NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

Přerušení dodávky elektrického proudu
Dne 4.10.2017 bude ve všech částech naší obce přerušena dodávka elektrického proudu
a to od 7:15 do 17:00 hodin.

Informace o Volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
V pátek 20.10.2017 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21.10.2017 od 8:00 do 14:00 hodin
se konají volby do Poslanecké sněmovny. 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.

Zrušení autobusové zastávky nad Skorkovem
Informujeme Vás, že autobusová zastávka na dálnici D10 nad Skorkovem a zastávka
Hlavenec, motorest (obousměrně) bude dle požadavku ŘSD ČR podpořeném návrhem
Ministerstva vnitra ČR ke dni 9.12.2017 zrušena.

Letní dětský tábor
Začátkem července proběhl již třináctý ročník letního dětského tábora obce Skorkov, který se
konal tradičně v Dolním Dvoře u Vrchlabí. Tématem letošního ročníku byl „Pašerák Jakub“.
Děti plnily různé úkoly, za které získávaly kontraband 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, Jana Smolíková, Jiří Motl, Václav Havránek,
Miroslav Kučera, Jiří Hořovský, firma Stavokomplet, firma František Jampílek, firma
Bramko Semice,.




INFORMACE


Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v obci přistaveny ve dnech 29.9. – 1.10.2017.
Jeden kontejner bude ve Skorkově na zahradě Obecního úřadu.
Druhý kontejner bude přistaven v Otradovicích u tenisového hřiště.



Svoz nebezpečného odpadu
Skorkov
sobota 30.9.2017

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!


Kultura


Koncert ve Skorkovském kostele
Tělovýchovná jednota Rekreant Skorkov ve spolupráci s obcí Skorkov pořádá u příležitosti
výročí 30-ti let od vzniku TJ Rekreant a výročí obce Skorkov – 685 let, Podbrah - 240 let
a Otradovic - 470 let od první zmínky koncert v kostele ve Skorkově dne 6.10.2017 od 19:00
hodin. Vystoupí Československý komorní orchestr. Vstupenky budou k dispozici přímo
v kostele před konáním akce, vstupné dobrovolné.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
Již tradiční a oblíbená kulturní akce Rozsvícení vánočního stromu, kterou v naší obci vítáme
nadcházející adventní čas, se v letošním roce uskuteční v sobotu 2.12.2017 od 17:00 hodin na
autobusové zastávce ve Skorkově. I v letošním roce se můžete těšit na kulturní program a
občerstvení, které pro vás připraví Obecní úřad.

TJ Sokol Otradovice informuje
Sokol Otradovice pořádal 12.08.2017 již 8.ročník „OTRADOVICKÉHO NEHOJBALU“
trojic za účasti 8 mužstev.
Po statečných bojích a vynikajícím občerstvení bylo pořadí na stupních následující:
1. SEMICE
2. LITOL „A“
3. LITOL „B“
Sokol Otradovice pořádal dne 19.08.2017 - 7.ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách za účasti
7 mužstev.
1. Matoušci
2. 2J
3. ŠVAGŘI

Matoušek Karel st. + ml.
Charvát ml. + Šulc ml.
Bayer + Mitterwald

Tímto děkujeme všem za účast na turnajích v nohejbale i tenise.
Dále proběhlo 17.06.2017 „PANESTORY“ na hřišti Sokola Otradovice za účasti dětí
a pomocníků, jako rodičů a prarodičů.




Nohejbalový turnaj ve Skorkově
Dne 10.9.2017 jsme ve Skorkově pořádali jubilejní 10. ročník nohejbalového turnaje o pohár
starosty obce.
Bohužel jsme se před turnajem od loňských vítězů dozvěděli, že putovní pohár, který na rok
vyhráli, jednoduše nemají. Pohár se nikde nenašel, zřejmě se vypařil.
Ráno před turnajem poměrně dost pršelo a vypadalo to, že budeme muset turnaj zrušit.
Nakonec se naštěstí počasí umoudřilo a s menším zpožděním jsme mohli turnaj zahájit.
I přes nepřízeň počasí se dostavilo 5 trojic ze Skorkova, Sojovic a blízkého okolí.
Pořadí na stupních vítězů bylo :
1. Kovárna
2. Long John
3. Špíťa Team
Fotografie z turnaje jsou umístěny na webových stránkách obce.




