NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

Letní dětský tábor
Začátkem července proběhl již dvanáctý ročník letního dětského tábora obce Skorkov, který
se konal tradičně v Dolním Dvoře u Vrchlabí. Tématem letošního ročníku byly Krakonošovy
pohádky. Děti plnily různé úkoly, za které získávaly obrázky do celotáborové hry a dále
žetonky na závěrečnou táborovou pouť, kde si za ně mohly nakoupit různé předměty,
pamlsky, hračky, knihy apod. Zkrátka soutěžily, hrály si a dováděly v krásné přírodě
Krkonoš. Na celodenní výlet se všichni vydali na Černou Horu. Lanovkou nahoru a po svých
do Dolního Dvora. Tábor všem velmi rychle utekl a tak závěrečný karneval, na který si děti
připravily krásné masky, byl už jen krásnou tečkou nakonec.
Za to, že děti dostávaly krásné ceny (spací pytle, stany, hodinky, knihy, poháry, medaile
apod.), vděčíme všem sponzorům. Generálním sponzorem byl pan Adrien Šmeisser. Dalšími
sponzory byli: František Čemus, Josef Würz, Jaroslav Smolík, Jiří Motl, Jiří Hořovský, firma
Stavokomplet, Bramko Semice, Správa a údržba silnic.
Doufáme, že příští ročník tábora se vydaří tak jako tento ročník. Někteří rodiče si již zamluvili
místo na táboře pro své děti i na příští rok.













Informace o Krajských volbách do Zastupitelstev Krajů
V pátek 7.10.2016 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8.10.2016 od 8:00 do 14:00 hodin se
konají volby do zastupitelstev krajů. Pro občany s trvalým pobytem v Podbrahách a ve
Skorkově je volební místnost ve Skorkově na OÚ a pro občany s trvalým pobytem
v Otradovicích je volební místnost v Otradovicích v hotelu Jizera.


Veřejné osvětlení ve Skorkově
V poslední době jsme v naší obci zaznamenali větší rozsah výpadků lamp veřejného osvětlení.
Opravář našel chybu v jedné lampě ve Skorkově, která byla někým záměrně kompletně
vyzkratovaná a způsobovala výpadky i u jiných lamp.
Závada byla odstraněna a vše by teď mělo fungovat.
Žádáme tímto všechny občany, aby v případě zjištění, že některá z lamp nefunguje, tuto
událost ihned nahlásili na Obecním úřadě.


Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v obci přistaveny ve dnech 1.-2.10.2016.
Jeden kontejner bude ve Skorkově na zahradě Obecního úřadu.
Druhý kontejner bude přistaven v Otradovicích u tenisového hřiště.


Svoz nebezpečného odpadu
Skorkov
sobota 29. 10. 2016

Obec
Den a datum
stanoviště

čas

Otradovice

8:00 – 8:20

Podbrahy

8:25 – 8:45

Skorkov

8:50 – 9:10

Odpady, které budou přebírány:


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!

Prosíme o striktní dodržování předávaných odpadů. Děkujeme.



Kontejnery na separovaný odpad
Začátkem léta byly přidány do obce kontejnery na separovaný odpad. Vzniklo i nové
stanoviště ve Skorkově. Přesto se bohužel stává, že odpady se povalují mimo kontejnery. Jak
jsme zjistili, není to mnohdy proto, že jsou kontejnery plné, ale proto, že lidé jsou jednoduše
pohodlní a místo, aby vhodili odpady do kontejnerů, odloží je vedle. Často se stává i to, že se
v kontejnerech nebo u nich objevují i odpady, které do separovaného odpadu nepatří. Pak
bohužel vzniká kolem kontejnerových stání pěkný nepořádek. Apelujeme, proto na všechny
obyvatele, aby odpady vhazovali skutečně do kontejnerů a nenechávali je odložené vedle.
Pokud byste si všimli, že někdo odkládá odpady mimo kontejnery, informujte nás o tom.
Vzhledem k tomu, že se připravuje kamerový systém obce, doufáme, že se tyto problémy po
jeho zavedení rychle vyřeší.

