NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

Poplatky na rok 2016
Pro rok 2016 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 31.1.2016, 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 31.1.2016.
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 31.1.2016.
.

Slavnostní otevření čistírny odpadních vod po
rekonstrukci
Dne 3.11.2015 proběhlo slavnostní otevření čistírny odpadních vod.
Slavnostního otevření se mimo jiné zúčastnili :
Hejtman Středočeského kraje ing. Miloš Petera
Náměstek hejtmana Mgr. Karel Horčička
Zástupci dodavatelů stavebních firem včetně provozovatele
Starosta naší obce Miloš Honzák
Po slavnostním přestřižení pásky byli všichni přítomní pozváni na malé občerstvení do hotelu
Jizera v Otradovicích.
Děkujeme tímto všem, kteří se na zdárném průběhu rekonstrukce, která pomůže životnímu
prostředí v našem regionu, podíleli.

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Kultura


Rozsvícení Vánočního stromku ve Skorkově
Adventní čas jsme v obci Skorkov, tak jako každým rokem, zahájili slavnostním rozsvícením
vánočního stromu v sobotu 28.11.2015. Pod stromečkem zahrála cimbálová kapela Šenk,
s kterou jsme si mohli zazpívat vánoční koledy. U stromečku nechybělo ani každoroční
občerstvení.
Děkujeme tímto všem, kteří se na přípravách a průběhu akce podíleli.

Posezení se seniory v Otradovicích
Ve čtvrtek 10.12.2015 se v hotelu Jizera v Otradovicích konalo tradiční posezení pod
vánočním stromkem pro naše seniory, kde pro ně bylo připraveno občerstvení a také velmi
oblíbená tombola. Kulturní program zajistily děti z mateřské školy v Sojovicích. Každý
z účastníků byl obdarován kalendářem obce Skorkov na rok 2016.

Tenisový turnaj
Vánoční tenisový turnaj ve čtyřhrách se v letošním roce konal v sobotu 12.12.2015 v tenisové
hale v Benátkách nad Jizerou. Tenisového turnaje se zúčastnilo 12 dvojic. Děkujeme
sponzorům, kterými byli: Bramko Semice, František Schubert, Roman Jareš, Autokomplex
Menčík.


INFORMACE

Dovolená na OÚ
Informujeme Vás tímto, že v době od 21.12.2015 do 3.1.2016 bude z důvodu dovolené
Obecní úřad uzavřen.

Poděkování bezpečnostní agentuře Adduco
Dne 15.12. v ranních hodinách došlo v Podbrahách k autonehodě, při které byl zraněn pes.
Starosta, který byl zavolán k místu nehody, řešil tuto situaci s policií ČR, která odmítla na
místo přijet, s tím, že to není v její kompetenci, ale v kompetenci městské policie. Na slova
starosty, že městskou policii nemáme, mu bylo řečeno, aby si poradil sám. Pes je prý zraněn a
bude muset dojít zřejmě k utracení. Na otázku starosty, jakým způsobem ho má utratit, když
není držitelem zbraně, mu bylo opět odpovězeno, prostě si poraďte. Starosta tedy zavolal
bezpečností agenturu Adduco, která svým kladným přístupem vyřešila věc okamžitě a to tím,
že psa naložila do auta a odvezla na veterinární pohotovost do Českého Brodu. Mezi tím se
zaměstnankyni OÚ Skorkov podařilo zjistit majitele psa a po té ho okamžitě o situaci
informovala. Tímto děkujeme agentuře Adduco za rychlé a profesionální řešení vzniklé
situace.


