NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

Bezpečnostní agentura Adduco
Minulý rok jsme Vás informovali o tom, že zastupitelstvo naší obce rozhodlo většinou svých
hlasů, že smlouva na ochranu obce a prevenci kriminality s bezpečnostní agenturou Adduco
bude zrušena.
Po této informaci jsme na Obecním úřadu obdrželi několik dopisů, kde si občané stěžovali,
proč službu rušíme. Také lidé z chatových oblastí byli znepokojeni.
Z tohoto důvodu jsme na lednové jednání zastupitelstva obce pozvali zástupce firmy Adduco,
aby nám blíže vysvětlili, co všechno pro ochranu naší obce dělají.
Na konci jednání zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo, že smlouva na ochranu obce a prevenci
kriminality bude prodloužena a že na konci tohoto roku se ještě jednou sejdeme, abychom
zhodnotili, zda s touto službou pokračovat dále.
Firma Adduco pro naše občany připravila informační leták, ve kterém informuje i o
konkrétních službách, které může každý po dohodě s bezpečnostní agenturou využít.
Tento leták jsme Vám dali do schránky spolu se Zpravodajem.


Používání kanalizace a odběr vody
V minulosti jsme odhalili v našich obcích několik neoprávněných odběrů pitné vody a
používání kanalizace. I nyní máme indicie, že někdo odebírá pitnou vodu a používá kanalizaci
neoprávněně – bez smlouvy s dodavatelem a tedy bez placení služby.
Zástupce dodavatele provádí namátkové kontroly v domácnostech. Důrazně všechny
upozorňujeme, že pokud bude neoprávněný odběr pitné vody nebo použití kanalizace
odhaleno, hrozí majiteli nemovitosti právní postih nebo v lepším případě vysoká finanční
pokuta.
Doporučujeme všem, kteří chtějí odběr pitné vody a odpadní kanalizaci používat a nemají
ještě smlouvu s dodavatelem, aby kontaktovali Obecní úřad nebo přímo dodavatele – firmu
Stavokomplet.


Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v obci přistaveny ve dnech 16. a 17.4..2016.
Jeden kontejner bude ve Skorkově na zahradě Obecního úřadu.
Druhý kontejner bude přistaven 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 16.4.2016. 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.


Svoz nebezpečného odpadu
Skorkov
sobota 16.4.2016

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!

Kultura


Jarní výlet se seniory
I tentokrát, jako každý rok, plánuje OÚ jarní 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 letos již 12. ročník letního tábora
v Dolním Dvoře u Vrchlabí v termínu 3.7. – 15.7.2016.
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
TJ Sokol Otradovice z.s. informuje o plánovaných akcích na hřišti v roce 2016:
Brigáda na hřišti:
V první polovině dubna. Budeme včas informovat všechny členy a občany.
Věříme v hojnou účast členů a občanů. Je nutná údržba po zimě a příprava na jarní, letní a
podzimní sezónu.
Červen:
04.06. Dětský den –přesný čas a rozpis bude na pozvánkách
Turnaj v Mariáši - přesné datum a čas bude upřesněn na pozvánkách
25.06. Panelstory, aneb malování a hry po děti - čas bude upřesněn na pozvánkách
Srpen:
13.08. turnaj v nohejbale – vše bude upřesněno na pozvánkách
27.08. Tenisový turnaj ve čtyřhrách – vše bude upřesněno na pozvánkách, možná i změna
Prosinec:
03.12. Mikulášská zábava – vše bude upřesněno na pozvánkách

SDH Skorkov, Podbrahy, Otradovice – pálení čarodějnic
SDH Skorkov, Podbrahy, Otradovice Vás srdečně zve na pálení čarodějnic,
které se bude konat v sobotu 30. 4. 2016 od 17h na hřišti ve Skorkově
Program:
1. Dětské soutěže
2. Opékání buřtíků
3. Zapálení ohně
Občerstvení zajištěno

