NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

INFORMACE
.

Rozbory vody v naší obci
Vážení občané, odběratelé a zákazníci,
jak všichni jistě víte, jsou od počátku roku 2014 Otradovice, Podbrahy i Skorkov zásobovány
pitnou vodou z veřejného vodovodu. Zemní vodojem nad obcí Skorkov, stejně jako
vodovodní řad, jsou ve správě provozovatele společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o.
Vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu mělo a má jediný cíl – zásobovat obyvatele obcí
kvalitní pitnou vodou a tím ochránit jejich zdraví. To se naplno projevilo právě letos v létě,
kdy řada soukromých studní vyschla, anebo v nich i s ohledem na extrémní klimatické
podmínky poklesla kvalita vody. A to často na úroveň neslučitelnou s užíváním vody pro
konzumaci. Na rozdíl od vody z veřejného vodovodu, která si uchovala svou kvalitu i
v nejsušším období.
Rozhodnutí a vlastní realizaci veřejného vodovodu předcházelo prostudování nejrůznějších
studií a publikací zabývajících se touto problematikou. A také zmapování situace v obcích
s podobnými geografickými a životními podmínkami.
Zmíněná kvalita vody ve studních byla jedním z vodítek, zda přistoupit k započetí výstavby
vodovodu. Z tohoto důvodu bylo již v roce 2009 provedeno několik laboratorních zkoušek
v akreditované zkušebně Vodní zdroje GLS Praha a.s. ze studní v obci Skorkov.
Všech sedm odběrů vykazovalo zvýšené až neměřitelné hodnoty sledovaných
mikrobiologických ukazatelů, jako jsou koliformní bakterie, Escherichia coli, dále pak počty
kolonií při teplotě 22 a
C. Ani jeden ze vzorků nesplňoval parametry pitné vody. Ostatně, i
vy z médií jistě víte, že výskyt právě těchto bakterií může vést při vyšší koncentraci ke
zdravotním problémům, a to nejen u kojenců a malých dětí.
Charakteristika mikrobiologických parametrů
Escherichia
coli

Její přítomnost ve vodě indikuje čerstvé fekální znečištění, kontaminovaná
voda není pitná. Může způsobovat zdravotní problémy, např. infekce
trávicího a urogenitálního systému.

Koliformní
bakterie

Jejich přítomnost ve vodě naznačuje kontaminaci nebo rozvoj bakterií v
rozvodu vody. Skupina zahrnuje i výše zmíněný druh Escerichia coli.

Počet kolonií
pří 22°C a
36°C

Indikují celkové bakteriologické znečištění vody. Malé množství se ve vodě
běžně vyskytuje, nesmí však překročit dané limity.

V České republice je zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu přibližně 90 %
obyvatel. Vnímáme to jako důkaz stupně rozvoje společnosti a kvality života. Zbývajících
deset procent jsou domácnosti, které nemohou či nechtějí být napojeny na veřejnou
vodovodní síť, využívají studnu jako jediný zdroj (pitné) vody.
Protože je kvalita studniční vody a dodávka vody z veřejného vodovodu častým diskusním
tématem nejen obyvatel obcí Otradovice, Podbrahy, Skorkov, zajistil na počátku září
letošního roku OÚ spolu s provozovatelem vodovodu sedm krácených rozborů v akreditované

laboratoři ALS Czech Republic, s.r.o., a to dva v Otradovicích, jeden v Podbrahách a čtyři ve
Skorkově. Ani těchto sedm vzorků nevyhovělo alespoň v jednom ze čtyř sledovaných
mikrobiologických parametrů.

