KULTURA

Oslavy výročí obce Skorkov
Obec Skorkov si tento rok připomíná 680. výročí od první písemné zmínky o vzniku obce.
V rámci oslav připravujeme letos následující akce :
Neděle 13.5.2012 od 18:00 hod.
Koncert Československého komorního orchestru s doprovodem houslového virtuóza
Václava Hudečka.
Pořádá OÚ Skorkov. Vstupné dobrovolné.
Vybrané vstupné předáme na dobrou věc v rámci ukončení oslav obce známé osobnosti při
letošním rozsvícení vánočního stromku.
V případě Vašeho zájmu o koncert si přijďte pro vstupenku na Obecní úřad.
Vstup na koncert pouze s platnou vstupenkou.
19.5.2012 od 15:00 hod.
Vyhrocený fotbalový srandazápas na fotbalovém hřišti ve Skorkově mezi domácím Švédskem
( Skorkov ) a NDR ( Sojovice ).
Určitě přijďte naše mužstvo povzbudit, program bude připraven i pro děti, něco na
povzbuzení si vyberete v našem občerstvení. A večer na vás čeká taneční zábava, kde hostům
předvedeme, jak se ve „Švédsku“ tančí.
29.5.2012 v 8:00 hod.
Výlet se seniory za památkami do Drážďan.
Program a veškeré podrobnosti k výletu upřesníme na pozvánkách, které naši senioři obdrží
od naší kulturní komise na konci dubna.
2.6.2012 od 9:00 hod.
VIP tenisový turnaj ve Skorkově.
Účast přislíbili známé osobnosti jako například Antonín Panenka, Václav Vydra, Josef
Dvořák, Miroslav Vladyka a další.

O dalších akcích, které připravujeme, Vás budeme průběžně informovat.

Vítání občánků
V pátek 20.4.2012 v 17:00 hodin přivítáme ve společenské místnosti Obecního úřadu naše
nové občánky.
Na Vaší případnou účast se těší starosta obce a členové kulturní komise.





 Zájezd do Městského divadla v Mladé Boleslavi
Kulturní komise OÚ Skorkov ve spolupráci s Obecním úřadem v Sojovicích si Vás dovolují
pozvat do Městského divadla v Mladé Boleslavi na divadelní hru :
DĚDEČEK AUTOMOBIL
Režie a choreografie: Radek Balaš, hudba: George Gershwin, texty písní: Jiří Suchý,
scéna: Jan Kříž, kostýmy: Jolana Schofield – Izbická, choreografická spolupráce:
Linda Rančáková.
Hrají: Dalimil Klapka j. h., Matouš Ruml, Petr Mikeska, Martin Hrubý, Veronika
Kubařová j. h. alt. Tereza Rumlová j. h., Ota Jirák j. h., Michal Slaný j. h., Petr
Bucháček, Eva Reiterová, Ivana Nováčková, Petr Prokeš, Ivo Theimer, Roman Teprt,
Zdeněk Kovář j. h., Luděk Jiřík, Dagmar Teichmannová, Petra Nakládalová a
company.
Americký muzikál na boleslavské téma s hudbou George Gershwina.
Vznikl na motivy stejnojmenné novely a pozdějšího filmu spisovatele Adolfa Branalda a
režiséra Alfreda Radoka. Historicky poprvé ožily na jevišti v originálním choreografickém
pojetí starobylé motocykly a automobiloví veteráni, diváky dojímají i rozesmávají příběhy a
osudy českých automobilových mechaniků a závodníků v čele s legendárním hrabětem
Kolovratem.
Nejoblíbenější inscenace roku 2009 v divácké anketě, kterou vyhlašuje každoročně
Boleslavský deník a MDMB.
Na IX. Grandfestivalu smíchu v Pardubicích získala inscenace Cenu studentské poroty.
Termín představení : Čtvrtek 24.5.2012 v 19:00 hod.
Odjezd z autobusové zastávky ve Skorkově v 17:40 hod.
Doprava autobusem. Dopravu pro Vás organizuje a hradí Obecní úřad.
Cena představení : 230,- Kč
Vstupenky je možno rezervovat na Obecním úřadě ve Skorkově osobně nebo telefonicky.
Rádi bychom Vás upozornili na omezené kapacity ( 20 lístků pro občany Skorkova, Podbrah a
Otradovic ), proto lístky rezervujte co nejdříve.