SDH Skorkov, Podbrahy, Otradovice informuje
Z činnosti SDH

Leden a únor 2016 – Bosá liga
Na začátku roku se konal VI. ročník turnajů v hokejbalu mezi družstvy Skorkova, Předměřic
n. J., Hlavence, Kochánek a nově Kostelního Hlavna. Všechny turnaje se odehrály na místním
asfaltovém hřišti.
Na rozdíl od minulých let to skorkovské družstvo nemělo nijak jednoduché, soupeři byli
urputnější a v každém z jednotlivých turnajů tahal někdo za kratší konec.
O celkovém vítězi rozhodoval až poslední turnaj, ve kterém museli naši zástupci vyhrát
všechny jednotlivé zápasy, což se jim až na jednu remízu povedlo. Štěstí jim ale přineslo až
zaváhání Kochánek, které dvakrát prohrály a jednou remizovaly. Tím naše družstvo dosáhlo
po šesté v řadě celkového prvenství a získalo do vlastnictví druhý putovní pohár.
Konečné pořadí:
1. Skorkov
2. Kochánky
3. Hlavenec
4. Předměřice nad Jizerou
5. Kostelní Hlavno
Děkujeme našim klukům za reprezentaci, všem zúčastněným za skvělou atmosféru a férové
souboje. Honzovi Kníže děkujeme za zajištění občerstvení po dobu všech 5 turnajů a
fanouškům za podporu.
16. 2. 2016 – Zásah při požáru chaty u Otradovic
Kolem 3h ráno vyjeli naši hasiči do chatové osady u Otradovic, kde požár zachvátil dřevěnou
chatu. Příčinou byla pravděpodobně závada na elektrickém přímotopu. Naštěstí byla chata
v době požáru prázdná, takže nedošlo k žádnému zranění.
Kromě nás zde zasahovaly jednotky ze Staré Boleslavi, Brandýsa n. L., Lysé n. L. a Sojovic.
Aby se požár zlikvidoval, bylo potřeba se do chaty dostat a následně hasiči v dýchací technice
vynosili nebezpečné předměty jako např. propanbutanové lahve.
Celý zásah trval téměř 4 hodiny a dostatek vody zajišťovala kyvadlová doprava z řeky Jizery.

19. 3. 2016 - Sběr elektroodpadu + prořezávka křovin
První jarní brigády se zúčastnilo 11 našich členů. Část provedla sběr elektroodpadu v rámci
programu „Recyklujte s hasiči“ a druhá prořezávala křoviny při hlavní silnici od kamenictví
směrem do Skorkova.
Všem účastníkům moc děkujeme.

TJ Rekreant Skorkov
Vážení sportovci a přátelé TJ Rekreantu,
v minulém roce jste si na hřišti mohli po vašem sportovním výkonu pohodlně sednout, měli
jste kam si položit tašku či hodit nohy na stůl, protože celé léto byly pod stříškou k dispozici
židle a stolky. Bohužel nějaký idiot usoudil, že na jeho zahradě se to bude vyjímat lépe a na
konci sezóny vše ukradl. Protože veškeré investice financujeme z příspěvků a startovného, na
nové nemáme. Je nám to sice líto, ale díky takovýmto blbcům nemůžeme volně nechat
žádnou věc, která zrovna není zralá do šrotu. Přesto doufáme, že nám zachováte přízeň a
našich akcí, jako jsou čarodějnice, sportovní utkání nebo Ahoj prázdniny, se zúčastníte tak,
jako v minulých letech.
Alice Kodlová

Uzavírka železničních přejezdů
Správa železniční a dopravní cesty bude provádět výměnu pražců a kolejnic a opravovat
přejezd. Z tohoto důvodu budou uzavřeny železniční přejezdy v obci Otradovice a na Zelenou
Boudu.
Uzavírka přejezdu v Otradovicích:
1.4.2016 od 7:00 hod. do 18:00 hod. nepřetržitě, dále
15.4.2016 od 7:00 hod. do 9:00 hod. nepřetržitě, dále
19.4.2016 od 9:00 hod. do 18:00 hod. nepřetržitě.