Mikrobiologické parametry – přehled vzorků dle obcí
Mikro. kult. při
Mikro. kult. při
Obec
22 C Limit max.
36 C Limit 40
200 KTJ/ml
KTJ/ml

Escherichia
coli Limit 0
KTJ/100ml

Koliformní
bakterie Limit 0
KTJ/100ml

Otradovice

54

30

0

8

Otradovice

150

65

0

0

Podbrahy

130

40

2

42

Skorkov

110

65

2

35

Skorkov

210

170

0

28

Skorkov

180

83

0

33

Skorkov

520

360

0

8

V případě využívání studní jako jediného zdroje pitné vody je hygieniky doporučováno
provést alespoň dvakrát ročně základní laboratorní rozbor kvality vody a posouzení
zdravotních rizik, tzv. krácený rozbor pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Seznam
zkušebních laboratoří akreditovaných ČIA lze nalézt na internetu nebo se lze obrátit na OÚ či
provozovatele vodovodu, kde Vám bude doporučena některá z laboratoří.
Voda z vodovodu pro veřejnou potřebu je soustavně kontrolována v akreditovaných
zkušebních laboratořích. O výsledcích jsou odběratelé informováni na internetových
stránkách provozovatele a vlastní rozbory jsou v případě požadavku zákazníka k nahlédnutí u
provozovatele vodovodu. V případě jakéhokoliv problému provozovatel okamžitě přijímá
patřičná opatření. Především se tak ale děje ihned po laboratorním vzorkování.
Přirozeně, privátní studny či jiné vodní rezervoáry jsou cestou k udržitelnému hospodaření,
zahradničení, často v napojení na srážkovou vodu. Avšak, jak laboratorní testy dokazují, není
na místě spoléhat se na ně jako na jediný zdroj vody pitné.
Povinnost napojit se na vodovod pro veřejnou potřebu není (proti povinnosti napojení na
veřejnou kanalizaci) zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu nijak upraveno. Záleží proto na každém z vás, jaký zdroj pitné vody si vyberete. Jen
velmi prosíme, abyste vzali v úvahu všechny shora uvedené aspekty a související zdravotní
rizika. Což platí pro vás, ale samozřejmě i pro vaše nejbližší.
Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali naší informaci, a přejeme vše dobré.

Miloš Honzák,
starosta obce Otradovice, Podbrahy, Skorkov
STAVOKOMPLET spol. s r.o.





Ing. Martin Aleš,
vedoucí OZ VaK

Dokončení rekonstrukce čističky odpadních vod
Probíhající rekonstrukce/ intenzifikace čističky odpadních vod ( ČOV) se blíží ke konci.
Práce byly ukončeny a ke dni 0.9.2015 bylo dílo předáno obci.
15.10.2015 začne zkušební provoz zrekonstruované čističky a následně – nejpozději do 1 roku
proběhne kolaudace.

Zrušení smlouvy s bezpečnostní agenturou Adduco
V posledních měsících sílily hlasy z řad opozice v našem zastupitelstvu, aby byla zrušena
smlouva s bezpečnostní agenturou na ochranu naší obce a prevenci kriminality. Argumentem
pro zrušení smlouvy bylo, že služba je příliš drahá a bezpečnostní agentura není v obci příliš
vidět. Koalice chtěla tuto službu v obci ponechat, protože se službou bezpečnostní agentury
byla spokojena a starosta měl od policie v Benátkách nad Jizerou informace o dobré
spolupráci mezi bezpečnostní agenturou a policií.
Nicméně na zářijovém jednání zastupitelstva obce se k argumentům opozice přidala také část
koalice a bylo odhlasováno zrušení smlouvy. Smlouva na ochranu naší obce a prevenci
kriminality bude tedy k lednu 201 zrušena.

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejner na velkoobjemový odpad bude v obci přistaven ve dnech 10. – 11.10. 2015.
Kontejner bude ve Skorkově na zahradě Obecního úřadu.
Malý kontejner bude ve stejném termínu přistavěn v Otradovicích u tenisového hřiště.


Kontejner na bioodpad

V létě tohoto roku zakoupil obecní úřad nový velký kontejner na bioodpad, který je umístěn
na parkovišti vedle hřbitova ve Skorkově.
Tento kontejner je ve vlastnictví obce a bude tedy na parkovišti přistaven celoročně ( kromě
svozů ).
Žádáme všechny, aby bylo do tohoto kontejneru vhazováno jen to, co do kontejneru na
bioodpad opravdu 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. ).



Svoz nebezpečného odpadu
Skorkov
Sobota 10.10.2015

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!