INFORMACE

Kontejner na velkoobjemový odpad
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven na zahradě Obecního úřadu ve dnech
31.3 – 1.4.2012.
V těchto dnech bude možno vjet na zahradu obecního úřadu autem.

Svoz nebezpečného odpadu
Skorkov
sobota 28.4.2012

Obec
Den a datum
stanoviště

čas

Otradovice-otočka

8:00 – 8:20

Podbrahy-zastávka ČSAD

8:25 – 8:45

Skorkov - náves

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!



azbestový odpad – pouze v omezeném množství
V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů
z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) – nejedná se o
nebezpečný odpad!


Brigáda na úklid lesa
Jako každý rok i letos se chystáme na úklid lesa.
Jarní brigáda na úklid lesa bude v sobotu 31.3.2012. Sraz účastníků bude v Otradovicích na
křižovatce na zastávce autobusu v 9:00 hodin. Po úklidu si budou moci brigádníci opéct na
zahradě OÚ 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 na našem okolí také záleží.

Z NAŠÍ HISTORIE
V této části pokračujeme s otištěním obsahu kroniky obce Skorkov. V minulém čísle jste se
seznámili se zápisy z roku 1957 - 1971. Dalším obdobím, které bylo v kronice zaznamenáno
je rok 1968 – 1973. Pro úplnost uvádíme, že obsah kroniky je opsán ve stejném znění
/i s chybami/, dle originálu.

ROK 1968
V tomto údobí též dochází v naší obci ke změnám které též mají vliv na odlišný život ve vsích.
Jest to změna ve vedení matriky. Po roce 1945 se uzákonilo že vedení matrik přechází na
místní národní výbor. I ve Skorkově k tomu došlo a matriku vedl V. Hynek. Musela být i
oddací síň, která byla instalovaná ve zdejší škole v první třídě. Po sloučení a vytvoření nových
okresů byla matrika předána do Benátek do zámku kde je i oddací síň. Postupně ubývá
církevních snotků a na svadbu a postaru jsme říkali „veselku“ se jezdí auty poněvadž koňské
potahy a ani kočáry nejsou. Poslední kočár pro tento účel ale z legrace jsem viděl na několiko
svadbách ale jako „zatahování“ novomanželů (služba kamarádovi) což k tomuto účelu použili
ve Skorkově, s chomoutem a kočárem a s fešácky vystrojených kamarádů a kočár tažený
malým traktorem značky „Svoboda 12“. To přitom popíjeli to nevím ale byli pěkně rozjařeni.
Jos. Macura st. Jiří Pánek a další. Další události v tomto udobí je změna v místní
„Kampeličce“. Tento peněžní ústav přešel do Státní spořitelny, zanikl v roce 1960 a po
několika let ještě v naší obci fungoval, vedl ho V. Hynek v té době učetní v JZD Skorkov a V.
Šimůnek řídící na zdejší škole, který téš byl posledním matrikářem v obci. Jako další změna
byla, že naše obec nepřísluší poštou do Staré Boleslavi od r. 1960 a byl zřízen poštovní úřad
v Sojovicích. Tamtéž byla předána Státní spořitelna a poštu vede celou agendu spořitelních
knížek. Doručovatelem (pošťákem) byl V. Chramosta se Sojovic a měl obvod Sojovice –
Skorkov – Podbrahy – Otradovice – Zel. Bouda. Po něm v roce 1970 tento obvod zastávají
ženy. Ve Skorkově pí. Belajová a po ní Marije Koubková roz. Hynková a v Otradovicích pí.
Vomáčková roz. Vondrová z Předměřic. Mají dohromady obvod jen na naší straně. Toto jsou
ve skratce příčiny úpadku společenského života ve Skorkově jejich mnohem více a vypsat
všecky nelze a i ty které velmi zapůsobili stačí k tomu že přišel rok 1968 který byl
vyvrcholením a upadkem všeho dění u nás. I zde docházelo k rozhovorům o tom jak MNV řídí
obec. Tento se řádně nescházel tudíž úřad přešel jen na tajemníci která všechno udržovala jen
tak jak se říká nad vodou.