Kultura

TJ Sokol Otradovice informuje
Sokol Otradovice pořádal 13.08.2016 7.ročník „OTRADOVICKÉHO NEHOJBALU“ trojic
za účasti 10 mužstev.
Po statečných bojích a vynikajícím občerstvení bylo pořadí na stupních následující:
1. LABE
2.KOMÁŘÍ VRCH
3. GRADO
4. BOREK „B“
Bohužel z našich obcí se zúčastnil jeden tým.
Sokol Otradovice pořádal dne 27.08.2016 6.ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách za účasti 7
mužstev.
1. Prosek stars
Bayer + Kulík
2. Matoušci
Matoušek Karel st. + ml.
3. MAVO
Macura T. + Vojtíšek
4. 2J
Charvát ml. + Šulc ml.
Tímto děkujeme všem za účast na turnajích v nohejbale i tenise.

Nohejbalový turnaj ve Skorkově
Dne 10.9.2016 jsme ve Skorkově pořádali již 9. ročník nohejbalového turnaje o pohár
starosty obce.
I přes velké vedro se nám podařilo turnaj dohrát do zdárného konce ve zdraví.
Turnaje se zúčastnilo 9 trojic nejen ze Skorkova, ale také z blízkého okolí a Prahy.
Pořadí na stupních vítězů bylo :
1. Rybníček
2. Borek B
3. Sojovice
Fotografie z turnaje jsou umístěny na webových stránkách obce.

Letecké snímky obce
Informujeme Vás o možnosti zakoupení leteckých snímků částí obce Skorkov, Podbrahy a
Otradovice. Snímky je možno shlédnout i objednat na Obecním úřadě.

SDH Skorkov, Podbrahy, Otradovice informuje
Z činnosti SDH

30.4.2016 - Pálení čarodějnic
Posledního dubna jsme na místním hřišti připravili soutěžní odpoledne pro nejmenší, kterého
se zúčastnilo 83 dětí ze Skorkova a přilehlého okolí. Pokračovalo se zapálením vatry,
opékáním buřtíků a následovala večerní zábava pro dospělé. A až na noční potyčku, která na
celou událost vrhla trochu stín, se vše vydařilo. Věříme, že se aktéři této rvačky nad sebou
zamyslí a na příště se vyvarují podobných excesů. Děláme to proto, aby se lidé sešli a
pobavili a neradi bychom kvůli někomu, kdo nezná svou míru alkoholu a vyvolává problémy,
museli podobné akce rušit – děkujeme za pochopení.
Dále děkujeme čarodějnicím, které pomáhaly při dětských soutěžích, sponzorům a všem
ostatním organizátorům.
14.5.2016 – Memoriál Jana Hlaváčka Sudovo Hlavno
Zúčastnili jsme se netradiční soutěže v požárním sportu, kde musí soutěžní družstva kromě
klasického útoku na terče překonat několik překážek jako průlez pneumatikou nebo tunelem.
DFVSDFAV netradičním N
Naše výsledky: muži - 3. místo, ženy – NP, starší žáci – 2. místo, ml. žáci 7.-8. místo
3.-5.6.2016 - Výlet do Rokytnice n.J.
Na začátku června jsme uspořádali výlet pro členy našich nejmladších soutěžních družstev.
Zúčastnilo se ho 9 dětí v doprovodu 4 vedoucích a všichni se užili krásný pobyt v horách,
vaření v přírodě, procházky
a 14km dlouhý pěší výlet na pramen Labe.
Děkujeme vedoucím - p. Novotnému V., Würzovi J., Pánkovi J., a Vaňouskovi J. ml., že si
našli čas
a vyvezli naše žáčky na tento prima víkend, který se dle ohlasů velice líbil a třeba se stane
tradicí
i do dalších let.
11.6.2016 - Okrsková soutěž Sojovice
Na soutěž v požárním sportu 16. okrsku jsme se letos vydali do sousedních Sojovic. Naše
družstva přijela na velikém povozu ozdobeném švédskou vlajkou v modrožlutých slamácích.
„Německá“ půda ovšem našim vyslancům moc nepřála a jediným úspěchem se stalo krásné 2.
místo našich žen. Družstva mužů
i dětí bohužel letos zůstala pod stupni vítězů, i tak všem moc děkujeme za reprezentaci.
Hlavní úspěchy ve všech kategoriích slavili domácí ze Sojovic, k čemuž jim gratulujeme.
6.8.2016 – Zlatý Ventilek
Letos se konal jubilejní X. ročník tohoto srazu příznivců značky Jawa. Zručnostní jízdy na čas
se letos zúčastnilo 24 jezdců, kteří ve 4 kategoriích připravili opět krásnou podívanou, kterou
zakončili „spanilou jízdou“ Skorkovem.
Děkujeme závodníkům, sponzorům, divákům a všem organizátorům, kteří se na přípravě této
oblíbené akce podíleli.