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!


Výlet se seniory do Karlových Varů
Letos v květnu jsme opět uspořádali pro naše seniory výlet. Tentokrát jsme se vydali do
muzea Jana Bechera v Karlových Varech, kde jsme kromě expozice historických exponátů
spjatých s Becherovkou navštívili během prohlídky některé z původních výrobních a
sklepních prostor, zhlédli jsme unikátní film natočený pro Becherovku bratry Cabanovými a
ochutnali jsme několik specialit z muzejního baru. Na závěr jsme mohli navštívit muzejní
prodejnu a zakoupit si Becherovku, případně jinou lahev z širokého sortimentu firmy.
Po prohlídce muzea byl zajištěn oběd, po kterém jsme se cestou zpět zastavili ještě v Bečvě
nad Teplou, kde jsme navštívili zámek s prohlídkou relikviáře sv. Maura.



Letní dětský tábor 2015
Na začátku letních prázdnin jsme již po jedenácté uspořádali letní dětský tábor, který se
konal, jak je již tradicí, v Dolním Dvoře u Vrchlabí.
V letošním roce byl patronem tábora vodník Pepa, se kterým si děti užily spoustu legrace.
Pravdou je, že vodník Pepa děti během tábora také trochu pozlobil. Nakonec ale všechny děti,
které mu pomáhaly během tábora navrátit život a rybičky do jeho potoka, štědře odměnil. Na
závěrečný karneval si přivedl svého kamaráda vodníka a všichni dohromady si s chutí
zatančili a zazpívali písničku „Hastrmane tatrmane“.
Za možnost uspořádání letního dětského tábora, ze kterého si děti odvážely opět spoustu
zážitků, a také odměn, patří dík všem sponzorům. Letos jimi byli: Adrien Šmeisser, František
Čemus, manželé Schubertovi, Jaroslav Smolík, Josef Würz, Miroslav Vaňousek, Jiří
Hořovský, Jiří Motl, manželé Hoškovi, František Jampílek, firma Stavokomplet, firma STICK
a firma Bramko Semice. Pokud jsme na někoho zapomněli, omlouváme se, rozhodně to nebyl
úmysl. Dík patří všem, kteří se na pořádání tábora jakýmkoliv způsobem podíleli.


TJ Sokol Otradovice informuje
Sokol Otradovice pořádal 08.08.2015 . ročník "OTRADOVICKÉHO NOHEJBALU" trojic
za účast 10 mužstev.
Po urputných bojích ve vyčerpávajícím vedru bylo pořadí na stupních následující.
1. SEMICE
2. BOREK "B"
. MALÍŘI
Bohužel opět vyhrálo mužstvo mimo naše obce.
Sokol Otradovice pořádal 15.08.2015 5.ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách za účasti 10
mužstev.
1. PAČES (Šimůnek + Veselý)
2. MAVO (Macura T. + Vojtíšek)
. BACHA (Bayer + Chabičovský)
4. MK (Macura Zd.ml. + Krušina M.)
Tímto děkujeme všem za účast jak na turnaji v nohejbale i tenise.
Bohužel musíme opět konstatovat, že účast "otradováků" jak na samotných turnajích, tak i v
ochozech, byla opět malá.
Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorům za podporu v roce 2015 a to konkrétně:
STK Centrum, Hotel Jizera, Stavokomplet
Poděkování patří také starostovi a zastupitelstvu obce za podporu v roce 2015.

Nohejbalový turnaj ve Skorkově
V sobotu 5.9.2015 uspořádal Obecní úřad již 8. ročník nohejbalového turnaje o putovní pohár
starosty obce.
Turnaje se zúčastnilo 7 družstev nejen z naší obce, ale také z okolních obcí a z Prahy.
V dramatickém finále bojoval dvojnásobný obhájce vítězství – Jirka Team – o třetí vítězství
v turnaji v řadě. Do cesty se mu ovšem tentokrát postavil tým Jizera, který o jediný bod toto
strhující finále vyhrál.
Turnaj také okořenil souboj o třetí místo, ve kterém se utkal Borek A s týmem Borek B.
Pořadí na stupních vítězů tedy bylo :
1. místo – Jizera
2. místo – Jirka Team
. místo – Borek B
Fotografie z turnaje jsou umístěny na webových stránkách obce.






