NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

Výročí obcí Skorkov, Podbrahy a Otradovice
Rok 2017 je pro naše obce výročním rokem. Skorkov si připomene 685 let od první zmínky,
Podbrahy 240 let od první zmínky a Otradovice 470 let od první zmínky. K těmto výročím
připravujeme oslavy, které se budou konat v průběhu celého roku. Rádi bychom Vás v rámci
oslav pozvali na 1. akci, kterou k výročí obcí pořádáme a tou je koncert kapely HOP TROP.

Koncert kapely HOP TROP
12.5.2017 od 20:00 hodin se koná v Otradovicích v Hotelu Jizera koncert kapely HOP TROP.
Vstupenky jsou k dostání na OÚ Skorkov. Cena vstupenky je 290,- Kč, s tím, že za trvale
hlášené občany hradí vstupné Obec Skorkov a to v rámci oslav výročí obce. Kapacita sálu je
omezena, a tak žádáme zájemce, aby si vstupenky vyzvedli co nejdříve.

Uzavření obchodu se smíšeným zbožím
V březnu tohoto roku byl ve Skorkově uzavřen obchod se smíšeným zbožím. Nájemce udal
jako důvod zavedení EET a s tím spojené vyšší náklady.
Obchod bychom chtěli do budoucna znovu obnovit.
Pokud by někdo měl o provozování obchodu zájem, dejte nám vědět na našem Obecním
úřadě.





Vodovod – odstávka řadu
Dle sdělení společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. bude v období od 10. 4. 2017 do 30. 6.
2017 odstaven z provozu starý svodný řad, který je hlavním zdrojem vody pro obecní vodovod
Skorkov, a to z důvodu jeho opravy v katastru obcí Tuřice a Skorkov. V této době bude použit pouze
záložní zdroj vody přímo z čerpací stanice Skorkov tak, jak bylo naprojektováno a realizováno při
zřizování odběru vody pro obecní vodovod Skorkov. Ve vodě z tohoto záložního zdroje je ale
překračován limit 50 mg/l Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v parametru dusičnany Obvyklé hodnoty
dusičnanů v náhradním zdroji se pohybují v současnosti do 80mg/l. (V některých státech Evropské
unie i v USA je povolený limit 100 mg/l naprosto běžný).
O vzniklé situaci jsme ihned jednali s příslušnými orgány ochrany zdraví a na základě rozborů
dodávané vody a posudku Státního zdravotního ústavu vydala Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje (KHS) Opatření, v němž byl stanoven ukazatel dusičnanů max. 80 mg/l.
Během zásobování vodou se zvýšeným obsahem dusičnanů bude omezeným skupinám osob
poskytováno náhradní zásobování pitnou vodou potřebnou pro pití (přípravu kojenecké stravy):
- dětem ve věku od 0 do 3,99 let bude poskytována náhrada odpovídající jakostní balené kojenecké
vody v množství 1 l/den
- pro těhotné ženy bude zajištěna náhrada dodávkou jakostní balené pitné vody v množství 1,5 l/den.
Spotřeba vody pro uvedené skupiny obyvatel a v odpovídajícím množství bude kompenzována
odběratelům napojeným na vodovod pro veřejnou potřebu v obcích Skorkov, Podbrahy, Otradovice na
základě předloženého dokladu o nákupu balené kojenecké vody na obecním úřadě Skorkov (po ověření,
že odběratel patří do výše uvedené skupiny). Termíny kompenzace budou k dispozici na OÚ Skorkov a
na internetových stránkách obce www.skorkov.cz
Nutno však podotknout, že jde o dočasnou změnu a v zásadě o preventivní kroky.
Sledujte prosím internetové stránky www.stredoceskavoda.cz či internetové stránky www.skorkov.cz ,
kde budou k dispozici veškeré informace a aktuality související s touto situací.


Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v obci přistaveny ve dnech 20. a 21.5.2017.
Jeden kontejner bude ve Skorkově na zahradě Obecního úřadu.
Druhý kontejner bude přistaven v Otradovicích u tenisového hřiště.


