Tuto brutalitu odsoudili všichni rozumní lidé.
Příslušníci VB postupovali podle příkazů ÚV KSČ a vlády. V těchto měsících ÚV KSČ ztratil
úplně kontakt se svými členy, protože se mu nedostávalo odvahy otevřeně a čestně se postavit
k problémům politickým a ekonomickým. Členové Charty i nadále neúnavně pracovali na
přeměně tohoto režimu ve velký demokratizační proces. Vydali prohlášení k celému národu,
které se nazývalo „Několik vět“ a bylo srozumitelným a oprávněným požadavkem na vládu
tohoto státu jak zabránit dalším ekonomickým, politickým a ekologickým škodám. Ani tento
krok Charty 77 nebyl vyslyšen vedoucí silou a byl záměrně a spekulačně zkreslován na všech
členských schůzích KSČ v celém státě. Členové Charty a stoupenci tohoto prohlášení, které
potvrdili svým podpisem, byli stíháni, propuštěni ze zaměstnání a jinak diskriminováni.
K 21.výročí 21.srpna 1968 se organizuje další demonstrace na Václavském náměstí, která je
opět napadena příslušníky VB. Již před tím členové StB provedli zatčení všech dostupných
členů Charty 77 a všech osob a s nimi sympatizujících. I tato akce byla ve sdělovacích
prostředcích záměrně zkreslována velkým vlivem Billaka, Fojtíka, Štěpána a údajně nic
netušícím generálním tajemníkem ÚV KSČ Milošem Jakešem.

Během celého roku probíhají demokratizační procesy i v sousedních státech – NDR,
Maďarsku, Polsku, Bulharsku. Občané NDR, kteří mají příbuzné nebo zázemí na území NSR
v celých rodinách opouštějí svá bydliště ve východní zoně a za pomoci konzulárních úřadů se
stěhují na území NSR. V těchto dnech se situace pro ně značně zkomplikovala a tak jediný
konzulární úřad, který uprchlíky přijímá, je Praha, kde na zahradě velvyslanectví NDR čeká
na vyřízení úředních formalit až 5.000 občanů NDR. Je nepříznivé počasí, ČSČK vypomáhá
stany, přikrývkami a teplým jídlem. Vláda NSR postupně přijímá všechny občany NDR, kteří
mají zájem o život a práci v NSR.
Další neuvážený krok byl potlačení pietního aktu před Památkou zesnulých na hřbitově ve
Všetatech, kde jsou uloženy ostatky Jana Palacha. Na příkaz ÚV KSČ obsadili příslušníci VB
a StB těžkou bojovou technikou hřbitov ve Všetatech a na nádraží zatýkali přijíždějící
účastníky. Ty pak po výslechu v pankrácké věznici a služebnách VB odváželi 50 km za Prahu
a propouštěli!
V úvodníku Rudého práva ze dne 20.11.1989 se píše, že v pátek 17.listopadu se konalo pietní
shromáždění v Praze na Vyšehradě k 50.výročí umučení studenta Jana Opletala fašisty. Po
skončení oslav se část shromážděných odebrala do středu města, kde vyvolávala výtržnosti.
Byla vyvolávána hesla „Chceme novou vládu“, „Pověste komunisty“, „Pryč s lidovými
milicemi“, „Pryč s armádou“. V článku „Očité svědectví“ píše redaktor Rudého práva Jiří
Kohout, že „neviděl použití slzného plynu, nasazení služebních psů, zakročujících příslušníků
SNB“. Neviděl „že by se lidi mlátili a kopali a že tekla krev. Viděl, že kolem 16.hodiny se na
Národní třídě utvořil dav lidí, který směřoval na Václavské náměstí“. Proti mase lidí, až
několik tisíc, orgány SNB nezasahovaly, až když před 18.hodinou zazněly hlasy Na hrad,
přehradily pořádkové oddíly v prostoru Újezd cestu nepovolené demonstraci. Dav se pak
přelil na Václavské náměstí a k Národnímu divadlu. Před 21.hodinou se dav začal rozcházet.