Připravujeme
.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
Již tradiční a oblíbená kulturní akce Rozsvícení vánočního stromu, kterou v naší obci vítáme
nadcházející adventní čas, se v letošním roce uskuteční v sobotu 28.11.2015 od 17:00 hodin
na autobusové zastávce ve Skorkově. I v letošním roce se můžete těšit na kapelu a
občerstvení, které pro vás připraví obecní úřad.





Z NAŠÍ HISTORIE
V této části pokračujeme s otištěním obsahu kroniky obce Skorkov. V minulém čísle jste se
seznámili se zápisy z roku 1989 ( pokračování ) – 1990 ( část ). Dalším obdobím, které bylo
v kronice zaznamenáno, je rok 1990 ( pokračování ) – 1992. Pro úplnost uvádíme, že obsah
kroniky je opsán ve stejném znění dle originálu.

První původní majitelé polí a jiných nemovitostí nebo jejich dědici se hlásí o svá práva. Např.
v Sojovicích přebírá paní Jungrová svá pole, které jí byly v 50.letech zabrána. Rozvíjí se
soukromé hospodaření a podnikání.
Volnou působnost mají též lidoví léčitelé, senzibilové.
V občanském výboru Skorkov se zrodila myšlenka obnovit činnost zaniklého Místního
národního výboru ve Skorkově. Připravil podpisovou akci, členové OV chtěli obejít občany
aby svým podpisem potvrdili, zda chtějí či nechtějí obnovit v obci činnost MNV. Na předběžné
dotazy členů OV některých občanů odpověděli tito kladně, že chtějí pracovat v MNV Skorkov
v případě, že tento vznikne. Takovýchto lidí, ochotných tyto funkce zastávat bylo tehdy 14.
Ozval se však hlas (poslance MNV Sojovice), že by to vypadalo jako čísi soukromé akce, takže
od podpisové akce občanský výbor opustil. Byla proto svolána schůze občanů na 7.února, aby
se vyjádřili zde. Po projevu předsedy MNV Sojovice Jaroslava Rogozinského (Skorkov 33) o
činnosti MNV, rozpočtu MNV na I.pololetí 1990 a výhledovém plánu činnosti se rozpoutala
čilá debata, kde si přítomní vyříkali své problémy a přání. Na chůzi se sešlo asi 50 lidí. Na
závěr bylo hlasováno o obnovení činnosti LMNV. Většina občanů přítomných na schůzi byla
proti.
Na jaře bylo též založeno ve Skorkově Občanské forum, hlavní iniciátoři byli Ing. Macura
(Skorkov 38), Josef Uhr (Skorkov 62), Milan Nový (Skorkov 34), a jiní. Jeho přičiněním byla
opravena silnice od Miškovičů (čp. 18) k vodárně, takže tato silnice jíž není plná bláta a skoro
neschůdná, jak to bylo dosud.
5.ročník Skorkovského kriteria se konal 9.června.
24.listopadu se uskutečnily volby do Obecního úřadu Sojovice. Ze 40 kandidátů, kteří
kandidovali buď jako nezávislí kandidáti nebo za stranu, nebo za hnutí, bylo zvoleno 13 členů
Obecního zastupitelstva. 4 kandidáti kandidovali jako nezávislí, 1 za myslivecké sdružení, 18
za sdružení nezávislých kandidátů, 10 za Občanské forum a 7 za KSČ.
V tajných volbách ve 3 okrscích byli zvoleni:
Ing. Ladislav Šesták,Podbrahy 31
František Richtrmoc, Sojovice 154
Ing. Václav Pokorný, Sojovice 172
Jiří Bureš, Sojovice 110
Josef Krajíček, Sojovice 17
PhDr. Zdislava Ernestová, Sojovice 6