SHD Skorkov informuje
Z činnosti SDH
25. 3. 2017 – Školení velitelů
Školení velitelů a strojníků proběhlo na útvaru v Mladé Boleslavi. Jednalo se pouze o teorii
v učebně, což zúčastnění hodnotili jako velmi nezajímavé oproti loňským ročníkům, které se
konaly ve St. Boleslavi a jejichž součástí byla i praktická ukázka. Z naší zásahové jednotky se
zúčastnili 3 členové.
26. 3. 2017 – Sběr železného šrotu a elektroodpadu
Na jaře jsme provedli sběr železa spolu se sběrem elektroodpadu. Brigády se zúčastnilo 16
členů SDH, kterým tímto děkujeme.
1. 4. 2017 – Školení na motorové pily
Členové zásahové jednotky se zúčastnili školení ve Dřísech.
30. 4. 2017 – Pálení čarodějnic
Čarodějnické odpoledne jsme připravili posledního dubna na místním hřišti a jako každoročně
nechyběly soutěže pro nejmenší. Těch se letos zúčastnilo 93 dětí ze Skorkova a blízkého
okolí.
Následovalo zapálení vatry, opékání buřtíků a taneční zábava pro dospělé. Děkujeme všem
organizátorům, kteří se na přípravě a průběhu této akce podíleli a veliké díky všem
čarodějnicím a čarodějům, kteří pomáhali při dětských soutěžích.
13. 5. 2017 – Memoriál J. Hlaváčka
První soutěží, které jsme se letos zúčastnili, byla opět netradiční soutěž v požárním sportu
v Sudově Hlavně.
Naše výsledky: Muži 2. místo, starší žáci 2. místo, mladší žáci 7. a 8. místo
10. 6. 2017 – Soutěž v požárním sportu 16. okrsku, Skorkov
Po 3 letech jsme se znovu ujali organizace okrskové soutěže. Zúčastnilo se jí 29 družstev z
8 spolků. Naši největší rivalové ze sousedních Sojovic přijeli autobusem ČSAD ozdobeným
německými vlajkami a nutno podotknout, že i letos se jim velice dařilo a ve všech kategoriích
dosáhli na stupně vítězů. Tato akce je organizačně velmi náročná, a proto moc děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravách, průběhu i závěrečném úklidu.
Naše výsledky: Muži 5., 7. a 8. místo, ženy 4. místo, st. žáci 1. místo, ml. žáci 5. a 7. místo
22. – 25. 6. 2017 – Výlet pro děti do Rokytnice n. Jizerou
Po loňském úspěchu této akce jsme znovu uspořádali výlet pro soutěžící děti na chatu
v Rokytnici nad Jizerou. Letos tam vyrazilo 9 dětí v doprovodu 5 vedoucích. I přes ne příliš
ideální počasí podnikli např. výlet na Mumlavské vodopády, lanovkou na Čertovu horu a po
hřebenech zpět do Harrachova.
Horský pobyt se opět všem líbil a děkujeme vedoucím – p. Novotnému V., Würzovi J.,
Pánkovi J., Novému J. a Vaňouskovi J. ml., že si našli čas a tento výlet uskutečnili.

5. 8. 2017 – Zlatý Ventilek
XI. ročník této soutěže pro příznivce padesátek značky Jawa se konal první srpnovou sobotu
za tropického počasí. Bohužel účast jezdců i diváků byla menší než vloni a celkově velmi
slabá. Proto se vedení SDH dohodlo na změně termínu a příští ročník zkusíme naplánovat na
začátek října. Přesto věříme, že jezdci si užili jízdu zručnosti a diváci krásnou podívanou.
Děkujeme závodníkům, sponzorům, divákům a všem organizátorům, kteří se na přípravě této
oblíbené soutěže podíleli.
9. 9. 2017 – Memoriál J. Matuny
Memoriál v Kostelním Hlavně se již několik let potýká s velmi nízkou návštěvností. I tento
rok bohužel nebyl výjimkou a i přes krásné počasí se ho zúčastnilo pouze 12 družstev ve 4
kategoriích.
Naše výsledky: Muži 2. místo, st. žáci 3. místo, ml. žáci 3. místo
24. 9. 2017 – Pohádkový les
V pořádání této oblíbené akce pro děti jsme letos poprvé vystřídali Svaz žen. Bohužel počasí
nám nepřálo, a proto jsme ji museli v den konání zrušit. Odpoledne již sice nepršelo, ale
v lese bylo příliš mokro a hrozilo, že poničíme některé zapůjčené kostýmy a rekvizity. Velice
se všem omlouváme a akci uspořádáme pravděpodobně na jaře 2018.