ROK 1968 - 1971
21. srpna 1968 udělal tečku za tím vším co se v naší obci dělo. 21. srpna nechal vyplavat vše
na veřejnost o čem se kde kdo jen dohadovat, objevili se na veřejnosti lidé, kteří to myslý
dobře a to socialisticky. Objevili se lidé, kteří byli proti socialismu, byli lidé kteří hájili se
socialismu jen to z čeho mohli těžit. Objevili se i lidé, kteří chtěli být rehabilitováni na účet
pracujících ale většina jich bylo pomýlených, kteří ve skutečnosti nevěděli kterým neb s kým
jíti. Velmi zajímavé pro pozorovatele bylo že všichni lihlene. Spojenci byli velmi dobře
situovány, nic jim nechybilo ba dokonce žily nad poměry. Mnoho jich bylo takových, kteří
svými řečmy by měli byt zavřeny a hodně bylo těch, kteří by měli být zavřením do živy ne
hospodářských úsecích. V naší obci se projevilo obyvatelstvo v 21. Srpnu tím že se objevilo
jen několik nápisů na silnici a to v Otradovicích (Dubček, Svoboda, Smrkovský) a na
transformátory (Igo Go Home). Toto ale napsali lidé ne z naší obce. Také se objevila skupina
lidí z Otradovic, která začla propagovat podpisovou akci za Dubčeka. Byli z Otradovic lesní a
bývalý občan z Otradovic nyní bydlící v Praze. Někdo jim naletěl ale nemělo to význam. Jinak
ze situace uklidňovala a život přecházel pozvolna do normálních kolejí. Ovšem dozvuky těchto
událostí se táhnou dále. A proto že toto píši 17. Ledna 1973 mohu i připsat změnu kteří mezi
„svými“ dokázali říct „ani vodu jim nepodat , do konce zavíraly dveře. Titíž osoby odstupem
3 let dokázali s Ruskými vojáky šmelit a ví se to o nich ale takové to už v životě bývá. Ale přeci
z tohoto jednání je vidět průměrné složení jedné částí našich obyvatel o jejich nepoučitelnosti
a jejím nízkém vzdělání a jejich inteligenci.A bohužel, že takových lidí je ještě velké množství
Též přemístění orientačních tabulí a rozbití pomníčku u stát. silnice skup. ze Skorkova.
V roce 1968 byla prodlouženo funkční období členů MNV až do vypsání nových voleb v r.
1971. Samozřejmě že funkce MNV zůstala nečinou jeho aktivitu klesala a celou dobu se
čekalo na nové volby. V rozhovorech s občany se prorokovalo že to nedají dohromady (volby,
komunisté) ale jak život plynul tak k novým volbám došlo a to 26., 27. listopadu 1971.

ROK 1972
Ve volbách 26. listopadu 1971 byly zvoleni tito poslanci:
Josef Urban
č. 9 Skorkov 100% hlasů předsedou
Václav Špalek č. 43
96%
tajemník
Václav Procházka
100%
předseda kulturní komise
Vác. Socha
-„Vác. Šesták
-„Jar. Rogozínský
-„Zd. Rejzek
-„Lad. Uher
-„Libuše Bucharová, dr.
–„Jos. Mecera
-„soc. komise
Stan. Piskáček
-„fin. komise
Mil. Prášek
-„Jos. Hautman
-„Hana Macurová
98%
Olina Bajerová (Urbanová)
100%
Václav Kubista č. 52 Skorkov
Volební program: penetraci míst. komunikací nová prodejna v Otradovicích
Nový Nár. výbor začal plnit voleb. program. Ale během krátké doby zjistil, že penetrační
podnik je ochoten dát asfalt, ale štěrk si musíme obstarat sami. Nebylo to snadné neb špatně
udělaný projekt předepisoval 1.400 m2 štěrku. Nastalo putování, podařilo se během 8 měsíců
800 m2 obstarat a dovézt, takže penetrátoři jedoucí kolem se svými stroji mohli započít a
silnice zde bývalého dřevěného kříže až po dům č. 16 maj. Pánek vozovku zhotovily a také ke
kostelu a až k domku č. 35 nalézajícímu p. Houskovy. Předem této penetrace MNV s několika
penzisty a to A. Mecerou, Andrdlem F. Chytrým J. Urbanem Jos. Špalkem V. a několika

