NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

Poplatky na rok 2017
Pro rok 2017 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 31.1.2017, 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 31.1.2017.
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 31.1.2017.

Kultura

Rozsvícení Vánočního stromku ve Skorkově
Adventní čas jsme v obci Skorkov, tak jako každým rokem, zahájili slavnostním rozsvícením
vánočního stromu v sobotu 26.11.2016. Pod stromečkem zahrála cimbálová kapela Saši
Vrábela, 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.








Tenisový turnaj
Vánoční tenisový turnaj ve čtyřhrách se v letošním roce konal v sobotu 3.12.2016 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, Josef Čimera.

Posezení se seniory v Otradovicích
Ve čtvrtek 1.12.2016 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. Každý z účastníků byl obdarován kalendářem obce Skorkov na rok 2017. Vánočním
dárkem pro všechny byl kulturní program, kde vyprávěl, hrál a zpíval Jiří Halekal. Někteří
z přítomných neodolali a pustili se i do tance.





INFORMACE

Dovolená na OÚ
Informujeme Vás tímto, že v době od 22.12.2016 do 30.12.2016 bude z důvodu dovolené
Obecní úřad uzavřen.

Kalendáře
Obec Skorkov vydala stolní kalendář obce pro rok 2017.
V případě Vašeho zájmu je možné kalendář zakoupit na OÚ za symbolických 50,- Kč.

Odpady – vyhláška
Odpady – základní informace pro občany a obce
Informujeme tímto všechny občany, že zastupitelstvo obce schválilo na prosincovém jednání
Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Skorkov.
Úplné znění vyhlášky naleznete na internetových stránkách obce nebo na obecní vývěsce.
Upozorňujeme, že v případě nedodržení obecní vyhlášky je Obecní úřad oprávněn uložit
sankci za přestupek dle následujícího :
Sankce:
Dle zákona o odpadech je za přestupek považováno:
§ 69
(1) Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a
dopustí se přestupku tím, že
a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto
zákonem,
b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru.
Porušení obecně závazné vyhlášky obce je přestupkem dle § 46 odst. 2 zákona o přestupcích:
§ 46 - Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě
(2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností
stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich
samostatné působnosti.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.
.

TJ Sokol Otradovice
TJ Sokol Otradovice uspořádal 03.12. Mikulášskou nadílku. Za vydařené odpoledne patří
poděkování Hotelu Jizera, OÚ Skorkov, čertům, andělům a ostatním dobrovolníkům.
TJ Sokol Otradovice přeje všem členům, sponzorům, jako STK Centrum, Zahradnictví
Benešovi, klubistům, všem občanům,
prožití "Krásných vánoc, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017".


SDH Skorkov, Podbrahy, Otradovice
Sbor dobrovolných hasičů Skorkov, Podbrahy, Otradovice
Z činnosti SDH
11. 9. 2016 - Výjezd JSDH
Naše jednotka vyjela nejdříve k požáru lesa na křižovatce ke čtyřem kamenům. Jednalo se o
malý požár, který byl v době jejich příjezdu téměř uhašen. Po cestě domů přišlo nové hlášení,
a tak hoši rovnou pokračovali do Lhoty, kde hořel les o velikosti zhruba 300m2. Účast 6 členů
naší jednotky.
1. 10. 2016 - ABC Memoriál
Na zakončení letošní hasičské sezony jsme uspořádali 8. ročník oblíbeného ABC Memoriálu.
Všechna družstva předvedla nejdříve ukázku klasického požárního útoku. Poté jsme na
odlehčení mohli vidět taneční vystoupení nejmladších žáků a dospělá družstva jako mimoně,
šíleného léčitele a jeho pacienty, a také průřez historií ABC Memoriálu.
Poté proběhlo vyhlášení výsledků a tombola, ze které si přítomní odnesli mnoho cen.
Celá akce se konala za krásného počasí a byla opět vydařenou tečkou za soutěžním rokem.
Děkujeme všem, kteří se na přípravách a průběhu ABC Memoriálu podíleli, a také velice
děkujeme všem divákům a sponzorům za jejich přízeň.
11. - 13. 11.2016 – Výlet JSDH
V listopadu již třetím rokem vyrazili členové zásahové jednotky na víkend do Rokytnice nad
Jizerou. Během tohoto výletu, si hoši oživili své znalosti díky testu z všeobecné hasičské
teorie. Jinak se jedná o pobyt odpočinkový, jehož hlavním účelem je utužování kolektivu.
Víkendu se zúčastnilo 7 členů, všichni si ho užili a jak doufáme, nabrali další síly do příštího
roku.
25. 11. 2016 – Valná Hromada
Výroční schůze se zúčastnilo 44 členů a 11 hostů z ostatních sborů. Proběhlo shrnutí a
zhodnocení letošního roku a byl představen plán činnosti na rok 2017. Poté se podávala
večeře a losovala tombola o bohaté ceny.
3. - 5. 12. 2016 – Mikuláš a čerti
První prosincovou sobotu vyrazilo naše pojízdné peklo, na kterém Mikuláš s čerty a andělem