Skorkovský ABC Memoriál
aneb „Králové požárního útoku 2017“
SDH Skorkov, Podbrahy a Otradovice Vás srdečně zve na netradiční soutěž v požárním
útoku, která se koná v sobotu 7. 10. 2017 od 13h na místním hřišti.
O krále požárního útoku si to rozdají soutěžní družstva SDH Skorkov - muži „A“, „B“, „C“,
družstva žen a našich nejmenších hasičů.
Občerstvení zajištěno. Po skončení akce bude tombola.
Těšíme se na Vaši účast!

Z NAŠÍ HISTORIE
V této části pokračujeme s otištěním obsahu kroniky obce Skorkov. V minulém čísle jste se
seznámili se zápisy z roku 2000 ( pokračování ). Dalším obdobím, které bylo v kronice
zaznamenáno, je rok 2001 (část). Pro úplnost uvádíme, že obsah kroniky je opsán ve stejném
znění dle originálu.

ROK 2001
Začátek 21.století a 3.tisíciletí
Počasí:
Leden: nejteplejší den 6.1. (3, 10,5 st.C), déšť, nejchladnější den 16.1. (-10, -2, -4 st.C), na
Nový rok 1.1. -8,-2,-2 st.C. Za celý měsíc napadlo 15 cm sněhu.
Únor: nejteplejší den 6.2. (8,12,7) déšť, přeháňky, nejchladnější den 25.2. (-12,0,-4). Za celý
měsíc napadlo 35 cm sněhu.
Březen: nejteplejší den 24.3. (6,14,10) déšť, přeháňky, nejchladnější den 21.3. (0,2,0) sněžení.
Za celý měsíc napadlo 3 cm sněhu. 19.3. vichřice.
Duben: nejteplejší den 30.4. (12,26,20), nejchladnější den 14.4. (0,6,1), sněžení. 14.4.
napadlo 2 cm sněhu, 26.4. bouřka
Květen nejteplejší den 3.5. (16,28,21). Teplotní rekord v Praze od r. 1966 a za 226 let.
Nejchladnější den 13.5. (9,25,17). Bouřky a silný déšť 4.5.,5.5.,15.5.
Červen nejteplejší den 30.6. (20,26,21), nejchladnější den 3.6. (11,17,14). 8.6. – Medard –
silně deštivo celý den, bouřky 1.6.,11.6.,16.6.,17.6.,21.6.,22.6.. 17.6. velmi silný déšť a
bouřka – zatopení dolní části Skorkova.
Červenec: nejteplejší den 7.7. (21,32,27), bouřka, silný déšť, nejchladnější den 20.7.
(12,17,17), deště, bouřky 7.7.,29.7.
Srpen: nejteplejší den 15 a 16.8. (21,31,25), nejchladnější den 5.8. (17,22,19), déšť. Bouřky
3.8.,17.8.,20.8. průtrž, opět byla zatopena ulice ke hřišti.
Září: nejteplejší den 29.9. (15,19,14), nejchladnější den 18.9. )10,13,10, deště. Bouřky 4.9.,8.9
– celý měsíc velmi deštivo, od 7.9. silný růst hub – hlavně hřib a křemenáč.
Říjen: nejteplejší den 2.10. a 3.10. (15,25,18), teplotní rekord!, nejchladnější den 28.10.
(8,12,10) déšť. Houby rostou až do poloviny měsíce.
Listopad: nejteplejší den 7.11. (7,11,8), nejchladnější den 15.11. (-4,+1,-2), mlha. 10.11.
první sněžení (-1,+5,0)
Prosinec: nejteplejší den 6.18. (4,5,4), déšť, nejchladnější den 24.12. (-11,-4,-2), sněžení. Za
celý měsíc napadlo 32 cm sněhu. 26.12. zjistili astronomové na Slunci skvrny větší než Země.
Místní zajímavosti:
27.ledna se konal tradiční hasičský bál a to ve 20 hod. v penzionu Jizera v Otradovicích.
Orchestr AKORD, který vyhrával k tanci i poslechu, řídil pan Jan Dunovský. Vstupné bylo
stanoveno na 40,- Kč. Tento ples s mnoholetou tradicí se stále těší velké oblibě u místních i
ostatních návštěvníků.