občany vybudovali ostrůvek po býv. dřevěném kříži a osazely růžemy. Toto vysázení provedl
Svaz žen a Svaz přátel SSSR. Současně pod vedením NV byly stanoveny míst. občany
obrubníky podél penetrované komunikace a místy i chodníky. Byly též dosázeny květiny
v Otradovicích. V tomto roce se MNV postaral o výstavbu autobusové zastávky v Podbrahách
dále zavedl vodovod do místní školy i teplou vodu a částečně i vyřezání divoce rostoucích
keřů a stromů. Též byl přestěhován mandl do vlastní místnosti vedle požární budovy a tam
zřízena el. přípojka v hodnotě 6.000 Kč. Dříve mandl u p. Novotné v čp. 11. Další akce byla
v tom, že se nepoužívána knihovna přenesla do budovy místní školy a nakladem 14.510 Kč
zařízena tak, že byla uznana jako vzorná a jejího vedení se ujal posl.v MNV soudr. Kubista.
V tomto roce vytvořil MNV dílo za víc než 500 tis. a občani při tom odpracovali 5.400 brig.
hodin. Bylo započato s betonováním chodníků, které provaděly místní občané zdarma, jen za
poskytnutí cementu a písku. Zelená Bouda jest osazena těmito lesními zaměstnanci Jan
Hanuš, Jos. Holan, Jos. Hautman kočí (par koní poslední v celém kraji) a V. Kučera
v Podbrahách. Těžba v lese je neobvyklá. Těží se jen dřeva nad 7 m a klest se spaluje. Též
byly lesy postiženy vychřicí, která přešla našim krajem v r. 1970 – 71. Kulturní komisi se
podařilo zaktivizovat natolik, že uvedli do provozu 16 mm filucový promítač s zásluhou B.
Macury, konaji se besídky k různým oslavám, jako Výročí říj. Revoluce, Den dětí, cesty na
hrob sovět. Vojáka o který se obětavě stará sdr. Zvolánková. Také tělovýchova má zelenou
protože se cvičí v Otradovicích i ve Skorkově, kterou vede Jar. Charvát a V. Šimůnek
s vedoucím OT Vacl. Socha.
Zeměd. družstvo hospodaří na 800 ha z toho na 450 se zavedenou závlahou. Je spojené se
skorkovem, Podbrahy a Otradovicemi. Díky vybudovaní zavlaze dosahuje dobrých výsledků,
hlavně u okopanin. U raných brambor je to kolem 100 – 150 q a u cukrovky kolem 400 q u
obilovin v průměru roku 1972 – 345 q. Staví se kravín v Sojovicích na 200 kusů plně
automaticky. Též se nakupují silné stroje, kombajny a traktory o síle až 80 HP. Na bramb.
Kombajny na rané brambory ale i na zimní, též komfekční linku na cukrovku ale i třídič.
Brambor a jiné. Bohužel i mechanizace přináší a vybírá si daň na lidech. Panu Macurovy
téměř usekl kombajn na kukuřici nohu nad kotníkem. Tento kombajn řídil jeho syn Jar.
Macura. Dlouho si poleží jestli vůbec mu to spraví. I jiné úrazy s sebou mechanizace nese a
díky že ještě s dobrym koncem. Počasí je zeměd. příznivé. Hlavně pro sklizeň zeměd. výrobků.
Ku konci roku je až do prosince teplo bez sněhu. Tak že se začlo topit v domácnostech až
v prosinci. Rok 1972 se blíží ku konci. Po krizových létech je to první rok který končí vánoční
pohodou, klidem a mírovou pohodou dobře zásoben na popud MNV Skorkov se započalo
zavážet tůň v Otradovicích hlínou z METRA asi 1.400 kor Tater. Pod strání za vodárnou
MNV usiluje o zůrodnění půdy asi 5ha což JZD provede v roce příštím. Též MNV předalo
stromořadí podel silnice, úroda ovoce je slabší a přesto většina spadá na zem.