Letní dětský tábor
Pro velký zájem dětí z našich a okolních obcí pořádáme letos již 13. ročník letního tábora
v Dolním Dvoře u Vrchlabí v termínu 2.7. – 14.7.2017.
Jako každý rok nám na tuto akci přispívají sponzoři, za což jim patří velký dík.
Kapacita tábora je již naplněna.



Svoz nebezpečného odpadu
Skorkov
sobota 22.4.2017

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!


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skorkov
Dne 22.3.2017 bylo Odborem kontroly Středočeského Kraje ukončeno přezkoumání
hospodaření naší obce za rok 2016.
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.






Jarní výlet se seniory
Jako každý rok i letos plánujeme zorganizovat jarní výlet pro naše seniory.
Podrobné informace obdrží senioři na pozvánkách.


Kontejner na bioodpad
V minulosti jsme několikrát upozorňovali na to, že do kontejneru na bioodpad, který je ve
Skorkově u hřbitova, patří opravdu pouze bioodpad, to znamená například tráva, malé větve a
podobně.
Stává se však, že v kontejneru se občas objeví příliš silné a dlouhé větve nebo například
bioodpad naplněný v igelitových pytlích – igelit není bioodpad.
Vhazováním nepatřičných odpadů je porušována Obecně závazná vyhláška obce č.1/2016.
Nesprávným využíváním kontejneru na bioodpad se zbytečně vystavujete možnosti udělení
pokuty nebo vyvezení kontejneru na Vaše náklady.
Stejně tak žádáme občany, aby nevhazovaly odpady ze hřbitova do nádoby na písek. Na
odpady ze hřbitova je určen kontejner vedle hřbitova – hnědý.

TJ Rekreant Skorkov
Ahoj všichni sportovní nadšenci,
sluníčko začíná vykukovat a my už plánujeme spoustu sportovních turnajů. Letos obzvlášť
významných, protože TJ Rekreant slaví 30 let své činnosti. První akce - no jak jinak - tradiční
čarodějnice, které organizujeme společně s SDH Skorkov a za pomoci dalších dobrovolníků.
O konkrétních termínech ostatních akcích vás budeme informovat na našich stránkách a
samozřejmě na vývěsce u klubovny.
Přejeme vám krásnou sezónu.
TJ Rekreant

Předběžné termíny akcí 2017
8,15,22 a 29/4………brigády na kurtech
30/4............................čarodějnice – spolupráce s SDH
20/5…………………valná hromada TJ REKREANT
10/6…………………turnaj v tenise Obecní úřad
1 nebo 8/7..................turnaj ve fotbale 27. ročník
15/7............................tenis dvouhry
29/7…………………tenis čtyřhry
5/8……......................Zlatý ventilek – spolupráce s SDH
19/8............................sedmiboj
2/9..............................Ahoj prázdniny
9/9 ……….................nohejbal Obecní úřad
14/10………………..ukončení sezony a zazimování kurtů
Výborové schůze budou každý POSLEDNÍ pátek v měsíci od 19 hodin.

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 2017 – Tvorba ledové plochy
V lednu se nám díky dlouho trvajícím nízkým teplotám podařilo na místních tenisových
kurtech vytvořit ledovou plochu na bruslení. Děkujeme všem zúčastněným, kteří se o tvorbu a
údržbu ledu starali.
4. 2. – 4. 3. 2017 – Bosá liga 2017
Letos jsme uspořádali VII. ročník turnaje v hokejbale, kterého se zúčastnila družstva
Skorkova, Kochánek, Předměřic n. J., Kostelního Hlavna a Hlavence. Turnaj obvykle začíná
v lednu, ale letos se kvůli velmi mrazivému počasí začátek posunul až na únor. Družstva
Hlavence a Kostelního Hlavna se bohužel potýkala s nedostatkem hráčů, a tak se na některé
z jednotlivých turnajů vůbec nedostavila. Proto byl celý turnaj po vzájemné dohodě předčasně
ukončen po 3. odehraném kole.
Konečné pořadí:
1. Skorkov
2. Kochánky
3. Předměřice n. J.
4. - 5. kontumačně Kostelní Hlavno a Hlavenec
Děkujeme našim klukům za přípravu turnaje a reprezentaci, fanouškům za podporu a Honzovi
Kníže za zajištění občerstvení.
24. 2. 2017 – Účast na vítání občánků
Zúčastnili jsme se vítání nových občánků, které pořádal místní obecní úřad. Vítalo se celkem
5 dětí a naši zástupci poblahopřáli za hasičský sbor rodičům a předali jim malý dárek.
12. 3. 2017 – Brigáda
Při první jarní brigádě jsme provedli prořezávku lip v Podbrahách, vyřezání břehu podél
hlavní silnice od kamenictví směrem do Skorkova a pořezání javoru na hlavní silnici ve
Skorkově.
Brigády se zúčastnilo celkem 12 členů, kterým tímto děkujeme.