Uzavírka přejezdu na Zelenou Boudu:
2.4.2016 od 7:00 hod. do 18:00 hod. nepřetržitě, dále
15.4.2016 od 7:00 hod. do 16.4.2016 do 18:00 hod. nepřetržitě.

Dětské hřiště ve Skorkově
Při obchůzce obcí jsme zjistili, že jedna houpačka na dětském hřišti ve Skorkově byla utržená.
Starosta houpačku odmontoval, opraví ji a následně namontuje zpátky.
Rádi bychom tímto zdůraznili, že houpačky a prolézačky nejsou určeny pro dospělé.
Samozřejmě se může stát, že dojde k poškození, ale byli bychom rádi, kdyby nás o poškození
někdo informoval, aby mohla být provedena oprava a především aby se předešlo zranění na
poškozených prvcích.

Kontejnery u hřbitova
Již poněkolikáté jsme zaznamenali nesprávné využívání kontejnerů u hřbitova. Červený
kontejner, který je postaven na parkovišti před urnovým hájem, je pouze na bioodpad, to
znamená, že se tam nemohou vhazovat odpady ze hřbitova jako svíčky a podobně. Ze
hřbitova sem patří pouze květiny, ale bez igelitových obalů a drátků. Kontejner, který je
umístěn vedle hřbitova, je určen pouze na odpady ze hřbitova, ale bohužel se zde objevují i
odpady, které rozhodně ze hřbitova nejsou jako např. domovní odpad, skříňka, suť apod.
Vývoz kontejnerů s odpady, které tam nepatří, se pak obci zbytečně prodraží. Obecní úřad
upozorňuje, že bude situaci monitorovat a za nesprávné využívání kontejnerů ukládat pokuty.

Parkování na chodnících
V poslední době se množí v obci parkování na chodnících. Asi i malé dítě si odvodí, že
chodník je odvozen od slova chodit. Jenže jak mají občané chodit po chodníku, když se musí
vyhýbat zaparkovaným vozidlům? Kromě toho, že parkování na chodníku je přestupkem, za
který může být uložena pokuta, jde především o to, že nedávno vystavené chodníky se ničí.
Bohužel si asi mnozí občané neuvědomují, že nejenže ničí obecní majetek, ale také si ničí to
hezké před svým obydlím. Nemůžeme se tedy divit, že se chodníky v určitých místech
začínají propadat. Budeme-li se k nim takto dále chovat a parkovat na nich, budeme mít za
chvíli z chodníků překážkovou dráhu – auta, výmoly, apod. Opravdu to chceme? Neměli
bychom se všichni snažit o to, abychom si zachovali rovné a neporušené chodníky co nejdéle?
Vždyť stačí tak málo. Sami neparkovat na chodnících, a pokud nám přijede návštěva, i ji
upozornit, aby nestála na chodníku.

Z NAŠÍ HISTORIE
V této části pokračujeme s otištěním obsahu kroniky obce Skorkov. V minulém čísle jste se
seznámili se zápisy z roku 1993 – 1995. Dalším obdobím, které bylo v kronice zaznamenáno,
je rok 1996 – 1997 ( část ). Pro úplnost uvádíme, že obsah kroniky je opsán ve stejném znění
dle originálu.