ROK 1973
Místní nár. výbor v tomto roce se věnoval dokončení některých prací se započatých v roce
minulém jedná se o maličkosti a vrhá se svými členy a několika občany do nové akce. Proto že
prodejna v Otradovicích nemá dokumentaci (není v Jednotě ani zájem) je ONV odložena a
proto MNV Skorkov zažádal o postavení kulturní místnosti v domě pohostinství, prostě
v hospodě nad prodejnou potravin. Projekt vypracoval architekt Jiří Záruba Brandýs a Okres
dal příděl peněz v částce 80.000 Kč. Protože tady stánek nikde nebyl občané se schutí daly do
práce a stavělo se. Stavba dobře pokračovala a do konce roku stánek stál. Některé práce se
tahly až do příštího roku. Běžně se pokračovalo ve výstavbě chodníku občany Otradovských.
Bylo jim dáno od počátku 80 q cementu a příslušný štěrkopísek dovežen. Též v tomto roce
započato jednání o položení koberce na dlažbu přes obec Skorkov. Vyvoláno řízení a MNV
doporučeno v akce Z provést zvýšení obrubníků což bude vyvoláno na příští rok. Současně
s projektem na kulturní místnost byl vypracován projekt na rozšíření hřbitova. Drobné upravy
obcí jsou prováděny dále. Dále MNV provedl rozpracování staveb. Pozemku na obci a tyto
přiděly zájemcům na postavení rod. Domků. Jsou to: Zdeněk Rejsek, Josef Uher, Jiří Maškaň,
1 parcela zůstala volná. Zbytek prodán na chaty a to Jos. Vaňkovi aj. Vaněčkovi. Tito všichni