TJ Sokol Otradovice informuje
TJ SOKOL OTRADOVICE informuje o plánovaných akcích na hřišti v roce 2017:
Brigáda na hřišti:
Plánováno na 01.04., 08.04. nebo max 15.04.
Sokol bude včas informovat všechny členy, občany a přátelé.
Je nutná údržba po letošní delší zimě na jarní, letní a podzimní vyžití.
Červen:
03.06. Dětský den - přesný čas a rozpis bude na pozvánkách
24.06. Panelstory aneb malování pro děti - přesný čas a rozpis bude na pozvánkách
Dále počítáme s 2.ročníkem turnaje v mariáši - přesné datum a čas bude ještě upřesněn
Srpen:
12.08. turnaj v nohejbalu(trojky) - vše bude upřesněno na pozvánkách
26.08. Tenisový turnaj ve čtyřhrách - vše bude upřesněno na pozvánkách
Prosinec:
02.12. Mikulášská zábava - vše bude upřesněno na pozvánkách

Obecní úřad přeje všem občanům krásné
a pohodové prožití Velikonočních svátků

Z NAŠÍ HISTORIE
V této části pokračujeme s otištěním obsahu kroniky obce Skorkov. V minulém čísle jste se
seznámili se zápisy z roku 1999 – 2000 ( část ). Dalším obdobím, které bylo v kronice
zaznamenáno, je rok 2000 ( Pokračování ). Pro úplnost uvádíme, že obsah kroniky je opsán ve
stejném znění dle originálu.

ROK 2000
V sobotu 5. Února se konal v penzionu Jizera v Otradovicích tradiční Hasičský bál. Vstupné
činilo 40,-Kč, k tanci a poslechu hrála hudba p. Novozámského. Bál se vydařil ke
spokojenosti všech.
Na březen se připravují volby do obecního zastupitelstva, proto byly svolány dvě veřejné
schůze a to na 24.2.2000 od 19hod. do penzionu Jizera v Otradovicích a na 25.2.2000 od
19hod. do zrekonstruované budovy bývalé školy ve Skorkově. Volby proběhly ve dvou
volebních obvodech: č.1 Skorkov a č.2 Otradovice. Občané z Podbrah volili ve Skorkově. V
1. Volebním obvodě volilo 61,14% (celkem 193 registr. Voličů), v 2. Volebním obvodě (79
registr. voličů) volilo 87,34%. Pro tyto volby do obecního zastupitelstva byla jedna
kandidátka a to Sdružení nezávislých kandidátů o 7 kandidátech. Těchto 7 kandidátů bylo
zvoleno. Na schůzi 14.3.2000 si zvolení kandidáti rozdělili funkce:
Honzák Miloš (1961), Skorkov 37 – starosta
Charvát Jaroslav (1936), Otradovice 7 – místostarosta
Mgr. Jarý Josef (1968), Otradovice 70 – komise kulturní
Rogozinský Jaroslav (1938), Skorkov 33 – komise stavební
Mňuk Jaroslav (1953), Skorkov 71 – komise kontrolní
Macurová Hana (1946), Skorkov 29 – finanční
Vaňousek Václav (1955), Otradovice 13 – bez funkce
3.3. odešla z domova paní Soňa Housková (1932) z čp. 56 Skorkov a nevrátila se. Ani pátrání
helikoptérou 7.března, ani hledání policie se psy nepřineslo uspokojivý výsledek. Během roku
bylo zařazeno několikrát pátrání po ní i v České televizi v pořadu „Na stopě“. Bohužel, stále
žádné objasnění případu.
Dnem 21.4. se mění cena odvozu odpadních vod z domácností za jednotlivé odvozy z 605,na 760,-Kč za voznici. Měsíční paušál zůstává ve stejné výši.
Obecní úřad začíná vydávat místní Zpravodaj a to dnem 25.5., kdy vychází 1.číslo.
8.3.,9.3. – hladina Jizery povážlivě stoupá, 10.března je už na silnici před mostem i za
mostem zaplavena. Voda na silnici dosahuje až ke kopci do Podbrah, pomníček pod kopcem
je ze 3/4 pod vodou. V Benátkách nad Jizerou dosahuje voda přilehlými ulicemi až skoro
k silnici k náměstí. Na burze, koleje žel. Vlečky do Karborundu – vše pod vodou. Benátecký