SDH Skorkov, Podbrahy, Otradovice
Sbor dobrovolných hasičů Skorkov, Podbrahy, Otradovice
Z činnosti SDH

3. 10. 2015 – ABC Memoriál
Letos jsme uspořádali 7. ročník ABC Memoriálu, kterým se soutěžní družstva loučí se
závodní sezonou.
Na začátek všechna družstva ukázala klasický požární útok. Druhý pokus bývá pojat
netradičně - letos jsme tak mohli vidět děti, které v přestrojení za postavičky převyprávěly
pohádku „O veliké řepě“, kterou ztvárnil strojník Václav.
Muži A předvedli útok mumií na Indiana Jonese, družstvo B převlečené za hippíky reagovalo
na aktuální téma uprchlické krize a družstvo C prezentovalo v kostýmech z předchozích
ročníků zakončení své kariéry.
Ženy z družstva babiček vystřihly několik scének z filmové série Slunce, seno a děvčata z A
družstva ukázala, jak část jejich party tráví život doma s dětmi a druhá se zatím ještě baví po
barech, a jak se po čase jejich role vymění.
Celá akce se vydařila a byla opět výborným zakončením tohoto soutěžního roku. Děkujeme
všem, kteří se na akci podíleli a zúčastnili se jí.
17. 10. 2015 – Brigáda
Při této brigádě jsme odvezli železný šrot, který jsme ještě po jarním sběru dodatečně dostali,
a vyčistili kanál na odvod dešťové vody u hlavní silnice směrem na Podbrahy.
6. – 8. 11. 2015 Výlet JSDH
Již druhým rokem si členové JSDH uspořádali odpočinkový víkend v Rokytnici nad Jizerou.
Zástupce velitele a hasič z povolání Tomáš Mňuk při této příležitosti připravil všem
účastníkům malé školení, zakončené testem ze všeobecných hasičských znalostí.
Věříme, že si účastníci víkend užili a nabrali síly na další činnost v novém roce.
21. 11. 2015 – Brigáda
Poslední brigádu tohoto roku jsme věnovali pracím u hasičské zbrojnice. Dokončovalo se
napojení suchovodu, uklízelo spadané listí a byly zhotoveny základy pro položení zámkové
dlažby před částí hasičárny. Také jsme přivezli vánoční strom a osadili ho do prostor
k autobusové zastávce, kde proběhlo jeho každoroční rozsvícení.
27. 11. 2015 – Valná Hromada
Výroční schůze se zúčastnilo 51 členů a 14 hostů z ostatních sborů. Proběhlo shrnutí a
zhodnocení letošního roku a byl představen plán činnosti na rok 2016.
5. 12. 2015 – Mikuláš a čerti
Tento rok jsme opět připravili pro naše nejmenší pojízdné peklo, na kterém Mikuláš s čerty a
anděly navštívil besídky v Otradovicích a Tuřicích a následně pak domovy našich dětiček ve
Skorkově a Podbrahách. Všem, kteří tuto akci připravili a zúčastnili se jí, velice děkujeme.

19. 12. 2015 - Návštěva dětského domova v Krnsku
Ještě před Vánoci navštíví družstvo našich mladších žáků dětský domov v Krnsku, kde
předají dětem společenské hry a stavebnice, které vyhrály na různých hasičských soutěžích a
další drobnosti, které jsme zakoupili jako sponzorský dar od našeho sboru. Doufáme, že se
našim malým hasičům bude tato akce líbit a do budoucna z ní uděláme tradici.
PF 2016
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, mnoho osobních i pracovních úspěchů a hodně
zdraví v novém roce 2016. Zároveň děkujeme našim členům, sponzorům a všem, kteří s námi
spolupracují, za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.
Výbor SDH Skorkov, Podbrahy, Otradovice

TJ Sokol Otradovice
TJ Sokol Otradovice uspořádal dne 5.12. Mikulášskou besídku s nadílkou.
Za vydařené odpoledne plné dětí patří poděkování Hotelu Jizera, OÚ Skorkov, čertům a
andělům a ostatním dobrovolníkům jako např. moderátorovi večera Jardovi Charvátovi st.
TJ Sokol Otradovice přeje všem členům, sponzorům, přispěvatelům, klubistům a občanům
prožití "Krásných vánoc, hodně zdraví a spokojenosti v roce 2016"


ORL Lysá nad Labem informuje
ORL ordinace ve Vichrově vile je opět otevřena.
Dovolujeme si upozornit, že od 13.7.2015 byl obnoven provoz v ORL ambulanci
v Masarykově ulici 214 ( Vichrova vila, nejvyšší patro ).
Ordinujeme v původním prostoru po rekonstrukci, s předanou lékařskou dokumentací,
moderním přístrojovým vybavením a v novém složení :
Lékařka : MUDr. Simona Knotková
Sestra : Kamila Vyšínová
Vyšetření i bez objednání nebo doporučení obvodního lékaře.
Telefon : 604 649 491
Více informací naleznete na www.orllysanadlabem.cz

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 1990 (pokračování) – 1992. Dalším obdobím, které bylo v kronice
zaznamenáno, je rok 1993 – 1995. Pro úplnost uvádíme, že obsah kroniky je opsán ve
stejném znění, dle originálu.