ROK 1996
Místní zajímavosti:
20.ledna od 14,00hodin proběhla v restauraci p. Volka ve Skorkově výroční valná hromada
Sboru dobrovolných hasičů. Byla zhodnocená činnost, hospodaření a navržen plán na r.
1996. Z činnosti za r.1995: rok 1995 byl zahájen tradičním hasičským bálem. Dále byly
provedeny preventivní prohlídky a připravena technika, neboť se blížila soutěž 16.okrsku.
Přihlášená 2.družstva mužů se umístila ze 16 družstev na 4. a 5. místě. V jarních měsících
provedli hasiči jako každý rok sběr železného odpadu. Na ukončení prázdnin byl
zorganizován pro děti táborák spojený s opékáním vuřtů na hřišti ve Skorkově. V letních
měsících měli naši hasiči zásah, když hořelo podél trati v Otradovicích. K 20.lednu 1996 má
zdejší Sbor dobrovolných hasičů 96 členů.
V domě pana Cerhy v Podbrahách čp.1 je zavedena provozovna na výrobu provaznického
zboží.
18.února ve Skorkově silně napršelo na zmrzlou zem. Protože jsou i nadále zničeny terénní
úpravy (meze, cesty, příkopy a odtokové trasy), dešťová voda s polí a silnice tekla po spádu
na zahrady a dvory čp.63 a čp.38, protékala do ulice ke hřišti, zatopila dvůr a zahradu čp.52,
zde dále přes zahradu a zídku do druhé ulice, kde nejnižším místem do hřiště a následně do
čp. 62 (rodina Uhrova), kde voda zatopila bazén a sklep s garáží, vodu musel pak p. Uher
vyčerpávat přivolaným fekálním vozem. O situaci byl informován starosta obce Sojovice p.
Ing. Pokorný, který přijel se svým zástupcem p. Charvátem z Otradovic ve 20,00hodin zajistit
popsanou situaci. V pondělí 19.2. situaci zjišťoval předseda Zemědělského družstva p.
Richtrmoc a členové ZD – p. Novotný Václav st. a p. Macura Jaroslav.
28.dubna probíhá tradiční očkování psů proti vzteklině.

Zajímavé pojednání z historie Skorkova, Podbrach, Otradovic přináší č.5/1996 časopisu
regionu Polabí TOK. Autorem článku je místní obyvatel Dr. Král Karel z Podbrach čp.15. Č
9/1996 téhož časopisu přináší zmínku o výročí skorkovské školy, neboť letos je to právě 20 let
od uzavření školy. Od 1.září 1976 dojíždějí žáci do sousední Základní školy v Sojovicích, do
vyšších tříd pak do Staré Boleslavi. Posledním ředitelem školy ve Skorkově byl pan Václav
Šimůnek ze Skorkova čp.51, který na škole působil 21 let. Od svého uzavření byla a je budova
využívána pro potřeby obce – knihovna, tělocvična (stolní tenis, nepravidelná cvičení žen a
dětí), úřadovna národního výboru,byt v zadní části budovy, místnost pro volby, schůze atd.
Celé stavení je však ve velmi špatném stavu a je zde nutná potřeba oprav. Obecní úřad
v Sojovicích však na opravy prý nemá peníze.
V čísle 9/1996 TOKu je vzpomenuto na rodinu Špitálských z čp.10, která se musela ze svého
domu v období tz. kolektivizace vystěhovat.
4.listopadu otevřela paní Alena Pánková ve Skorkově čp. 16 svou prodejnu potravin a
některého smíšeného zboží.
Tento rok začíná smutně pro naši republiku, neboť 27.1. zemřela manželka prezidenta Olga
Havlová ve stáří 62 let na zhoubné onemocnění plic. Nadace Olgy Havlové, kterou založila na
pomoc pro postižené děti, trvá.
V březnu 27. až 29. navštívila Českou republiku po prvé v historii britská královna Alžběta II.
31.května a 1.června se konají volby do parlamentu.
Výsledky v %: ODS 29,61
ČSSD 26,44
KSČM 10,33
KDU-ČSL 8,07
SPR-RSČ 8,00
ODA 6,36
Jak oznámila Ústřední volební komise. Do vlády byly zvoleni:
Rozdělení resortů ve vládě:
Předseda vlády
ODS
Václav Klaus
Místopředseda vlády a ministr zemědělství KDU-ČSL
Josef Lux
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ODA
Jan Kalvoda
Místopředseda vlády a ministr financí
ODS
Jiří Kočárník
Místopředseda vlády a ministr zahraničí
ODS
Josef Zieleniec
Ministr obrany
KDU-ČSL
Miloslav Výborný
Ministr vnitra
ODS
Jan Ruml
Ministr průmyslu a obchodu
ODA
Václav Dlouhý
Ministr práce a sociálních věcí
ODS
Jan Vodička
Ministr školství
ODS
Ivan Pilip
Ministr zdravotnictví
ODS
Jan Stráský
Ministr kultury
KDU-ČSL
Jiří Talíř
Ministr dopravy
ODS
Martin Říman
Ministr životního prostředí
ODA
Jiří Skalický
Ministr pro rozvoj regionů, měst a obcí
KDU-ČSL
J. Schneider
Ministr bez portfeje
ODA
Pavel Bratinka
15. a 16.listopadu proběhlo 1.kolo voleb do senátu, 22. Až 23.listopadu pak 2.kolo. Do čela
senátu byl zvolen univerzitní profesor, historik a politolog Petr Pithart.
Koncem roku 2.prosince 1996 se podrobil operaci plic prezident Václav Havel.
I v tomto roce pokračují různá zdražování, např. paušál pro telefonní stanici je 80,-Kč, 1
impuls stojí 2,-Kč. 13.června došlo ke zdražení benzinu, 1.srpna byla zdražena elektřina o
15% (1kWh – 1,28Kč).
V tomto roce 1996 se narodily tyto děti:
Pavlína Jará, Otradovice čp.27, 18.5.1996
Tomáš Macura, Otradovice čp.28, 17.10.1996
Simona Jelínková, Podbrahy čp.10, 17.12.1996