navštívili besídky v Otradovicích a Tuřicích. V pondělí pak tato výprava pokračovala ve své
práci a navštívila naše dětičky ve Skorkově a Podbrahách. Všem, kteří tuto akci připravili a
zúčastnili se jí, velice děkujeme.
11. 12. 2016 - Návštěva dětského domova v Krnsku
Letos podruhé jsme se s několika dětmi ze soutěžních družstev vypravili na předvánoční
návštěvu dětského domova v Krnsku. Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili a přispěli
buď věcným darem, nebo finanční částkou. Se sponzorským darem od SDH a našich členů se
nám podařilo vybrat částku 8600 Kč, za kterou jsme dle domluvy s ředitelem domova
zakoupili převážně školní potřeby a pomůcky na výtvarnou výchovu. Věříme, že jsme děti
naší návštěvou potěšili a stejně tak jim udělají radost i dárečky, které najdou až pod vánočním
stromečkem.

PF 2017
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, mnoho osobních i pracovních úspěchů a hodně
zdraví v novém roce 2017. 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




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 1997 (pokračování) – 1998. Dalším obdobím, které bylo v kronice
zaznamenáno, je rok 1999 – 2000 ( část ). Pro úplnost uvádíme, že obsah kroniky je opsán
ve stejném znění, dle originálu.

ROK 1999
Počasí:
Leden – nejteplejší den 5.1. (11,14,17), nejchladnější 31.1. (-9,-6,-7). Za celý měsíc 8 cm
sněhu. 5.1. na slunci teplota +25°C – rekord!
Únor – nejteplejší 28.2. (5,10,6), nejchladnější 11.2. (-14,-5,-6), za celý měsíc 43 cm sněhu,
5.2. a 7.2. byla bouřka. 6.2. Jizera břehuje.
Březen – nejteplejší 28.3. (10,17,12), nejchladnější 7.3. (-3,5,3), déšť se sněhem. 3.3. na
mnohých řekách povodně.
Duben – nejteplejší 30.3. (9,20,15), nejchladnější 17.3. (3,6,5), dešťové přeháňky
Květen – nejteplejší 30.5. (18,30,19), bouřka, déšť, nejchladnější 16.5. (8,16,14), za celý
měsíc 1 bouřka
Červen – nejteplejší 30.6. (17,26,20), bouřka, déšť, nejchladnější 13.6. (11,19,16), za celý
měsíc 2x bouřka
Červenec – nejteplejší 4.7. (22,36,25), nejchladnější 14.7. (18,22,18) – deštivo, za celý měsíc
7x bouřka
Srpen - nejchladnější 8.8. (19,30,22), dešťová přeháňka, nejchladnější 29.8. (17,19,17)
Září – nejteplejší 17.9. (14,25,21), nejchladnější 1.9. (14,19,15), déšť, za celý měsíc 1x bouřka
Říjen – nejteplejší 2.10 (12,21,17), nejchladnější 19.10. (3,7,5), od 7.10. rostou houby
Listopad – nejteplejší 6.11. (10,10,8), nejchladnější 21.11. (-2,2,-3), od 17.11. do 23.11.
sněhové přeháňky
Prosinec – nejteplejší 8. a 9.12. (7,11,7), nejchladnější 23.12. (-8,-2,-4), za celý měsíc 4 cm
sněhu.
22.12. měl Měsíc o 30% větší svítivost při úplňku – úkaz po 135 letech.
Počasí na Silvestra - -1,0,-1, sněhové přeháňky