se připravují na stavbu. Je zde také velká rozest. Chat, které nejsou kolaudovány a MNV dělá
kroky toto ukončit. V tomto roce jsou provedeny kolaudace č. 61 č. 64 aj. Hautman
Otradovice. Rozšířena cesta za farou se zahrady V. Urbana č. 15 dále vyplnění planých
výrůstků před kostelem a kolem zahrady panem Würze. Opravena cesta z Otradovic do Vestce
na kterou přispěly chataři 800 hodin zdarma. V tomto roce byl založen SSM. Prvním
předsedou se stal Josef Fridrich ze Skorkova č. 33. Při založení měl 30 členů, Taktéž byl
založen Pionyr se 6 členy a vedoucí je Jan Janeček z Podbrach. V Otradovicích postaven
tenis. kurt kde se hraje tenis též cvičná zeď z moter. darovanemu MNV. Výstavba dálnice
pokračuje od 4 kamenu nad Skorkov. Dochází k otevření Motorestu od 1. února 1973. Při
přestavbě telef. sítě ze Skorkova do Sojovic dochází k odstranění telef. sloupu přes obec
Skorkov a zakopán kabel. Práce vykonány zdarma místními občany. Dále správa silnic
provedla zvláště silny potah v zatáčkách v Podbrahách a u Sojovic. Na žádost Sojovic dochází
k přezkoušení betonového mostu a proto vojskem postaven provisorní železny a jezdí se po
něm. Též na natlak MNV došlo k postavení transf. v Podbrahách k zesílení proudu na tomto
konci obce. Též ostrůvek patřící MNV Skorkovu a doposud banka byl rozorán a stalo se zněho
role. Zima v lednu několik mrazů o síle 15 – 20°, sněhu málo zimní vláhy též málo a očekává
se sucho. Stromy dobře odkvetly. Předpověď dobrá úroda. Jaro dobře tak že polní práce
pokračovaly rychle. Květen a červen velmi suchý tak že předpověď se splnila, ale 2. Června
došlo k velikému dešti ve 4 hod. odpoledne se snesla bouře jenom nad Skorkovem. Tento mrak
vydal za 40 min. místy 60 a místy 40mm vody. Toto po suché půdě okamžitě stekla a nesla se
ulicí ke škole po celé šíři as 30 – 40 cm. Nesla s sebou hlínu písek a kamení. Někomu natekla i
do bytů. Červen a srpen byl příznivý i na žně. V listopadu začlo mrznout jen 5° a pak přestalo,
něco sněhu spadlo ale oralo se do vánoc. JZD začíná zůrodňovat půdu a to pod strání, kde
vodárny hl. města Prahy si zavedly do našich luk prosakovací filtraci pro posílení přítoku
čisté vody pro spartakiádu v roce 1954, kterou opustily, protože byla vybudována infiltrace
pod Sojovicemi. Tento úsek JZD zúrodnilo. Jedná se o výměru asi 4 ha. Dále v tomto roce
přistoupilo JZD k zavážení tůní pod Otradovicemi. MNV zařídilo dovoz hlíny z budování
pražského Metra, kde bylo navezeno asi 1500 for kvalitní hlíny. Tím vzniklo asi 8 ha nové
zemědělské půdy. Ovocné stromy dobře odkvetly, úroda byla veliká, takže mnoho ovoce
spadalo, nikdo ho nepoužil a tím vznikla veliká škoda. V našem katastru se projevuje tento
stav. Území zvané Rasovka, kde sídlili ptáci „Mandelíci“ se již neobjevují. Pod Skorkovem u
přívozu byl viděn poslední Lednáček, také vzácný pták, který se již na tomto místě neukazuje.
Dále na území Lada hnízdili dudkové, kteří se už v těchto místech nevyskytují. Ještě se
vyskytují v našem katastru straky, ale v malém množství, dále vrána šedivka, která je myslivci
nemilosrdně pronásledována. V minulých létech ve starém písečníku a ve výmove ch při řece
Jizeře hnízdily a břehule, které se v tomto roce již neukázaly. Do tohoto roku se ozýval párek
křepelek a jejich hlas „Pět peněz“ se přestal ozývat. JZD dostavilo z poloviny kravín a
naplnili ho hov. Dobytkem. Současně zaniká výroba vajec, kterých JZD produkuje v průměru
minulých 3 let 800 tisíc. Z této drůbežárny a odchovny kuřat budou přestavovat budovy pro
telata a mladý dobytek. Obsazení hostinců a obchodu s potravinami ve Skorkově pohostinství
s. M. Chrthové na paní Rogozínské. V Otradovicích Ant. Raban se svoji ženou. Potraviny
Skorkov p. Rejzková po paní Novotné č. 11 a v Podbrahách p. Šmejkalová a Otradovice p.
Čmerdová. Některé ceny potravin: 1litr mléka 1.90, 1 chleba 2kg 5.20, 1 kg másla 40 Kč, kilo
masa 30 Kč, 1 kg cukru 8 Kčs, 1 vejce 1 Kč. Zboží je dostatek. Pánské šaty 900 Kč. Jsou také
k dostání látky z umělých hmot. Přistěhoval se p. Jan Špitálský, který z naší obce odešel v r.
1959. Téže v tomto roce přelétl „skijlob“ dobře viditelný pouhým okem. JZD zahrnulo
neurodné pozemky pod strání, a tím zůrodnilo asi 5 ha půdy.
(pokračování příště)

Zápis dětí do mateřské školy
Mateřská škola SOJOVICE, která je součástí místní základní školy, pořádá zápis dětí pro
školní rok 2012 – 2013.
Zápis se koná dne 2. a 3. dubna 2012 od 15.30 do 17.30 hod. v budově mateřské školy.
Žádosti o přijetí dítěte do MŠ je možno kdykoliv vyzvednout v místní mateřské škole od 7.30
hodin do 16.00 hodin. Vyplněné a lékařem potvrzené žádosti přineste k zápisu, ke kterému
přijďte se svým dítětem. Dále vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Naše obec má dle dohody z loňského roku nárok na umístění 20 dětí ve školce. Letos odejde
ze školky do školy 5 dětí z naší obce, máme tedy tentokrát automaticky nárok na umístění
alespoň 5 dalších našich dětí ve školce.

Hokejový turnaj
Skorkovští dobrovolní hasiči se v zimním období zúčastnili 4 hokejových turnajů, kdy změřili
síly s týmy ze sousedních obcí – Sudovo Hlavno, Hlavenec, Kochánky.
Z 12 zápasů naši borci většinu zápasů vyhráli a tím se stali již podruhé za sebou vítězi celého
turnaje. Gratulujeme k vítězství a těšíme se na další ročníky.