ROK 1993
Zajímavosti: 21.března byla na návsi ve Skorkově vysazena lípa. V noci z 30.4. na 1.5. byl
vykraden obchod Jednoty. Byly ukradeny potraviny, cigarety a jiné zboží. Vedoucí této
samoobsluhy byla tehdy paní Irena Klokočníková.
12.června se konal již 8.ročník Skorkovského kriteria, kterého se zúčastnilo 63
neregistrovaných cyklistů. Trať stále ještě vedla přes Kostelní Hlavno a okolo motorestu „U
čtyř kamenů“.
V obcích končí sběr odpadků do kontejnerů a zavádějí se popelnice. 9.srpna byly přivezeny
popelnice k p. Šimůnkovi a tam si každý zájemce mohl tuto zakoupit za 500,-Kč. V prodejnách
a na obecním úřadě je potom možné koupit lístky pro odvoz odpadků, cena za 1 lístek je
19,50,-Kč. Od 23.srpna odváží pravidelně firma Teslan Brandýs nad Labem odpadky
z připravených popelnic.
9.července začaly žně ozimé ječmeny, neboť byly velmi vysoké teploty.
21.července otvírá p.Štalzer v garáži své novostavby prodejnu smíšeného zboží. Prodává
základní potraviny a později zavádí i katalogový prodej průmyslového zboží. Prodejna není
otevřena denně, ale pravidelně.
29.září musely být ořezány spodní větve na staré lípě na začátku ulice ke hřišti, neboť
popelářské vozy, vyvážející odpadky nemohly pod ní dobře projet. Uvolnění cesty se ujali
pánové Macura Bohuslav, Rejzek Michal a Vaněček Jan.
1.ledna vstupuje v platnost Ústava České republiky – Ústavní zákon české národní rady ze
dne 16.prosince 1992.
1.února zdražení benzinu, např. Special 18,50,-/l.
2.února byl zvolen presidentem České republiky Václav Havel

5. až 14.února probíhá v České republice kolkování bankovek, protože nové bankovky nebyly
ještě vydány. Zároveň byla vydána nová 200,-Kč česká bankovka. Od 29. do 31.července se
pak vyměňovaly okolkované bankovky za nové české.
15. až 19.února byly vyhlášeny smogové prázdniny v Praze a v severních Čechách v důsledku
mimořádné smogové situace (inverze).
5.dubna nastal výbuch ve Spolaně Neratovice na jednotce polyměrové výroby s následným
požárem. Vítr zanesl jedovaté zplodiny do obcí Tišice, Všetaty, Byšice.
3.května byly zdraženy noviny, např. Práce – všední vydání na 3,-, sobotní na 4,50,12.května byla vydána nová přiznání k dani z nemovitostí. Každý vlastník nemovitostí si sám
dle návodu musel vypočítat příslušnou daň, odevzdat na finanční úřad v Benátkách n./Jiz. a
složenkou zaplatit.
4.října vypuklo ozbrojené povstání v Moskvě v budově parlamentu, kam se uchýlili povstalci
se třemi generály z ministerstva národní obrany v čele (chtěli vytvořit vojenskou vládu a
svrhnout presidenta Jelcina). Na příkaz Jelcina byla budova parlamentu dobita, rozstřílena
za oběť padlo 230 lidí.
1.11. až 8.12. probíhá prodej a registrace kuponových knížek pro II. vlnu privatizace. Cena
knížky je 55,- + 1000,- registrační známka.
15.prosince je zahájeno předkolo kuponové privatizace – investování do fondů – je cca 360
fondů.
V tomto roce byly opraveny místní komunikace: cesta ke kostelu ve Skorkově a v Otradovicích
cesta od otočky směrem k Zelené Boudě nákladem 95 000,-. Ke kostelu byla použita broušená
drť, v Otradovicích panely.
V tomto roce se narodily tyto děti:
Iveta Motlová, Skorkov 61, 22.1.1993
Tomáš Rejzek, 14.4.1993
Navždy odešli: Jan Pour, Skorkov 37,
Josef Pekárek, Skorkov 39