ROK 1997
Místní zajímavosti a události:
Labutě: 14.ledna se objevilo na poli pod autobusovou stanicí ve Skorkově 7 labutí. Děti i
dospělí je rádi pozorovali i krmili. Někteří dokonce přivezli seno, aby se jim lépe spalo.
Labutím se zde zalíbilo a k velké radosti všech vydržely na místě až do 2.února, kdy znenadání
zmizely tak, jak se objevily.
5.dubna proběhlo v našich obcích opět očkování psů proti vzteklině.
27.dubna provedl místní Sbor hasičů sběr starého železa. Tato akce v rámci jarního úklidu je
každoročně vítána.
3.června byla zahájena stavba vysílače pro mobilní telefony. Nachází se nad Skorkovem vedle
autobusové zastávky u dálnice.
7.června proběhl opět cyklistický závod ve Skorkově, tentokrát se zúčastnilo asi 55 závodníků.
Bohoslužba: 22.června v 10,30hod. se koná ve zdejším kostele sv. Jana Křtitele slavnostní
děkovná pouťová bohoslužba u příležitosti dokončení oprav zvonice ve Skorkově. Při této
příležitosti byla posvěcena nová socha zdejšího patrona sv. Jana Křtitele. Původní socha byla
z kostela odcizena. Bohoslužbu sloužil J. Ex. Jaroslav Škarvada, generální vikář a světíci
biskup pražský. Této slavnosti se zúčastnilo mnoho místních obyvatel, též hostů z okolních
míst. Před bohoslužbou i po ní byla zvonice otevřena k volné prohlídce.
30.července začaly v naší obci žně. Silný výskyt plísně na bramborách a rajčatech.
30.srpna byl dopraven na hřiště velký létající balon, naplněn plynem a vypuštěn s několika
dobrovolníky. Atrakci přihlíželo několik desítek lidí. Po několika kilometrech úspěšně přistál.
31.srpna slavnostně otevírá obec Sojovice novou část budovy Základní školy v Sojovicích, ve
které byla zahájena 1.září výuka žáků 5.ročníku a v přízemí byla otevřena nová tělocvična.
Ostatní zajímavosti:
1.ledna přednesl prezident Václav Havel novoroční projev. Z důvodu nemoci však trval pouze
10 minut.
2.ledna skončilo vysílání televizní stanice Premiéra. Zároveň zahájila vysílání televizní
stanice PRIMA. Toto vysílání je určeno pro okruh Prahy a blízské okolí.
4.ledna se prezident Václav Havel oženil s herečkou Dagmar Veškrnovou. Svatba se do
poslední chvíle tajila a konala se pouze za přítomnosti svědků a nejbližších příbuzných.
5.ledna zažila Praha dopravní kalamitu – spadlo 15 cm sněhu.
Ve 24 hodin 4.února byla zahájena stávka na železnici v celé ČR. Železničáři stávkovali na
protest proti propouštění. Vedení drah a ministerstvo špatně nakládaly s prostředky pro
údržbu železniční sítě, u vedoucích pracovníků ČD se začal projevovat střet zájmů atd. Stávka
byla vyhlášena na 48 hodin, organizoval ji odborový svaz železničářů – předseda p. Dušek.
Do 9.2. trvá bezúspěšné vyjednávání železničářů. Doprava vázne, škody narůstají. Teprve 9.2.
místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux se dohodl s ministrem dopravy Římanem
a předsedou vlády Klausem na kompromisním řešení. Stávka končí 9.2. v 10,00 hodin. Škody
způsobené stávkou jsou později vyčísleny na 1 miliardu korun.
Od 1.dubna zdražuje Česká pošta své poplatky:
Známka na dopis
4,60Kč (dříve 3,60)
Známka na pohlednici
4,(3,-)
Balík do 5 kg
25,(15,-)
Balík do 15 kg
45,(20,-)
Zdražen je též poplatek ze telefon a jeho služby.
Paušální poplatek za samostatný přístroj činí 90,-Kč, impuls 2,25Kč (silný 3 min., slabý 6
min.).