Z celé vzrušení atmosféry zůstaly na ulici hloučky diskutujících. K zásahu jednotek VB
nedošlo. V úvodníku Rudého práva se dále píše, že došlo k šarvátkám a byli zranění na obou
stranách. Byl zadržen Ing. Petr Uhl – signatář Charty 77 – pro trestný čin poškození
republiky a šíření poplašné zprávy, že 17.11. byl při demonstraci zabit student Martin Šmíd.
18.listopadu se na všech vysokých školách vyhlašuje stávka studentů na protest brutálního
zásahu, ke kterému ve skutečnosti došlo. Ke stávkujícím studentům se připojují herci
pražských a některých mimopražských divadel. Nevyučuje se na mnoha středních školách.
Studenti vyjíždějí do pražských závodů, kde informují jak to skutečně 17.listopadu bylo na
Národní třídě.
V listopadu byl svolán mimořádný sjezd strany. V pátek 24.listopadu se koná mimořádné
zasedání ÚV KSČ. Miloš Jakeš sdělil ÚV, že on osobně a ostatní členové předsednictva se
dohodli, že dávají k dispozici své funkce, aby mohlo být zvoleno nové vedení strany.
21.listopadu se na Václavském náměstí sešlo na 100.000 lidí. Z balkonu nakladatelství
Melantrich promluvil Václav Havel a herec Jiří Bartoška. Poté bylo přečteno provolání
iniciativního sdružení Občanské forum.
V úterý 28.listopadu byl na mimořádné schůzi ÚRO uvolněn z funkce jejího předsedy Miloslav
Zavadil a zvolen Karel Heneš. V pondělí 27.listopadu proběhla generální stávka
Středočeského kraje. Průvody lidí šly od ČKD na Staroměstské náměstí. Na mimořádném
zasedání ÚV KSČ byl odvolán Miloš Jakeš a zvolen Karel Urbánek.
V sobotu 25. a v neděli 26.listopadu se sešlo na Letenské pláni asi 800.000 lidí, taktéž v jiných
velkých městech. Byla to manifestace na podporu požadavků studentů a Občanského fora. Ke
shromážděným promluvil Václav Havel, Alexandr Dubček, Martin Mejstřík za studentský
stávkový výbor, předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec. Po oba dny řídil program na tribuně
kněz Václav Malý. Shromáždění bylo zakončeno sborovou modlitbou „Otče náš“ a
československou hymnou, kterou zpívala Marta Kubišová.
7.prosince - podal demisi Ladislav Adamec, předseda vlády ČSSR. Vedením vlády byl pověřen
místopředseda Marian Čalfa a zároveň sestavením nové vlády. 8.prosince byli vyloučeni
z KSČ za hrubé politické chyby Jakeš a Štěpán. Ministerstvo zahraničních věcí urychleně
jedná o odchodu dočasně umístěných vojsk na území ČSSR. Dne 8.prosince vydal president

Gustav Husák rozhodnutí o amnestii. Byla ustavena nezávislá parlamentní komise k vyšetření
událostí 17.listopadu, kde byli zastoupeni poslanci federálního shromáždění podle
příslušnosti k stranám a zástupci studentů.
10.prosince
- oznamuje president ČSSR Gustav Husák předsednictvu Federálního
shromáždění, že odstupuje z funkce presidenta ČSSR, tentýž den jmenuje Marian Čalfa,
předseda vlády ČSSR, vládu národního porozumění. Je složena z nestraníků, ČSS, KSČ a
ČSL, např. Vladimír Dlouhý, Václav Klaus, Jiří Dienstbier.
13.prosince - přijel na Václavské náměstí autobus s členy mezinárodní organizace pro
ochranu životního prostředí a přírody (Greanpeace). Její členové zahájili v Praze letákovou a
podpisovou akci proti výstavbě a existenci jaderných elektráren, např. Jaslovské Bohunice a
Temelín.
11.prosince - hlásí tiskové agentury z Rumunska nepokoje a ozbrojené střety armády tajné
policie s občany. Dochází až k vyvražďování obyvatel.