Hlavní akcí r. 1999 byly stavební úpravy budovy bývalé školy ve Skorkově, včetně demolice
stávajícího sociálního zařízení a přístavby nového. Budova bude sloužit jako sídlo nově
vznikajícího obecního úřadu. Stavební práce byly zadány na základě výběrového řízení,
kterého se zúčastnilo 5 zájemců (doklady jsou na OÚ Sojovice). Smlouva o dílo byla uzavřena
s ELKRO Předměřice n.Jiz. dne 31.3.1999 s termínem dokončení 30.10.1999. Konečná částka
rozpočtových nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí 2 ,69 500,-Kč. Dokumentaci
zpracovala projekční kancelář pana Ing. Richtera – Brandýs n.L., elektro pan Fr.Benda –
Benátky n.Jiz. Stavební dozor prováděl p.Rogozinský – Skorkov 33, stavbyvedoucím byl p.
Roudnický – Předměřice n.Jiz., pro něž pracovaly další organizace specialistů.
Dne 13.7.1999 vydává městský úřad Benátky n.Jiz. potvrzení pro OÚ k zajištění úvěru u
České spořitelny Mladá Boleslav. Úvěr byl získán. Částku 250 000,- Kč bude splácet OÚ
převzata s drobnými vadami a nedodělky.
16.11.1999 žádá OÚ Sojovice o kolaudaci Městský úřad – odbor výstavby – Benátky n./Jiz.
vydává 30.12.1999 kolaudační rozhodnutí a povoluje užívání.
30.12.1999 bere obecní úřad Sojovice na vědomí zprávu o dokončení stavebních úprav na
budově bývalé školy ve Skorkově. Po celou dobu stavebních úprav bylo skoro celé přízemí
budovy vystěhováno do 1.patra do místnosti obecní knihovny, chodby a kabinetu. Knihovna
byla z tohoto důvodu a z důvodu následného postupného vystěhovávání a závěrečného úklidu
mimo provoz. V místnosti knihovny byla nainstalována zářivková svítidla, strop upraven
sádrokartonovými deskami, vylepšen rozvod elektřiny a nainstalovány 2 ks akumulačních
kamen.
Ještě před těmito radikálními úpravami se 15.ledna do budovy bývalé školy dostali zloději a
to do volební místnosti a tělocvičny v přízemí a do knihovny a kabinetu v patře. Brzy zjistili, že
tam není dohromady co ukrást, takže po nich zbyl jen nepořádek, rozbité dveře a zámky.
30.ledna – v sobotu – se konal tradiční hasičský bál v Pohostinství Otradovice, vstupné 30,Kč
6.února – Jizera – naplnila řečiště, ale vylitá ze břehů v okolí Skorkova nebyla
28.února – v neděli – provedli hasiči opět sběr starého železa – dobrá každoroční akce!
Zároveň od 02,00hod. platí letní čas.
Od 1.března byla zrušena telefonní hovorna na poště v Sojovicích, neboť ve všech obcích jsou
již v provozu telefonní budky.
17.dubna proběhlo opět očkování psů proti vzteklině. Poplatek za očkování 1 psa činí 50,-.
27.června – v neděli – proběhl II.ročník cyklistického závodu „Memoriál M. Prágera – ZPM
Sport racing“. Závod uspořádala firma VITUS, ředitelem závodu byl Tomáš Vitáček
z Čelákovic. Start se konal v 10 hod. před restaurací ve Skorkově, cíl tamtéž. Startovné pro
členy U.A.C. činí 50,-Kč, pro příchozí 60,- + záloha 100,-Kč na startovní číslo, ta byla
vrácena po skončení závodu v místě prezentace. Příchozí, kteří nejsou členy S.A.C. ČR, platí
navíc 20,-Kč jako úrazové a odpovědnostní pojištění. Trať závodu (1okruh) je dlouhá 18 km a
vede ze Skorkova přes Předměřice n.Jiz., Čihadla, Starou Lysou, Sojovice a končí opět ve
Skorkově. Závod je rozdělen do dvou kategorií. První je 6 okruhů (108 km), druhá 4 okruhy
(72 km). Závod se jede za plného silničního provozu účastníci startují na vlastní nebezpečí.
31.října od 03,00hod. platí zimní čas.
20. a 21.prosince pořádá komise pro dělení majetku obce Sojovice – částí Skorkova,
Otradovic a Podbrah – předvolební setkání občanů. V Otradovicích v restauraci Jizera 20. v
19,00hod. a ve Skorkově v hostinci p. Volka 21. v 19,00hod. Na programu jsou přípravy voleb
do zastupitelstva OÚ Skorkov a zpráva o rozdělení majetku mezi nově vzniklé obce Sojovice a
Skorkov k 1.1.2000.
26.prosince od 16,00hod. zazněl v kostele sv. Jana Křtitele ve Skorkově Vánoční koncert
Šporkova tria. Jako host v něm účinkovala hrou na housle bývalá skorkovská občanka Marie
Nohynková, rozená Šestáková z Podbrah čp. 31. Tento koncert sklidil velký úspěch u