Od 28.8.2016 platí nový jízdní řád :



Z NAŠÍ HISTORIE
V této části pokračujeme s otištěním obsahu kroniky obce Skorkov. V minulém čísle jste se
seznámili se zápisy z roku 1996 – 1997 ( část ). Dalším obdobím, které bylo v kronice
zaznamenáno, je rok 1997 ( pokračování ) – 1998. Pro úplnost uvádíme, že obsah kroniky je
opsán ve stejném znění dle originálu.

ROK 1997 - pokračování
Úvaha o soukromém podnikání: Na závěr tohoto roku uvedu stručný obraz vývoje
soukromého podnikání v naší republice za uplynulých 8 let (po „sametové revoluci“, jak je též
nazýván politický převrat v roce 1989).
Soukromé podnikání existovalo vždy, vlastně v celých dějinách lidstva. Po 2.světové válce,
v poválečných letech, se u nás opět začíná rozvíjet soukromé podnikání, které trvá až do roku
1948. V tomto roce byla většina podniků a institucí znárodněna, dá se říci, že vlastně nastala
úplná likvidace soukromého podnikání. Základem pro podnikání je nápad. Po politickém
převratu v roce 1989 prohlásili vládní ekonomičtí politici, dá se říci – trochu neuváženě:
každý občan se může živit podnikáním, neboli – všichni stojí na jedné startovní čáře a tudíž
mohou všichni stejně začít podnikat. Co na tom, že každý má jinou povahu, podmínky,
schopnosti, zdraví, odvahu nebo chuť „do toho jít“? Takové věci nikoho nezajímaly, v té době
takovéto argumenty byly považovány za brzdu, dokonce škodlivé prvky. Kdo nešel s dobou,
byl považován za zbabělce, nebo dokonce za starou strukturu. Každému totiž nebylo zrovna
20 nebo 30 let, některým občanům totiž bylo 40, 50, 60 nebo více let a takový člověk už se
velmi těžko přizpůsobuje a přivyká něčemu novému. Hlavními zdroji podnikání jsou:
privatizace malé, restituce. Při volném otevření živnosti nemusí být podnikatel odborníkem ve
své činnosti při složeném podnikání, musí mít kvalifikační zkoušky. Ten, kdo získal majetek
(dům, podnik, pole) restitucí, podniká pokračováním v oboru, nebo změní charakter, nebo
majetek prodá – třeba formou dražby. Také starosti a někdy nemalé! Dále vznikají malé
podniky, např. prodejny nebo provozovny v rodinných domcích, kde se podniká třeba i
v souběhu s hlavním zaměstnáním. Někteří podnikající v pronajatých prostorách zanikly. Na
provozovatele to mělo někdy negativní dopad, neboť majitel po uplynutí nájemní doby převzal
své prostory, které mnohdy nájemník vylepšil, zařídil. S tím ale bylo nutné počítat. Pan
domácí tak vlastně přišel k hotovému a hurá, mohl rovnou v těchto prostorách podnikat sám!
Malý podnikatel pak často přišel o to, co zařídil. Bylo-li to tak správné, nebo nebylo těžko
posoudit. Spokojenost byla na obou stranách, nejdřív ovšem jednoho a pak druhé
zúčastněného. Stávalo se též, že např. v jedné obci (nebo ulici ve městě) bylo několik hospod,
ale nebylo si kde koupit základní potraviny. Velmi těžce začíná podnikat člověk, který nemá