ROK 1994
Tento rok se vyznačoval velkými vedry a suchem v letních měsících.
Od 1.1. byl zdražen místní poplatek za odvoz popela fy Teslan Brandýs nad Labem, cena
lístku za 1 popelnici je 22,-Kč. V Otradovicích na hřišti se uskutečnil 5.5. ve 14 hodin tradiční
Dětský den.
11.června proběhl opět závod cyklistů – 9.ročník Skorkovského kriteria
25.června bylo uskutečněno očkování psů proti vzteklině 30,-Kč za psa
27.března začal letní čas, který skončil 25.9.
Na návrh oddělení České policie Benátky n.J. musela být přemístěna autobusová stanice
z otočky ve Skorkově do provizorní stanice před domem čp. 44. Soukromý dopravce JUDr.
Hofman, který provozuje dopravu Skorkov, Sojovice, Brandýs n.L. podal u České policie
stížnost, že dosavadní zastávka nevyhovuje platným předpisům a žádal sjednané nápravy.
Původně měla provizorní stanice sloužit do března 1995.
2.ledna byl zdražen benzin a nafta: Special 19,20Kč, Super 20,20Kč, Natural 19,60Kč, Super
PLUS 22,10Kč, Nafta 15,70Kč.

Zdražení novin např. deník Práce všední vydání 3,50Kč, sobotní 4,80Kč.
Skončilo vysílání III.programu Čs. televize.
11.1. se uskutečnila návštěva amerického prezidenta Clintona v Praze na Hradě.
4.2. začala vysílat první soukromá televizní stanice NOVA na frekvenci I.programu,
I.program na frekvenci II.programu, II.program na frekvenci III.programu, který byl zrušen.
Pro Prahu a okolí vysílá soukromá televizní stanice PREMIÉRA.
9.3. konec předkola kuponové privatizace do privatizačních fondů
22.3. demonstrace odborů – horníci, hutníci na Staroměstském náměstí v Praze – požadují
vyšší platy, hrozí útlum těžby uhlí a výroby železa.
11.4. bylo zahájeno I. kolo kuponové privatizace – knížka stojí 1000,-Kč, podání 1 kuponu 5,Kč
6.5. byl otevřen pod kanálem La Manche podzemní tunel Francie-Anglie
23.5. začátek II. kola kuponové privatizace
1.5. zdražení elektrické energie: 1kWh 0,95Kč, plyn 1,90Kč/m3, koks zdražen o 10%
4.7. začátek III. kola kuponové privatizace
5. a 6.7. státní svátky – Cyril a Metoděj, Jan Hus
Cena brambor pro zimní uskladnění je v obchodě 800,-Kč za q.
31.12. končí platnost cestovních pasů Českosl. social. rep. a Českosl. federat. rep.
26.9. V. kolo kuponové privatizace
Volby: 18. a 19.listopadu proběhly volby do obecních zastupitelstev. V sobotu 19.11. v 7,00
do 14,00hodin, v pátek 18.11. od 14,00 do 22,00hodin. Do obecního zastupitelstva Sojovice
byli zvoleni tito členové:
Pořadí
hlasů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jméno
PhDr. Zdislava Ernestová
Ing. Václav Pokorný
Jaroslav Charvát
Eliška Nešněrová
Josef Krajíček ml.
Ing. Iva Novotná
František Richtrmoc
František Hradecký
Jaroslav Mikšovský
Ladislav Šimáně
Zdeňka Belajová

Bydliště
Sojovice
Sojovice
Otradovice
Skorkov
Sojovice
Sojovice
Sojovice
Sojovice
Sojovice
Sojovice
Sojovice

Vol.strana

Počet

SNK Jizera
–„–„–„–„–„KSČM
SNK Jizera
–„–„–„-

303
335
341
343
348
323
84
332
336
357
319

SNK Jizera
KSČM
–„–„-

328
90
72
85

Náhradníci:
1.
2.
3.
4.