most přes Jizeru je poškozen. Most v Kochánkách nevydržel nápor rozvodněné řeky a povolil.
Jeden pilíř s částí mostu doslova vzala voda. Most byl před rokem opraven, přesto však silný
nápor nevydržel. Tentokrát se na Jizeře jednalo o tzv. „Stopadesátiletou vodu“. Nikdo
z pamětníků toto nepamatuje. Po opadnutí vody se v silnici před i za mostem objevily až 1m
hluboké vymleté díry. Není divu, vždyť na sojovické straně sahala voda až k pekárně.
Z 25. na 26.března začíná letní čas (hodinové ručičky o 1hodinu kupředu).
5.května probíhá v našich obcích každoroční očkování psů proti vzteklině.
Od 28.5. je zavedena pravidelná doprava PID (Pražská integrovaná doprava) na autobusové
lince Praha – Stará Boleslav a zpět.
Na 16.června přijal pozvání kulturní komise OÚ ve Skorkově známý herec, komik a
sportovec Roman Skamene. Začátek plánovaný na 19.hodinu se však posunul až na
20,30hodin, neboť host se poněkud opozdil. „Pozdě, ale přece!“ zábavný večer nazvaný opět
Křeslo pro hosta se uskutečnil v Otradovicích v penzionu Jizera, vstupné bylo 35,-.
24.6. v 19,30hodin se uskutečnila za pořadatelství Svazu žen Skorkov 1.pouťová zábava a to
v areálu zahrady Obecního úřadu. Na parketě pod širým nebem se tančilo za doprovodu
hudby Camion. Vstupné bylo 40,-Kč.
25.června proběhl III. ročník cyklistického závodu „Memoriál M. Prágera“ –
PROTHERMcup – I. díl. Závod pořádal PROTHERM RACING TEAM pod vedením ředitele
závodu p. Tomáše Vitáčka z Čelákovic. Podmínky, startovné i trať jsou shodné jako minulého
roku.
Od 1.června je po rekonstrukci budovy a následném úklidu opět otevřena Místní knihovna.
Čtenáři si mohou vypůjčovat knihy, časopisy, nebo zahrát společenské hry každé úterý od 16
do 18 hodin. Knihy půjčuje a o knihovnu se stará pí.Kubistová Skorkov 52.
A je tu další taneční rej! Skorkovské ženy opět pořádají taneční zábavu a to Anenskou –
v zahradě OÚ v pátek 21.7. ve 20,00hod. K tanci i poslechu hraje hudba p.Dědiny. Vstupné je
opět40,-Kč, též je možnost občerstvení.
Zahrada Obecního úřadu nezahálí! 5.srpna se tu koná 1.módní přehlídka v historii Skorkova.
Pořádá ji renomovaná designerka Iška Fišárková za spolupráce Adély Koubové, kadeřnice.
Začátek je v 17,00hod., vstupné 30,-Kč, děti mají vstup zdarma. Modely předvádí zdejší
omladina.
V penzionu Jizera v Otradovicích se koná dne 12.srpna ve hodin taneční večer ve stylu 60.let.
K tanci a poslechu hraje skupina DUM DOBBIE BAND.
12.srpna proběhl opět cyklistický závod a to v rámci 16.závodu pohárové soutěže U.A.C. –
časovka dvojic „Memoriál M. Prágera“ – PROTHERMcup – II. díl. Start i cíl je opět před
restaurací ve Skorkově.
Na konec prázdnin uspořádal TJ Rekreant Skorkov v sobotu 2.září tradiční zábavné sportovní
odpoledne „Ahoj prázdniny“. Od 14 hodin patřilo hřiště ve Skorkově dětem a jejich
tříkolkám, koloběžkám a kolům.
Z Polabského týdeníku TOK z 27.9.2000 se dozvídáme, že podle návrhu ministerstva vnitra
mají být vytvořeny „malé okresy“: Brandýs n.L. – Stará Boleslav (počet obyvatel regionu
27995), Čelákovice (48511), Neratovice (41639), náš Obecní úřad Skorkov a je tu ještě
zahrnut pod OÚ Sojovice a zařazen do regionu Brandýs n.L. – Stará Boleslav.
Koncem roku rozeslal OÚ Skorkov dotazníky, kde měl každý vyjádřit svou vůli do kterého
regionu (Brandýs n.L. nebo Mladá Boleslav) by měl Skorkov patřit. Byla též svolána veřejná
schůze, na níž zastupitelstvo předneslo přítomným výhody a nevýhody každého z obou
regionů ve vztahu k našim obcím. Při závěrečném hlasování (účast asi 100 lidí) byla
jednoznačně schválena příslušnost k regionu Brandýs n.L.
V noci z 28. na 29.října končí letní čas a hodiny posouváme zase zpět o hodinu na čas
Středoevropský.
12.listopadu 2000 od 8 do 22.hodin se uskutečnily volby do zastupitelstva krajů a ve 27
volebních obvodech i do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Druhé kolo voleb do Senátu proběhlo
dne 19.listopadu od 8 do 22 hodin. Volilo se opět ve Skorkově a v Otradovicích.