posluchačů zaplněného skorkovského kostelíka, kteří odcházeli do svých domovů naplněni
nevšedním kulturním zážitkem.
1.1. vstoupila v platnost nová měna (platidlo) pro členské země EU (evropská unie), 1EURO
= 34,86,-Kč.
Zdražení denního tisku, např. Právo – všední den 6,50Kč, sobota 13,-Kč, předplatné zůstává
stejné.
Elektrická energie – běžná bytová sazba 1kWh = 2,19Kč.
30.1. byla Česká republika pozvána, aby se stala členskou zemí v NATO – dále bylo pozváno
Polsko a Maďarsko
1.3. ukončil Telecom po 35 letech provoz „Rozhlasu po drátě“
12.3. byl v Bruselu proveden slavnostní akt vstupu do NATO: Česká republika, Polsko a
Maďarsko.
Oblet Země: 21.března se uskutečnil první oblet Země v balónu. Švýcar B. Piccard (41 let),
psycholog a Angličan Ing. B. Jones (51 let) obletěli Zemi bez mezipřistání v horkovzdušném
balónu za 19 dní 22hodin 49minut. Délka letu byla 42 810km.
24.3. v 19,50 začala válka v Kosovu – bývalá Jugoslávie.
8.4. byla v Brandýse nad Labem otevřena velkoprodejna PENNY MARKET.
19.6. skončila válka v Kosovu, kontrolu území provádějí jednotky KFOR.
Zatmění Slunce: 11.8. bylo v čase 11,21 až 14,05 na území republiky pozorováno 90%
zatmění Slunce. Byl to jev, který se bude na našem území opakovat asi za 135 let. Velká škoda,
že při kulminaci zatmění se zatáhla obloha a začalo pršet. Pro pozorování zatmění byla
vhodná svářečská skla nebo podomácku vyrobené brýle – 2 vrstvy černobílého filmu.
Venkovní teplota se snížila asi o 4°C, na 2 minuty utichlo ptactvo a sešeřilo se. Asi ve 14,10
vznikla v oblačnosti trhlina a bylo vidět opětné odtmívání Slunce.
Společenská kronika: V tomto roce se narodily děti
9.1. Martina Honzáková, Skorkov 37 (není hlášena)
17.2. Martin Motl, Skorkov 61
5.6. Nikola Cibulková, Skorkov 65 (není hlášena)
1.8. Markéta Formánková, Podbrahy 8
Navždy odešli
Jan Motl, Otradovice 15
Oldřiška Pivničková, Podbrahy 19
Stanislav Piskáček, Otradovice 21
Emilie Machová, Skorkov 27 (domov důchodců Košátky)
Václav Cerha, Podbrahy 1
PhDr. Karel Král, Podbrahy 15
MUDr. Libuše Bucharová, Skorkov 49
Václav Červinka, Skorkov 44
Jiří Nimrichtr, Otradovice 4
Anna Kurková, Otradovice 5