Zdeněk Macura
Jaroslav Mňuk
Drahomíra Kubistová
Václav Králík st.

Otradovice
Skorkov 71
Skorkov 52
Sojovice

Předseda místní volební komise byl Václav Šimůnek ze Skorkova čp. 51.
Negativní vlivy – velká nehodovost na silnicích, neboť v posledních letech je možnost dovážet
z ciziny rychlá a silná auta. Množí se též vraždy podnikatelů, kteří neplatí dluhy svým
partnerům atd.
V roce 1994 se narodil: Marek Kamenský, Skorkov 52 nar. 7.2.1994
Navždy od nás odešli:
Ing. Bohuslav Macura, Skorkov 38

Josef Hautman, Otradovice 46
Anna Macurová, Skorkov 29
Veronika Holanová, Skorkov 1
Marta Hendrychová, Podbrahy 27
Josef Šubrt, Skorkov 64
Ing. Libor Mach, Skorkov 27

ROK 1995
Místní zajímavosti:
8.května odpoledne se přihnal orkán, který trval pouze několik minut, za tu dobu však nadělal
velké škody. Na hřbitově zpoloviny vyvrátil břízu u pravé zdi a tím byla poškozena zeď a
několik hrobů. Bříza musela být následně odstraněna. Před hřbitovem byla vyvrácena lípa
(jedna ze 4), ve Špitálském lese byly polámány a vyvráceny borovice, asi polovina lesa je
tímto zničena byly též poškozeny střechy několika domů (čp.39, 47, 10, ..).
Od června se objevuje na cibuli plíseň šedá, postupně i na rajčatech, bramborách a okurkách,
též paprikách.
Velký pokrok! V červenci byla nainstalována před budovou bývalé školy veřejná telefonní
budka, z níž je možné volat telefonní kartou.
18.června proběhlo jako každoročně očkování psů proti vzteklině.
8.října v 10,30 se koná v místním kostele děkovná bohoslužba, při níž je slavnostně vysvěcen
nový zvon. Zároveň byl vysvěcen pozemek vedle hřbitova po pravé straně – pro urnový háj.
Bohoslužbu sloužil J.Ex.Jaroslav Škarvada, generální vikář a světící biskup pražský. Při této
příležitosti byl ve zdejším kostele vysvěcen též menší zvon pro obec. Této slavnostní události
se zůčastnilo velké množství lidí ze Skorkova, přilehlých i vzdálenějších obcí.
Koncem listopadu bylo uvedeno do provozu veřejné osvětlení u novostaveb na „Židově pole“.
Ostatní zajímavosti:
Od 1.června nastává opět zdražení elektriky o 12%, zemního plynu o 10%, svítiplynu o 15%.
1.prosince je vyhlášen jako mezinárodní den AIDS. V České republice je registrováno 248
nemocných, 8 lidí již zemřelo. Ve Slovenské republice je registrováno 145 nemocných touto
zákeřnou chorobou a 16 nemocných již zemřelo. Registrace nemocných je velmi obtížná,
nemoc se šíří hlavně mezi narkomany. Ve světě je registrováno již 62 miliony nemocných
AIDS.
Začátkem prosince vypukla silná chřipková epidemie, takže od 14.12. všechny školy nižšího a
středního stupně zdejší oblasti musely být uzavřeny.
V republice se množí vraždy podnikatelů, existují různé mafie, zavraždění jsou nacházeni ve
vodní nádrži přehrady Orlík, jinde, běžná jsou záhadná zmizení podnikatelů. Objevují se
různé aféry např. LTO (lehké topné oleje), zastrašování menších podnikatelů, vydírání atd.
Dochází k různým restitučním podvodům, podvodným dražbám, nesplácením úvěrů a jiným
nekalým činnostem.
V tomto roce se narodily děti:
Lucie Motlová, Skorkov 61, 21.3.1995
Olga Rejzková, Skorkov 64, 9.10.1995
Denisa Vogelová, Skorkov 59, 30.5.1995
Michal Šesták, Skorkov 41, 2.9.1995

(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