Hasičská soutěž ve Skorkově
SDH Skorkov si Vás dovoluje pozvat na okrskovou soutěž v požárním útoku, která se letos
bude konat ve Skorkově – a to v sobotu 9.6.2012.
Touto cestou si Vás SDH Skorkov dovoluje oslovit, protože bude potřebovat dobrovolníky,
kteří pomůžou se zajištěním této významné události. V případě zájmu se prosím nahlaste p.
Novotnému nebo p. Kodlovi.

Čarodějnice
TJ Rekreant opět pořádá čarodějnický večer, letos s leteckou tématikou, podrobnosti se včas
dozvíte na plakátech a pozvánkách. Dámy, udělejte po zimě revizi košťat i dalších moderních
létacích strojů......

NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

Dotace pro hasiče
S radostí oznamujeme, že se starostovi obce Miloši Honzákovi podařilo získat od
Středočeského Kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
účelovou dotaci pro naši Jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 179 500,- Kč.
Spoluúčast obce činí 10 000,- Kč. Jednotka sboru obdrží tedy celkovou částku 189 500,- Kč.
Dotace je určena na nákup nové a opravu stávající zásahové hasičské techniky, zásahové
výzbroje a výstroje a komunikační techniky.


Vodovod
Projektové dokumentace k přípojkám u jednotlivých nemovitostí, jejichž majitelé si projekt
objednali, jsou od začátku ledna vyhotoveny. Termín vyzvednutí a zaplacení projektové
dokumentace na OÚ Skorkov byl do 29.2.2012.
Vyzýváme tímto občany, kteří si projektovou dokumentaci objednali a doposud si jí na
Obecním úřadě nevyzvedli, aby tak učinili nejpozději do konce března. Nevyzvednuté
projektové dokumentace budou vráceny zhotoviteli.
Konečně jsme obdrželi od Státního fondu životního prostředí schválené termíny výběrového
řízení pro výběr dodavatele. Tyto termíny byly oproti původním předpokladům opět o několik
měsíců posunuty.
Z předložených termínů vyplývá, že konečný dodavatel – z původních více než 30.ti
zájemců – bude znám v měsíci květnu tohoto roku.
Následně do 1 měsíce bude podepsána s dodavatelem smlouva.
Pokud se tedy termíny nezmění, předpokládáme začátek prací pro výstavbu vodovodu na
červen tohoto roku.
Po ukončení výběru dodavatele bude uskutečněno jednání dodavatele s občany naší obce
( 1x jednání ve Skorkově a 1x jednání v Otradovicích ), kde bude dodavatel občany
informovat o podrobnostech k samotné výstavbě vodovodu.

Změna času vývozu popelnic
Jak jsme Vás na vývěskách a na našich internetových stránkách minulý měsíc informovali,
mění se čas vývozu popelnic v obci. Popelnice se budou vyvážet v pondělí, v ranních
hodinách. Doporučujeme tedy popelnice vyndavat již v neděli večer.

Inzerce :
KOUPÍM DOMEK NEBO CHATU SE ZAHRADOU
VE SKORKOVĚ A OKOLÍ.
JAN HRON
HLOUBĚTÍNSKÁ 2
198 00 PRAHA 9
TEL : 721 818 500

DARUJEME ŠTĚNĚ KŘÍŽENÉHO VLČÁKA – FENU – DO DOBRÝCH RUKOU.
ŠTĚNĚ JE ASI 6 MĚSÍCŮ STARÉ. TOULALO SE TÝDEN PO SKORKOVĚ.

FENU SI BOHUŽEL NEMŮŽEME NECHAT A DO ÚTULKU JÍ DÁT NECHCEME.
JE POSLUŠNÁ, NA PROCHÁZKY DO LESA CHODÍME BEZ VODÍTKA.
DALI JSME JI OČKOVAT A ODČERVIT. POŘÍDILI JSME I OBOJEK PROTI
BLECHÁM A KLÍŠŤATŮM.
V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU SE OZVĚTE, FENKU VÁM RÁDI UKÁŽEME, POPŘ.
PŘENECHÁME.
ROMAN JAREŠ, PODBRAHY 48 : tel 733 193 695.

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
Úřední hodiny
Pondělí: 08:00 - 10:00 13:00 - 17:00
Středa: 13:00 - 17:00
Starosta obce Skorkov
Miloš Honzák

Místostarosta obce Skorkov
Roman Jareš