ROK 2000
Leden: nejteplejší den 31.1. (7, 10, 8), déšť, silný vítr, nejchladnější den 24.1. (-14, -4, -8°C).
Na Nový rok –1, 0, -1°C, sněžení. 21.1. (5,0,-3°C), 2 cm sněhu, velmi silný vítr. Za celý měsíc
napadlo 19 cm sněhu. Od 17. do 23.1. v celé ČR sněhové kalamity – v Polabí klid. Bouřka
21.1.
Únor: nejteplejší den 8.2. (8,10,10), déšť, vítr, nejchladnější den 21.2. (-1,4,-3), sněžení, celý
měsíc nadnormálně teplý. Celý měsíc napadlo 10 cm sněhu, který se udržel cca 5hod. Bouřky
13.2. a 16.2.
Březen: nejteplejší den 9.3. (12,14,9) celodenní déšť, bouřka. Nejchladnější den 5.3. (0,5,1)
sněžení silný vítr. Od 26.3. platí letní čas. Za celý měsíc napadlo 7 cm sněhu. Bouřky 9.3. a
26.3.
9.3. začala stoupat hladina Jizery, 10.3. uzavřena silnice z Podbrah do Sojovice. 10., 11.,
12.březen – povodeň – 150tiletá voda. V Kochánkách stržen most přes Jizeru. V Benátkách se
hladina Jizery protlačila přilehlými ulicemi až k silnici na Mladou Boleslav. Benátecký most
byl pod vodou voda zaplavila železniční vlečku do Karba. V Podbrahách sahala Jizera od
mostu až ke stoupání silnice do Podbrah, takže pomníček u silnice jen malou částí vyčníval
nad hladinu. V Sojovicích až skoro před pekárnou. Před mostem směrem od Podbrah bylo
nutno opravit silnici, neboť v ní byly vodou vymleté až 1 m hluboké jámy.
Duben: nejteplejší den 23.4. (15,28,20), velké sucho, nejchladnější den 6.4. (4,9,5). Ve 22,35
hodin viděna polární záře v polovině ČR. Za celý měsíc 1 bouřka s deštěm, jinak velké sucho
a teplo. 24.4. se na polích zazelenaly brambory.
Květen: nejteplejší den 11.5. (16,29,24), nejchladnější den 22.5. (13,15,12), celodenní déšť.
Dvě bouřky za měsíc. První polovina měsíce byla hrozivě suchá s vysokými letními teplotami.
Červen: nejteplejší den 22.6. (22,34,27), nejchladnější den 27.6. (14,17,14). Tento měsíc byl
vyjímečně suchý a teplotně abnormální. 20.6. byl překonán teplotní rekord za 100 let
(20,34,24). 21.6. byl překonán teplotní rekord za 150 let (21,34,26). V 18.00 letního času byla
ve Skorkově teplota 35°C! V celé republice bylo poškozeno hodně zemědělských porostů.
13.6. začaly na Moravě žně, zdecimovaného obilí. V naší oblasti začaly 28.6. Za celý měsíc
byly 4 bouřky, ale téměř sucho.
Červenec: nejteplejší den 3.7. (19,27,22), nejchladnější den 13.7. (13,18,14). Až na menší
dešťové přeháňky o minimální vydatnosti pokračuje hezké počasí. Za celý měsíc žádná
bouřka.
Srpen: nejteplejší den 20.8. (22,34,28), nejchladnější den 26.8. (13,23,18). Velmi suchý měsíc,
4 bouřky v měsíci. Kromě 21.7. bylo srážek minimálně.
Září: nejteplejší den 12.9. (15,25,19), nejchladnější den 24.9. (6,20,13), celý měsíc velmi
suché počasí, bez bouřky.
Říjen: nejteplejší den 15.10. (11,23,18), nejchladnější den 23.10. (5,13,8). 28.10. končí letní
čas. V měsíci bylo dosti mlhavých dní a několik dešťových přeháněk. Snad proto od 23.10.
začalo růst velké množství hub.
Listopad: nejteplejší den 4.11. (10,12,10), déšť, nejchladnější den 19.11. (-1,7,2). 8.11.
bouřka déšť (8,12,8).
Prosinec: nejteplejší den 12. A 13.12. (9,13,11), déšť, nejchladnější den 23.12. (-10,-2,-5).
30.12. napadlo 3 cm sněhu, teploty –2,+2,-7.
(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