restituci, nemá půdu, nemá dům, nemá peníze. Ten musí mít podnikatelský záměr, využít úvěru
z banky, nebo mít sponzory. Někteří podnikají formou leasingu a to tak, že firma zapůjčí
prostředek k podnikání (např. zmrzlinový stroj aj.) a podnikatel ze svého výdělku platí vlastně
jakýsi nájem. Podnikání má však terorizování od mafie (zahraniční nebo místní, konkurenční),
která požaduje tzv. výpalné, dochází dokonce i k mnohým vraždám. Skutečně jen pro silné
nervy! Je to tvrdý konkurenční boj! S rozvojem podnikání se do našeho státu dostal i nešvar
zvaný „praní špinavých peněz“. Je to vlastně původní jev kapitalismu, který se zde úspěšně
rozmáhá. To znamená, že existují různé „krycí podniky“, sloužící jako zmíněné pračky
špinavých peněz. Majitelé těchto podniků si říkají též podnikatelé, dokonce jimi i jsou.
K podnikání též patří reklama, která útočí na zákazníka ve sdělovacích prostředcích, formou
letáků, katalogů aj. Reklama zvyšuje příjmy podnikatele, avšak zákazník je mnohdy zklamán,
neboť kvalita reklamovaného výrobku neodpovídá skutečnosti. Po zkušenostech zákazníků pak
působí reklama zcela opačně, než byla původně zamýšlena. Zkrátka: dobré zboží reklamu
nepotřebuje, které ji má, je často nekvalitní, nestojí za nic. Někdy podnikání přímo ubíjí
podnikatele např. nezájmem obchodníků o v tuzemsku vyrobené potraviny. Jedná se mimo jiné
o zemědělské plodiny – obilí, brambory, ovoce, maso a jiné. Zahraniční pěstitel, dostává od
své vlády dotaci, proto své výrobky prodává levněji a je tedy o ně větší zájem doma i
v zahraničí. Proč tato dobrá věc není i u nás? Co s tím? Kdy se naše vláda nad tím zamyslí?
Doufejme, že nebude pozdě! Mnoho našich podnikatelů musí následkem tohoto zkrachovat.
Jak dopadne podnikání v celé Evropě? Evropa má totální přebytek zboží.
V tomto roce se narodila: Kristýna Šestáková, Skorkov 41, 8.6.1997
Navždy od nás odešli:
Marie Vomáčková, Otradovice 16
Miloslav Prášek, Otradovice 13
Věra Vaňousková, Skorkov 60
Jan Král, Otradovice 17

ROK 1998
31.ledna se konal v Pohostinství v Otradovicích tradiční hasičský bál. Tato kulturní akce se už
stává jedinou taneční zábavou v našich třech obcích (Otradovice, Podbrahy, Skorkov).
Od 1.dubna je pro naše obce zrušena dodací pošta Sojovice – PSČ 294 75. Dodací poštou se
pro nás stává pošta v Předměřicích nad Jizerou směrovací číslo 294 74. Poštovní zásilky a
tisk se rozvážejí osobním autem.
30.června se stala ve Skorkově vážná dopravní nehoda. Došlo ke srážce motocyklu
s traktorem na silnici u bývalého Výzkumného ústavu. Řidič motocyklu i spolujezdec byli
vážně zraněni.
Zmíněného spolujezdce, 15-tiletého Richarda Uhra ze Skorkova,
transportovala helikoptéra s vážným poraněním hlavy do nemocnice, kde byl přes 3 měsíce,
než byl propuštěn do domácího ošetření.
13. a 14.listopadu proběhly komunální volby. Do Obecního úřadu Sojovice se volí 11-ti
členné zastupitelstvo. Bylo přihlášeno 28 kandidátů, a to: Sdružení nezávislých kandidátů
Jizera I – 11 kandidátů, sdružení nezávislých kandidátů Sojovice – 11 kandidátů,
Komunistická strana Čech a Moravy – 6 kandidátů. Volby proběhly jako obvykle ve 3
okrscích: 1 Sojovice, 2 Otradovice, 3 Skorkov.
Do OÚ Sojovice byli zvoleni:
1) Josef Wolf
Sojovice
2) Jiří Krucký
Sojovice
3) Václav Pokorný
Sojovice
4) Petr Frk
Sojovice
5) Václav Hejnák
Sojovice