16. února proběhla Valná hromada hasičů. Ve Skorkově v restauraci u Pepina byla
zhodnocena činnost za minulý rok. Za zemřelého jednatele Josefa Švancaru (Otradovice 9)
byla navržena a schválena Drahomíra Kubistová (Skorkov 52) a zemřelého pokladníka
Jaroslava Housku (Skorkov 56) byl navržen a schválen Josef Procházka (Skorkov 18).
Sčítání lidu:
1.března bylo provedeno v našich obcích stejně jako v celé republice sčítání lidu a domů.
Každá rodina obdržela od OÚ příslušné archy k vyplnění, které se pak odevzdávaly na obecní
úřad, nebo přímo na Státní úřad statistický v Praze.
Josefská zábava:
17. března uspořádal skorkovský Svaz žen Josefskou zábavu v 19,30 hod. opět v restauraci U
Pepina. Hudbu provedl bývalý občan Skorkova a nynější skorkovský příznivec pan Karel
Rádl. Vstupné bylo 40,- Kč, návštěva vynikající.
Dětský karneval:
11. března se konal v restauraci U Pepina maškarní karneval pro děti. Začátek byl ve 14 hod.,
hrál pan Rádl. Pořádající Svaz žen zajistil též občerstvení a tombolu. Vstupné bylo pro
dospělé 30,- Kč, děti měly vstup zdarma.
Sběr železa
27. května provedli místní hasiči sběr železného šrotu. Vozidlo zapůjčil zemědělský podnik,
práci a čas věnovali ochotní členové Sboru dobrovolných hasičů ze Skorkova. Tato akce je
každým rokem občany velmi vítána, neboť si každý rád „odlehčí“.
Pouťová zábava
23.června byla připravena Svazem žen Pouťová zábava na zahradě obecního úřadu, ale pro
nepřízeň počasí musela být přeložena do sálu hostince U Pepina. K poslechu a tanci tam hrála
skupina p. Dědiny. Začátek byl v 19,30 hod., vstupné 40,- Kč.
Závod
V tentýž den projížděl Skorkovem tajný závod mopedů a malých motocyklů. Zajímavá byla
též ustrojení a výbava některých závodníků. Snažili se zachovat dobový styl 50. a 60.let
min.st.
Dětský den
Tradiční Dětský den uspořádal 2. a 3. června TJ Sokol Otradovice na hřišti v Otradovicích.
Hry, soutěže a sportovní závody proběhly za velké radosti a nadšení hlavně malých
závodníků, ale i velkých diváků.
Skorkováček
V květnu byl založen kroužek Skorkováček pro předškolní a školní děti (vede paní Alena
Nedvědová – Skorkov 30). Obecním úřadem byl umístěn do místní knihovny v patře budovy
OÚ. Děti se tu seznamují s výtvarnou prací, kreslí, malují, modelují. Jejich výtvarné snažení i
přirozená zvídavost se bohužel střetává s knihami a prací s nimi.
Záplava
Výsledkem silných dešťů, které vyvrcholili 17.6., byla zaplavena dolní část Skorkova,
nacházející se kolem sportovního hřiště. Příčinou bylo též nevhodné obhospodaření polí nad
touto částí, směrem ke státní silnici Praha – Ml. Boleslav. Silné přívaly deště způsobily
splavení půdy, voda se nestačila vsakovat a došlo k zatopení několika sklepů, studní a jiných
částí soukromých nemovitostí. Např. v čp. 33 (rodina Rogozinských) dosahovala voda během
několika minut v garáži výšky 70 cm a b kotelně 150 cm. V čp. 56 (pan Jaroslav Houska) byla