Miroslava Benešová, Sojovice 12
Josef Krajíček ml., Sojovice 168
Josef Novotný, Sojovice 36
Karel Prágr ml., Sojovice 189
Václav Vaňousek, Otradovice 13
Miroslav Zelenka, Otradovice 12
Josef Čvančara, Otradovice 9
V roce 1990 se narodily a byly přivítány tyto děti:
Eliška Würzová, Skorkov 14
Lenka Mládková, Skorkov 33
Anežka Šestáková, Skorkov 41
Jitka Nešněrová, Skorkov
Navždy od nás odešly:
Julie Červinková, Skorkov 66
Marie Křížová, Otradovice 10
Anna Housková, Skorkov 35
6.3.1990 se uskutečnila návštěva spisovatele MUDr. Jaroslava Hovorky (křeslo pro hosta)
opět v kulturní místnosti ve Skorkově za hojné účasti občanů místních i z přilehlých
vesnic.
27.12.1990 se konala návštěva herce Alfréda Strejčka v rámci stejné akce a podobných
okolností.

ROK 1991
Od 1.1. platí pro ceny potravin a všech zemědělských a průmyslových výrobků cenová
liberalizace – bez státních dotací. To znamená, že nastává volná tvorba cen, kde fungují tržní
podmínky (nabídka – poptávka + rabat). Výše rabatu byla navržena ministerstvem financí 22
– 30%.
17.1. začla válka v Perském zálivu. V rámci pomoci napadenému státu Kuwajt posílá naše
vláda čs. jednotku (73 lidí) s protichemickým zaměřením. 23.1. – 26.1. probíhá pozemní válka
v Iráku.
24.6. odjíždí poslední vojenský transport sovětské armády z ČSFR. 24.6. se koná na oslavu
v Praze ve Výstavišti koncert.
19.8. vypukl v SSSR vojenský puč, který byl vyvolán skupinou generálů, kteří nesouhlasili se
státní mocí a politikou, která směřovala k demokratizaci SSSR. Puč byl 21.8. potlačen.
Nastalo krizové období prostoupence „Gorbačovy perestrojky“, která jakoby zapomněla na
problémy ostatních svazových republik 25.12. se rozpadá Svaz sovětských socialistických
svazové republiky se osamostatnily, největší s hlavním městem Moskva se nazývá Rusko.
29.9. došlo v ČSFR ke zdražení elektřiny o 70%. V tomto roce se též provádí sčítání obyvatel.
Místní zajímavosti – 8.6. proběhl tradiční cyklistický závod ve Skorkově. Trasa vedla tentokrát
přes Kostelní Hlavno neboť v Sojovicích se budovala kanalizace. Zhruba 657 závodníků. 26.6.
začala generální oprava telefonní sítě ve Skorkově Podbrahách a Otradovicích. Provádějí
Spoje Brandýs nad Labem.
21.6. vychází zákon o nových pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
Od 16.6. se vybírá za používání tělocvičny ve Skorkově 5,-Kč za hodinu (na el. proud)
Od května vede objížďka přes Skorkov, neboť Sojovice jsou uzavřeny z důvodu budování
kanalizace.

Společenská kronika – V tomto roce se narodily a byly přivítány tyto děti:
Lucie Vaňousková, Skorkov, nar. 24.3.1991
Patrik Uher, Skorkov, 8.7.1991
Lukáš Habart, Podbrahy 31, 23.9.1991
Zdeněk Macura, Otradovice 28, 21.10.1991
Jana Vaňousková, Skorkov 60, 21.11.1991
Aneta Vaňousková, Skorkov 26, 28.12.1991
Navždy od nás odešly – Anna Šubrtová, Skorkov 64