20. a 21.prosince - se konal mimořádný sjezd KSČ
22.prosince – byl vyloučen z KSČ Vasil Billak
29.12.- byl zvolen presidentem ČSSR Václav Havel
Situace v Rumunsku – 22.prosince povstal rumunský lid proti svému dosavadnímu
představiteli Ceaušescovi. Nepokoje pokračují, proti obyvatelům jsou použity tanky a děla, je
mnoho obětí na životech. Na výzvu Občanského fóra organizuje ČSČK pomoc rumunskému
lidu zásilkami léků, stanů, potravin a všech dětských potřeb. Byl svržen rumunský prezident
Nicolae Ceaušescu. V čele rumunského lidu stojí Fronta národní spásy. Diktátorská dvojice –
manželé Nicolae a Elena Ceaušeskovi – byla popravena, situace v Rumunsku se normalizuje.
Předsednictvo vlády ČSSR ruší činnost StB jako složku FMV. Zároveň ruší na celém území
odposlech telefonních hovorů a obnovuje právo listovního tajemství. Začala se odstraňovat
hranice z ostnatých drátů, zvaná „Železná opona“ Mezi ČSSR a Rakouskem, též mezi ČSSR a
NSR. Tato rušná a napjatá situace ve státě i ve světě měla ohlas též v naší malé vesnici, ve
Skorkově. V prvním týdnu po 17.listopadu začaly sem pronikat informace o konkrétním dění
v Praze, které přinášeli obyvatelé, kteří do Prahy dojížděli. Od studentských hlídek a
stávkových výborů dostávali letáky, které informovali pravdivě o dění na školách, závodech a
koordinačních centrech občanského fora. Mládež v našich obcích tyto dokumenty vylepovala
po vsi, do výkladních skříních, autobusových zastávek atd. Celkový dojem působil někdy dost
rozpačitě, zvláště pak když někteří občané i členové poslaneckého sboru, prý strhávali tyto
letáky. Situace vrcholila tak, že někteří poslanci Místního národního výboru Sojovice
dostávali výhružné anonymní dopisy, někteří probouzeli s různými nápisy a malůvkami na
svém domě atd. Situace se uklidnila příchodem vánočních svátků a volbou nového presidenta
Václava Havla do čela parlamentu nastoupil Alexandr Dubček.

ROK 1990
1.ledna pronesl president republiky Václav Havel tradiční novoroční projev. U příležitosti
zvolení hlavou státu využil president práva daného mu ústavou a vyhlásil 1.1.1990 amnestii.
2.ledna odjel president na 1.zahraniční cestu do NDR a NSR, kde se setkal s presidenty obou
států a jednal o urovnání vztahů mezi nimi a ČSSR s perspektivou na budoucí sjednocení
obou německých států. Na základě amnestie bylo propuštěno mnoho vězňů, mnozí z nich
neměli kde bydlet ani kde pracovat, docházelo ke krádežím a trestným činům. Ve věznicích
docházelo k vzpourám vězňů, otřesným příkladem je čin, kdy byla vězni podpálena a tím
zničena věznice v Leopoldově na Slovensku. Mnohde se přejmenovávají ulice, náměstí a jiné
nemovitosti, např. v Mladé Boleslavi byla třída Lidových milicí přejmenována na třídu
T.G.Masaryka.10. a 11. uveřejňují Zemědělské noviny rozhovor s Milošem Jakešem, bývalým

generálním tajemníkem ÚV KSČ. Z celého rozhovoru vyplývá, že je to člověk jednoduchý,
stranicky velmi ukázněný, modlářsky oddaný Sovětskému svazu a jeho výrok k událostem
17.listopadu, „No tak, stalo se, pár křiklounů dostalo za vyučenou, jede se dál …“, mluví za
vše.
Pokračuje vyšetřování událostí 17.listopadu, dokázalo se, že při zákroku byly přítomny a
v akci speciální jednotky „červených baretů“ (speciálně cvičení vojáci profesionálové pro
zákroky v protiteroristických akcích a proti ozbrojeným pachatelům) proti bezstranným
studentům a jejich příznivcům.