9.prosince od 17 hodin proběhlo předvánoční posezení důchodců, které zorganizovala
kulturní komise OÚ. O kulturní program se postaraly děti a reprodukovaná hudba.
26.prosince zazněl v 16 hodin ve zdejším kostele sv. Jana Křtitele opět Vánoční koncert
Šporkova tria, slyšeli jsme koledy a pastorely známých českých mistrů. Obsazení hudebníků
bylo stejné jako loni.
Před třemi lety, 1.1.1998 Zemědělské družstvo Pojizeří Sojovice založilo akciovou
společnost. Jediným akcionářem této společnosti je ZD Pojizeří. Od 1.1.2000 byl celý podnik
kromě živočišné výroby pronajat společnosti Agrosev s.r.o. Jihlava.
V tomto roce bylo vybudováno veřejné osvětlení novostaveb mezi Skorkovem a Podbrahy
nákladem 65.000,-Kč.
České dráhy provedly opravu železničního přejezdu v Otradovicích, na stanici vyrostla nová
čekárna ve směru na Lysou n.L.
Do bývalé školní tělocvičny, nyní kulturní místnosti OÚ, byly zakoupeny 2 ping-pongové
stoly. Mládež i dospělí mohou hrát v pondělí 14-20hod., úterý 16-20hod., středa 14-18hod.,
sobota 9-12hod.
Byla též provedena oprava místního rozhlasu, zakoupena nová rozhlasová ústředna. Střecha
na budově OÚ byla očištěna firmou.
Rozbitá cesta ke krámu pí. Pánkové byla spravena. Na křižovatce v Podbrahách bylo
nainstalováno zrcadlo, aby se tato nebezpečná křižovatka stala přehlednější!
Česká národní banka uvedla do oběhu 12.ledna roku 2000 dvě nové kovové mince – 10Kč a
20Kč. Autorem desetikoruny je akademický sochař Ladislav Kozák a dvacetikorunu vytvořil
akademický sochař Vladimír Oppl. Kovová mince 50Kč (ze dvou kovů i nadále platí).
6.března byla ve 22,25 v České republice k vidění polární záře. Na obloze směr severovýchod
a severozápad se obloha zbarvila do širokých šikmých červených pruhů.
4.května v 6,21hodin směr východ pod úhlem 26° se jakoby v jediné přímce seřadily planety
Měsíc, Slunce, Mars, Saturn, Jupiter, Merkur, Venuše. Poslední taková konstelace byla
10.3.1982 a v únoru 1962.
19.července byla v Berlíně podepsána dohoda o odškodnění pro nuceně nasazené české
občany za 2.světové války na práci v Německu, nasazené v koncentračních táborech atd.
Celková částka činí 8 miliard Kč. Týká se to i dětí, které zůstaly sirotky a dědiců. 50 milionů
marek je určeno na vyrovnání ostatních křivd spáchaných nacistickým násilím, např. lékařské
pokusy na lidech a další újmy.
V tentýž den (19.7.) schválila Sněmovna ČR nová silniční pravidla s platností od 1.1.2001.
V pravidlech jsou velké zásadní změny, např. přednost chodců na přechodech, autosedačky
pro děti (do 12 let a nižší než 150cm), cyklistické přilby atd.
V týdnu od 18.září zasedá v Praze v Kongresovém centru celosvětové shromáždění
finančníků a bankéřů. Na tomto zasedání se údajně projednává problém hledání cesty ze
světové chudoby, která se týká tří miliard obyvatel země. Do Prahy se při této příležitosti sjelo
také více než 10 000 lidí – odpůrců globalizace. V úterý 26.září zažila Praha největší pouliční
bitky mezi odpůrci a policií ČR.
Bylo zraněno přes 50 policistů a 20 demonstrantů. Od 21.srpna 1968 největší bitka a škody na
městském zařízení a obchodech byly víc než veliké. Lékaři ošetřili přes 600 osob.
30.března byl zahájen prodej státní půdy – cca 1/2 milionu ha. Jedná se o pozemky většinou
v pohraničí, částečně též ve vnitrozemí, např. pozemky státních statků některé městské parky
atd.
V červnu zařídila vláda odprodej IPB – koupilo ji ČSOB od NOMURA (japonská bankovní
společnost).
11.7. v 5 až 6 hodin bylo pozorováno zemětřesení v Rakousku, Maďarsku, též na Jižní
Moravě a v Jižních Čechách. I v Praze – Průhonicích bylo naměřeno 4,4°Richterovy stupnice.
9.října byla spuštěna dostavěná jaderná elektrárna Temelín u Českých Budějovic.