18.dubna vyhlašuje UNESCO při radě OSN Den památek. V ČR je evidováno 38 000
památkových objektů a předmětů. Je to nejvíce na světě.
31.května je vyhlášen jako Světový den bez tabáku.
1.července zvýšeno nájemné – někde až o 100%
8.července zdražení elektřiny, plynu o 22%, tepla o 39%
Cena elektřiny sazba B – dříve 1,28Kč/kWh, nyní 1,50
Cena 1 l benzinu Natural je 21,60Kč, benzinu Special 22,80,-Kč
9.7. přijala Sněmovna uvolnění 900 milionů korun finančních aktiv k odstranění škod
způsobených povodněmi, 23.7. dalších 1,315 miliardy korun. Na základě demoličního výměru
poskytla vláda 150 000 korun, majitelé poškozených domů mohli navíc získat zvýhodněný úvěr
až do výše 850 tisíc korun.
13.srpna schválila vláda na odstranění povodňových škod dalších 2,5 miliardy korun
Nezaměstnanost: 31.8. dosáhla v ČR míra registrované nezaměstnanosti rekordních 4,5%.
Úřady práce evidují ke konci srpna 230 301 nezaměstnaných..
31.8. tragicky zahynula anglická princezna Diana
1.září se uskutečnilo zdražení jízdného u Českých drah o 33% a zrušení slevy na jízdném u
osob od 70 let a výše
1.října se jízda motorových vozidel (rychlost) v obcích snižuje z 60 km/hod. na 50km/hod. a
na dálnicích se zvyšuje povolená rychlost ze 120km/hod. na 130km/hod. Vláda vyhlásila
povinnost vozidel mít namontované zadní mlhové světlo. Po zjištění, že tolik mlhových světel
není k dispozici, vláda posunuje povinnost od 1.1.1998.
V únoru proběhla řetězová stávka škol všech stupňů, po okresech ČR.
Od 27.10. do 31.10. probíhají na školách ČR podzimní školní prázdniny.
8.11.oznamuje deník Práce s 50letou tradicí a 40 000 předplatiteli, že k 31.12. přestane
vycházet. Nastaly ekonomické potíže, protože došlo k prodeji tohoto vydavatelství nečestným a
nemorálním osobám v rámci privatizace.
26.11. se propadla česká koruna na hranici 19,50Kč za marku, což bylo více než 12% pod
úrovní parity před měnovým otřesem.
29.11. ministři ODA rozhodli podat demisi.
30.11. oznámil premier Václav Klaus, že podává demisi a s ním odstupuje i celá vláda.
Prohlásil, že již nebude členem příští vlády.
1.12. byl pověřen ministr Josef Lux navržením nové vlády
(pokračování příště)
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