30.března byl ve Federálním shromáždění odsouhlasen název naší republiky Česká a
slovenská federativní republika (ČSFR), 11.dubna je na celém území ČSFR vyhlášena
generální stávka od 11,50 do 12,00hod.
Představitelé československé vlády navrhují všem bývalým socialistickým státům, sdruženým
v RVHP tuto organizaci zrušit jakožto dále neperspektivní. Je ustavena komise pro objasnění
událostí 21.srpna 1968, je zrušen ústřední štáb Čs. spartakiády 1990.
V NDR vyprodávají obchody a podniky zboží za levné ceny, chystá se sjednocení NDR a NSR.
Byla zahájena československo-sovětská jednání o úplném odsunu sovětských vojsk
z Československa. Byly schváleny 2 nové československé znaky – velký a malý. Průběžně jsou
uváděna fakta o zamoření našeho území po atomové havarii v Černobylu tak, jak jsou
postupně odtajňována. Jeden z příkladů za všechny: na Kutnohorsku a Uhlířskojanovicku
byly hodnoty spadu skutečně vysoké a nebezpečné.
V sobotu 21.dubna přilétá na pozvání presidenta republiky do naší vlasti (kardinál František
Tomášek, hlava římsko-katolické církve v Československu) papež Jan Pavel II. – občanským
jménem Karol Wojtoyla – nar. 18.května 1920 ve Wadowicích v Polsku. Zakončením návštěvy
v Praze byla mše, sloužená papežem česky, na Letné, kde se sešlo 240 000 věřících a diváků.
Přítomni byli president s chotí a též zástupci vlády. Druhý den sloužil papež česky mši ve
Velehradě na Moravě, odpoledne odletěl do Bratislavy kde na letišti ve Vajnorech, kde sloužil
mši slovensky. Ve večerních hodinách odcestoval zpět do Vatikánu.
23.května provedl prezident Václav Havel bleskovou návštěvu mladoboleslavské automobilky,
kde se zajímal o celkovou situaci ve výrobě automobilů, finanční zadluženosti podniku a
problému zahraničních dělníků ve Škodovce, kteří budou postupně odcházet (Vietnam).
5.července byl uznán státním svátkem a dnem pracovního volna.
21.srpna jsme si připomněli 22.výročí srpnové okupace sovětskou armádou. Při této
příležitosti přijal předseda Federálního shromáždění Alexandr Dubček skupinu občanů
Sovětského svazu, kteří v srpnu 1968 demonstrovali v Moskvě proti okupaci Československa a
byli sovětskými úřady až na 6 let uvězněni do vyhnanství.
2. a 3.října byly sjednoceny NSR a NDR pod názvem Německo.
17.listopadu se uskutečnila historická návštěva amerického presidenta Bushe v Praze – byly
zahájeny česko-slovensko-americké rozhovory o vnitropolitickém vývoji ČSFR, potížích
s ropou a o napjaté situaci v Perském zálivu, kde představitel Iráku Husajn provedl okupaci
Kuwajtu s úmyslem nevydat žádnou ropu odtud světu. President Bush pronesl projev ve FS
v Praze.
8. a 9.červ na se uskutečnily volby do FS, ČNR a Sněmovny lidu. Předvolební kampaň
probíhala ve všech sdělovacích prostředcích po dobu asi 28 dnů. Na volebních lístcích bylo
zaregistrováno 24 stran a hnutí, které dodaly své kandidáty, jako příklad: křesťanskodemokratická unie, tvořená stranou lidovou, křesťansko-demokratickou stranou a křesťanskodemokratickým hnutím dodala na kandidátku 31 kandidátů. Kandidátky byly s modrým
pruhem, červeným pruhem a bez pruhu. OF bylo pod číslem 7, KSČ 10, strany a hnutí měly
též symboly – OF mělo velké O jako obličej a KSČ 2 třešně. Za okres Mladá Boleslav
¨kandidovali do Sněmovny národů JUDr. Jaromír Patočka, Ing. Martin Borovička a Petr
Pospíšil.
(pokračování příště)
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