zatopena šachta pro vodárnu, v čp. 38 (paní Milada Macurová) vnikla povrchová voda do
studny, v čp. 52 (rod. Kubistova) byl zatopen sklep do výše 40 cm a dřevníky na úrovni
dvorka do 30 cm, hraniční zeď pozemku byla podemleta (kráter 100 cm). Zemědělský podnik
uznal následně své spoluzavinění. Několika pojišťovnám nastala tak platební povinnost.
Velmi pohotově a ochotně se zachovali místní hasiči, kteří neváhali a vyjeli do terénu
pomáhat postiženým občanům v likvidaci vzniklých škod.
20. srpna pak byla opět při silném dešti zatopena ulice ke hřišti a přes pozemky ve Skorkově
čp. 27 (Oldřich Machka) a čp. 52 (rod. Kubistova) si opět našla cestu dravá vody.
Cyklistický závod
1. srpna se konal opět cyklistický závod „Memorial M. Prágera“ Závod má už svou tradici a
pořadateli PROTHERM RACING TEAM, i místními občany je považován za pietní
vzpomínku na pana Miroslava Prágera, cyklistického závodníka, který byl původem ze
Sojovic, tragicky zemřel a má hrob na místním hřbitově. Zahynul v březnu roku 1990.
Startem a cílem tohoto závodu byl Skorkov, prostor před restaurací. Trať závodu: Skorkov Předměřice n.J.- Čihadla, Stará Lysá – Sojovice – Skorkov (1 okruh = 18 km). Ředitelem
závodu je Tomáš Vitáček z Čelákovic. Sponzory jsou: PROTHERM,VITUS, JAM, ZPM
SPORT, NOMI, CYKLOSERVIS BAREŠ.
16.6. se konal I. díl tohoto závodu, 11.8. následoval II.díl.
Sraz rodáků
Největší kulturní akcí roku byl sraz rodáků a bývalých i současných občanů našich obcí, který
byl uspořádán Svazem žen a uskutečnil se 25.srpna na zahradě místního obecního úřadu.
Přípravy byly velkolepé! Nakonec se podařilo získat většinu adres našich bývalých
spoluobčanů a pozvánky pro ně (od 18 let, t.zn. narozených do r. 1983 včetně) byly rozeslány,
nebo osobně doručeny. Bylo pozváno na 600 lidí, zúčastnilo se asi 150. Vojáci ze
staroboleslavské posádky nám zapůjčili velký stan, pod kterým seděla u stolů většina
přítomných, zbytek pak na lavicích u stolů pod „širákem“ (širým nebem). V bývalé tělocvičně
byla k nahlédnutí obecní kronika, která se těšila velkému zájmu i s vystavenou kronikou
Sboru pro občanské záležitosti. Byla zde též výstava obrazů malíře pana Micky ze Sojovic. Po
velkým přípravách i starostech se začátek, plánovaný na 14.hodinu, trošku opozdil, ale na
slavností až dojímající atmosféře to rozhodně neubralo. Po uvítání přítomných předsedkyní
Svazu žen paní Hanou Macurovou (Skorkov 29) a za doprovodu reprodukované hudby pana
Ladislava Šestáka (Podbrahy 31) pokračoval program vystoupením Šporkova tria (vážná
hudba). Za obecní úřad přednesl informaci porevolučním vývoji (po r. 1989) našich obcí
místostarosta pan Jaroslav Charvát (Otradovice 7). Dějiny skorkovské školy stručně
vzpomenul pan Václav Šimůnek (Skorkov 51), dlouholetý ředitel této školy. Několika
básněmi přispěly též 3 školačky, říkající si „Kubitrio“. Ve stánku s občerstvením bylo možno
se posílit, čepovalo se též pivo. Rozvinula se volná zábava, vždyť bylo toho tolik si navzájem
říci! Večer od 20.hodin bylo možné si při hudbě zatančit na přírodním parketu. Počasí nám
přálo, sluníčko svítilo. Největší vytrvalci se rozešli až po půlnoci.
„Ahoj prázdniny“
1.9. byl na hřišti ve Skorkově připraven program, tradiční „Ahoj prázdniny“. Pro nepříznivé
počasí však se musel přestěhovat do sálu restaurace U Pepina, kde se děti vydováděly neméně
dobře.
Šedesátníci:
6.10. proběhlo jako skoro každý rok v tělocvičně OÚ posezení, nebo zde narozených
šedesátníků. Starosta OÚ pan Miloš Honzák (Skorkov 37) spolu s kulturní komisí předali
jedenácti jubilantům pamětní listy a květiny. Po pěší prohlídce Otradovice, Podbrah a
Skorkova pokračovala volná zábava až do večerních hodin.