21.12. vypukla vzpoura zaměstnanců České televize 1.programu, která vyústila ve stávku na
protest proti jmenování gen. řed. ČT Balvína, progr. řed. Bobošíkové a jiných. Nakonec se
vše ukázalo jako politický tah některých politických stran.
27.prosince mohla všechna média v ČR zveřejnit zprávu o autoru možného objevu století
MUDr. Karlu Fortýnovi, který objevil nový způsob léčení rakoviny. Jeho metoda spočívá
v tzv. devitalizaci nádoru, tj. přerušení přívodu krve do nádoru či jeho části. MUDr. Karel
Fortýn Csc. Se narodil 17.4.1930 v Praze a od roku 1971 ověřoval své metody devitalizace na
zvířatech v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV v Liběchově u Mělníka.
30.prosince informuje tisk obyvatele ČR jak „poroste“ životní úroveň v roce 2001:
elektřina podraží o 1/5
plyn bude zdražen o 24%
vodné a stočné vzroste o 4 – 19%
nájemné podraží o 4%
teplo z plynových kotelen podraží o 9%
poštovné – pohlednice i dopis 5,40Kč, ostatní o 9% dražší
telefonní poplatky vzrostou o 1% - meziměstský hovor 1 minuta ve špičce 3,70Kč, další
(mimo špičku) 1,70Kč.
Společenská kronika: V tomto roce se narodily
Veronika Procházková, Skorkov 72, 7.7.2000
Žádný spoluobčan nám v tomto roce nezemřel!
K 1.1.2000 měl Skorkov
Podbrahy
Otradovice
K 31.12. má už Skorkov
Podbrahy
Otradovice

161 dospělých
40
-„84
-„170
-„45
-„87
-„-

35 dětí
9 –„14 –„37 –„8 –„13 –„-

196 obyvatel
49 -„98 -„207 -„53 -„100 –„-

Konec 2. tisíciletí: Naše 3 vesnice mají na konci 2.tisíciletí 360 obyvatel.
(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