ROK 1992
Začátkem roku převzala Pohostinství ve Skorkově zpět Jednota od p. Duštíra z Benátek, který
ho měl v ekonomickém pronájmu.
30.3. zasedla do tradičního „Křesla pro hosta“ herečka divadla Na Vinohradech Věra
Galatíková. V kulturní místnosti ve Skorkově se sešlo cca 100 lidí, též ze Sojovic, Otradovic a
Podbrach. Její poutavé vyprávění se rozvinulo v hromadnou debatu. Lidé odcházeli spokojeni
s hezkými pocity z příjemně ztráveného večera.
13.června se konal již 7.ročník závodu neregistrovaných cyklistů, zvaný Skorkovské kriterium.
Zúčastnilo se 105 lidí.
29.července byl vykraden obchod ve Skorkově.
11.září spadlo letadlo Aero Vodochody – proudový Delfín – na poli v Sojovicích v 11,30
hodin – směr k trati ČSD – 100 m od svodného řadu pitné vody Pražských vodáren – Káraný.
Zahynuli 2 piloti.
3.prosince byla v našich obcích provedena výměna elektroměrů po 10 letech.
10.prosince usedli opět do (tentokrát dvou) „Křesel pro hosty“ dva hosté a to herečka Stela
Zázvorková a televizní hlasatel Alexandr Hemala. Jejich vyprávění a historky ze života
vzbudily pozornost všech přítomných, spokojeni odcházeli i účinkující.
1.ledna 1992 vstupuje v platnost zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání
majetkových nároků v družstvech. Tyto transformační projekty se týkají zemědělských
družstev výrobních a spotřebních družstev, bytových družstev a jiných družstev.
10.únorů proběhla stávka zaměstnanců ČSAD – účast 85% důvod: mzdy, odborová činnost,
privatizace podniků ČSAD atd.
?15.února začíná předkolo kuponové privatizace, 5-6 týdnů
27.února zdražení vozů Favorit od 136 000,-Kč do 195 300,-Kč podle typu
28.března začátek letního času
?26.dubna konec předkola kuponové privatizace – investování do fondů investičních
společností
11.května v Černobylu hoří v důsledku velkého sucha na velikém území lesy, které byly
zamořeny při výbuchu atomové elektrárny v roce 1986
20.května většina investorů přichází potvrzení od fondů
1.června zdražení vody v Praze na 7,-Kč/m3 obyvatel a na 15,-Kč/m3 podnik
17.července slovenská vláda vyhlásila svrchovanost Slovenska
20.července prezident ČSFR Václav Havel podal demisi, zastupuje ho Stráský
4.srpna zemřel arcibiskup pražský Tomášek
26.září konec letního času
28.říjen státní svátek den pracovního klidu
2.listopad zdražení benzinu: Special 17,30, Super 19,30, Natural 19,10
8.listopad zemřel předseda federálního shromáždění Alexandr Dubček, těžce zraněný při
autohavárii, kterou zavinil jeho řidič, na dálnici Praha - Bratislava u Brna

6.prosince zdražení zákonného pojištění motorových vozidel na r. 1993 – u osobních aut do
2000 ccm 624,-Kč, u mopedů 210,-Kč, atd.
31.prosince poslední schůze federálního shromáždění ČSFR – rozdělení na Českou a
Slovenskou republiku
Dodatek k ?: Na základě transformačních zákonů se stát zbavuje také odpovědnosti a řízení
téměř všech odvětví průmyslu. Je vymyšlena tzv. kuponová privatizace. Každý občan ČSFR
starší 18ti let si může zakoupit kuponovou knížku za 1000,-Kč. Za pomoci kuponů (1000 bodů)
může investovat do investičních fondů, které investují za něho, nebo přímo do podniku,
družstva, banky atd. Občan se tak stává akcionářem, tj. majitelem jistého počtu akcií podniku
z podílu na hospodářském zisku. Výplaty dividend (podíly ze zisku hospodaření podniku) –
v budoucnu obchody na burze.
V tomto roce se narodily tyto děti:
Luboš Svoboda, Skorkov 58, 2.2.1992
Michal Krušina, Otradovice 35, 13.3.1992
Aneta Macurová, Skorkov, 9.4.1992
Martin Macura, Skorkov 29, 9.12.1992
Zemřeli: Antonín Vaňousek, Skorkov 26
Václav Řízek, Skorkov 6
20.listopadu vychází zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u
zaměstnanců 9%, z toho 1,2% na nemocenské pojištění, 6,8% na důch. zabezpečení a 1% na
státní politiku zaměstnanosti.

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