6) Jaroslav Fremund
Otradovice
7) Jaroslav Rogozinský Skorkov
8) Miloš Honzák
Skorkov
9) Josef Jarý
Otradovice
10) Jaroslav Mňuk
Skorkov
11) Josef Čvančara
Otradovice
Po skončení voleb se sešli zvolení poslanci k rozdělení funkcí: Starosta 8, zástupce starosty 1,
kulturní komise – stavební komise 11, finanční komise 6, kontrolní komise 9.
Současně s těmito komunálními volbami probíhaly volby do Senátu ČR.
5.prosince proběhlo v Sojovicích referendum o oddělení obce Sojovice, budou od 1.1.2000
odděleny od spojených obcí a budou hospodařit samostatně.
6.prosince se konala tradiční Valná hromada hasičů ve 14,30hod. v restauraci ve Skorkově.
Od 1.ledna již není vydáván deník Práce. Jeho vydávání trvalo 50 let.
Opět bylo provedeno zdražení paliv, plynu a el. energie, a to o 22%. Teplo, vodné, stočné
zdražilo o 24%, zdraženy byly též soudní a administrativní poplatky. Dálniční známka pro
osobní automobily je za 800,-Kč, nákladní automobily za 2000,-Kč, autobusy za 4000,-Kč.
20.ledna byl znovu zvolen prezidentem České republiky Václav Havel.
29.ledna bylo zdraženo zákonné pojištění motorových vozidel: osobní do 1000 cm3 …828,Kč, osobní do 1350 cm3 …1932,-Kč, moto do 50 cm3 …156,-Kč, autopřívěs do 750Kg …84,Kč.
2.února se konal slib prezidenta Havla, který též vyhlásil částečnou amnestii
23.února proběhly obrovské oslavy v Praze na počest příjezdu českých hokejistů z OH
v Naganu (Japonsko). Naši hokejisté tam získali zlatou medaili.
8.března byla Investiční a poštovní banka (IPB) prodána bankovnímu domu NOMURA
v Japonsku
1.dubna byly zdraženy poštovní poplatky a služby TELECOM. Paušální poplatek za telefonní
stanice je 100,-Kč, 1 impuls tarifního hovoru činí 2,40,-Kč.
14.dubna podstoupil prezident Václav Havel závažnou operaci tlustého střeva v Rakousku,
kde byl s manželkou na rekreačním pobytu.
15.dubna odhlasoval parlament vstup České republiky do NATO – 164 hlasy pro.
8.června uvedla Slovenská republika do trvalého provozu atomovou elektrárnu Mochovce.
19.června proběhly v ČR parlamentní volby s těmito výsledky:
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
– 74 křesel ve Sněmovně
Občanská demokratická strana (ODS)
- 63 -„-„Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
– 24 -„-„Křesťanská dem. unie – Česká strana lidová (KDU-ČSL) – 20 -„-„Unie svobody (US)
- 19 -„-„Za okrsek č.1 Skorkov bylo 185 voličů. Z toho volilo 145, 1 hlas byl neplatný, byly vydány 3
voličské průkazy, na zvláštním seznamu bylo 6 voličů.
Č. kandidátní listiny:
1. KDU-ČSL
12 hlasů
4. Dem.unie
9 -„5. ODS
41 -„6. Obč.koalice – Politický klub
1
7. ČSSD
47
9. KSČM
10
10.Sdružení pro republiku – Republik str. Českoslov. 5
11.Unie svobody
9
12.Důchodci za životní jistoty
8
13.Česká strana nár.sociální
1
18.Strana zelených
2

Od 1.července bylo zdraženo jízdné na železnici o 21%, elektrická energie o 42%, nájemné a
teplo o 40% - 45%.
22.července byla jmenována prezidentem republiky tato vláda:
Miloš Zeman – předseda
Pavel Mertlík – místopředseda pro hosp. politiku
Pavel Rychetský – místopř. pro legislativu
Jan Kavan – min. zahraničí
Miroslav Grégr – min. prům. a obchodu
Eduard Zeman – min. školství
Ivo Svoboda – min. financí
Jan Fencl – min. živ. prostředí
Vladimír Vetchý – min. obrany
Vladimír Špidla – místopředseda, ministr práce a soc. věcí
Egon Lánský – místopředseda pro zahraniční politiku
Jaroslav Bašta – min. bez portfeje
Antonín Peltrám – min. dopravy
Václav Grulich – min. vnitra
Jaromír Císař – min. pro místní rozvoj
Otakar Motejl – min. spravedln.
Ivan David – min. zdravotnictví
Pavel Dostál – min. kultury
1.října vyplacena jednomu výherci rekordní výhra ve Sportce 37 milionů 700 tisíc korun.
13. a 14.listopadu proběhly zároveň s komunálními volbami volby do Senátu České republiky.
Jejich II.kolo se uskutečnilo 21.listopadu ve vybraných okresech. Volby do Senátu dopadly
takto: ODS – 26 křesel, ČSSD – 23, KDU-ČSL – 17, ODA/US – 11, KSČM – 4.
16.prosince byla zvolena předsedkyně Senátu ČR Libuše Benešová (ODS)
17.prosince zahájily USA + Anglie raketový a letecký útok na Irák
V roce 1998 se narodily děti:
Miroslav Vaňousek, Skorkov 60, 12.5.1998
Veronika Vogelová, Skorkov 59, 2.6.1998
Navždy odešli tito spoluobčané:
Jindřich Buchar, Csc., Skorkov 49
Jaroslava Čvančarová, Otradovice 9
Václav Novotný, Skorkov 28

(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