Místní knihovna:
V říjnu, a to 9. byly nakoupeny z dotace OÚ do místní knihovny nové knihy za cca 3600,- Kč.
Z místní knihovny byly vyřazeny zastaralé a poškozené knihy, takže v současné době
provádím (jsem knihovnicí ve zdejší MK) zcela novou evidenci za podpory (hlavně morální)
benátecké knihovny a Okresní knihovny v Mladé Boleslavi, přebaluji a rovnám vše dle
nového systému. Je to časově velmi náročné, ale, jak se říká – s pomocí dobrých lidí se skoro
všechno zvládne. Provoz knihovny není narušen, půjčovní doba je každé úterý od 16 do 18
hod.
Kabelizace
V polovině listopadu začal Český Telecom provádět kabelizaci svých linek do země na vlastní
náklady a to ve Skorkově podél hlavní dopravní komunikace, v plánu jsou i některé místní
komunikace. Obec pak platí a provádí chodníky (zámková dlažba).
Vánoční strom
2.prosince byl na autobusové zastávce ve Skorkově rozsvícen první vánoční strom od vzniku
nového obecního úřadu. Děti ze Skorkováčku zazpívaly a strom slavnostně zazářil. Této malé
akce se zúčastnilo asi 100 lidí, dokonce i několik příznivců ze Sojovic. V předchozích letech
svítil vánoční strom před restaurací, kam byl pro tyto účely zasazen v šedesátých letech
minulého století stříbrný smrk.
Besídka a posezení
8.prosince provedla kulturní komise OÚ ve spolupráci s TJ Sokolem Otradovice mikulášskou
besídku pro děti. Penzion Jizera v Otradovicích tak na chvíli omládl touto dětskou náladou.
14. prosince pak pro změnu patřil tento sál důchodcům, pro něž uspořádala tentokrát kulturní
komise předvánoční posezení. Za poslechu příjemné hudby a v družném rozhovoru tak naši
spoluobčané prožili hezké odpoledne. O vánocích zazněl opět z kostela pak vánoční koncert.
Obecní znak i prapor
Obec Skorkov získala svůj obecní znak i prapor. Náš obecní úřad navštívil p. Jiří Diensbier,
bývalý ministr zahraničí a uskutečnilo se slavnostní předání. (Viz. PT Tok č.7 ze 14.2.2001)
V tomto roce bylo vybudováno veřejné osvětlení nad kostelem. V Podbrahách a dále ke
Skorkovu se staví nové rodinné domy na 5 parcelách, další jsou již postaveny.
Byly pořízeny letecké snímky našich obcí včetně pohlednic. Zájemci si je mohli zakoupit na
OÚ.
Koncem roku se začala značit cyklistická stezka, která prochází naší obcí z Káraného do
Tuřic.
Krádeže
Bohužel bylo zaznamenáno i několik krádeží hliníkových krytů ze sloupů veřejného osvětlení.
Takovýmto vandalismem si někteří lidé vylepšují svou finanční situaci, neboť zmíněná
surovina se dá dobře zpeněžit.
Podnikání: V našich obcích prosperuje několik firem, např. Provaznictví v Podbrahách čp.1 u
Cerhů, Stavební firma ORAL v Otradovicích čp.42, Pánek Jiří +3 – zednické práce
v Skorkově čp.16, JSJ Šesták interiéry ve Skorkově čp.41, firma Urban – vodoinstalace,
opravy topení, zámečnické práce ve Skorkově čp.15.
Archeologické nálezy – viz r.2004. str. 504.
(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

