NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

Poplatky pro rok 2018
Připomínáme všem, kteří měli poplatky za svoz odpadů pro letošní rok rozdělené na dvě
splátky, že druhou splátku je třeba uhradit nejpozději do 30.6.2018.

Zloději v našem katastru
Na začátku letošního roku jsme díky bezpečnostní agentuře Adduco, která zajišťuje
bezpečnost v naší obci, odhalili zloděje dříví v lese v katastru obce Skorkov.
Bezpečnostní agentura předala podklady k dalšímu řízení Policii ČR.
Díky nainstalovaným kamerám v naší obci byli na konci loňského roku dopadeni zloději, kteří
kradli v rodinném domě v Otradovicích.
Apelujeme proto na všechny občany, aby v případě podezřelých zjištění volali Policii ČR.

Mobilní rozhlas
V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů zavádíme v naší obci novou službu –
Mobilní rozhlas. Díky této službě budete vědět o všem, co se v obci děje, co je nového.
Budete včas informováni např. o plánovaných společenských a sportovních akcích, odstávce
elektřiny, vodovodu, kanalizace, o zasedání zastupitelstva, kdy zaplatit poplatky za odpady či
svého psa, sběru velkoobjemového nebo nebezpečného odpadu a mnohém dalším.
Zprávy budete dostávat pomocí různých informačních kanálů: Zpráv do aplikace, Emailu,
SMS, Hlasových zpráv. Vše zcela ZDARMA.
Zaregistrujte se na www.skorkov.mobilnirozhlas.cz (vyplňte Vaše telefonní číslo a email)
nebo si stáhněte aplikaci Mobilní rozhlas+ZmapujTo do chytrého telefonu. Nebo vyplňte
registrační formulář, který obdržíte na obecním úřadě.
Aplikace ZmapujTo, která je součástí projektu Mobilní rozhlas, je platforma pro evidenci
občanských podnětů, vznikla jako ekologický projekt s cílem bojovat proti nelegálním
skládkám odpadu v ČR. Touto aplikací můžete vyfotit např. nesvítící lampu, zničenou
lavičku, poničený chodník, nelegální skládku, označit místo a odeslat obci. Budeme
samozřejmě rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlášky.

Hasičské auto
Začátkem měsíce dubna se nám podařilo dotáhnout záležitost s odkupem hasičského auta
z Benátek nad Jizerou pro naše hasiče.
Hasiči si auto již vyzvedli a po provedení technické kontroly bude auto připraveno
k případným výjezdům.


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skorkov
Dne 6.3.2018 bylo Odborem kontroly Středočeského Kraje ukončeno přezkoumání
hospodaření naší obce za rok 2017.
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.


Kultura


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

Letní dětský tábor
Pro velký zájem dětí z našich a okolních obcí pořádáme letos již 14. ročník letního tábora
v Dolním Dvoře u Vrchlabí v termínu 1.7. – 13.7.2018.
Jako každý rok nám na tuto akci přispívají sponzoři, za což jim patří velký dík.
Kapacita tábora je již naplněna.

Tenisový turnaj ve čtyřhrách
V sobotu 23.6.2018 od 9:00 hodin budeme pořádat amatérský tenisový turnaj ve čtyřhrách
na antukových kurtech ve Skorkově.
Dvojice, které by se chtěli tohoto turnaje zúčastnit, se mohou telefonicky nebo osobně
přihlásit na Obecním úřadě.








Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v obci přistaveny ve dnech 12. a 13.5.2018.
Jeden kontejner bude ve Skorkově na zahradě Obecního úřadu.
Druhý kontejner bude přistaven v Otradovicích u tenisového hřiště.



Svoz nebezpečného odpadu

Skorkov
sobota 12.5.2018

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!

SDH Skorkov, Podbrahy, Otradovice – pálení čarodějnic
Srdečně Vás opět zveme na pálení čarodějnic, které se bude konat v pondělí 30. 4. 2018
od17h na hřišti ve Skorkově.
Program:
1. Dětské soutěže
2. Opékání buřtíků
3. Zapálení ohně
Občerstvení zajištěno

SDH Skorkov, Podbrahy, Otradovice informuje
Z činnosti SDH

1.3. 2018 - Zásah u požáru
Požár travního porostu u Kostelního Hlavna, výjezdu se zúčastnili 4 členové zásahové
jednotky
25.3.2018 - Sběr železa a elektroodpadu
První jarní brigádou byl sběr železa a elektroodpadu. Kromě sběru jsme provedli další drobné
práce – pálení pořezaného roští, příprava hromady na pálení čarodějnic a likvidace vánočního
stromu, místo kterého jsme na zastávku umístili břízu a děti ze Skorkováčku ji velikonočně
vyzdobily.
Brigády se zúčastnilo 15 členů, kterým tímto děkujeme.
30.3.2018 – Velikonoční turnaj v hokejbale
V zimním období jsme měli uspořádat VIII. ročník turnajů v bosé lize. Bohužel, vzhledem
k časové náročnosti opadl o tyto turnaje zájem. A tak jsme po dohodě s ostatními sbory 16.
okrsku uspořádali pouze jednodenní „Velikonoční turnaj“, který se konal na velký pátek za
krásného počasí. Zúčastnilo se ho 5 družstev. Našemu mužstvu, které v předchozích letech
všechny velké turnaje vyhrálo, bohužel tentokrát štěstí nepřálo a přes veškerou snahu se
umístilo na posledním místě. Věříme, že se všem tento turnaj líbil a uděláme z něj tradici i do
příštích let.
Konečné pořadí:
1. Kochánky
2. Předměřice n.J.
3. Sudovo Hlavno
4. Kostelní Hlavno
5. Skorkov
Děkujeme všem účastníkům, organizátorům, fanouškům a také Honzovi Kníže za zajištění
občerstvení.

TJ Rekreant Skorkov – termíny akcí
30/4..........................Čarodějnice – spolupráce s SDH
26/5 nebo 2/6.……..Valná hromada TJ Rekreant
23/6………………..Obecní úřad tenis čtyřhry
5/7............................Turnaj ve fotbale 28. ročník
14/7..........................Tenis dvouhry
28/7………………..Tenis čtyřhry
4/8……....................Zlatý ventilek – spolupráce s SDH
25/8..........................Sedmiboj 23. ročník
1/9.............................Ahoj prázdniny
8/9 …………………Obecní úřad nohejbal
20/10……………….ukončení sezony + brigáda
Schůze výboru každý poslední pátek v měsíci od 19 hodin.

TJ Sokol Otradovice informuje
TJ Sokol Otradovice informuje o akcích konaných v roce 2018 na hřišti v Otradovicích pro
občany všeho věku.
Veškeré bližší informace budou předem vyvěšeny v obcích či poslány.
02.06. Dětský den
16.06. Panelstory aneb malování pro děti
11.08. 9.nohejbalový turnaj pro tříčlenná družstva
15.09. 8.tenisový turnaj ve čtyřhrách
08.09. 4. amatérský závod v triatlonu - https://otradovicky-triatlon.webnode.cz

Skorkováček
Činnost Skorkováčku jsme zahájili 1.2.2018 a v současné době ho navštěvuje 15 dětí.
Po úspěchu ozdobení vánočního stromku, jsme se rozhodli udělat něco podobného i na
Velikonoce. Mohli jste tak práci dětí vidět na autobusové zastávce ve Skorkově, kde jsme na
břízu pověsili velikonoční vajíčka, která děti krásně ozdobily. V takto tematickém duchu
bychom rádi pokračovali i nadále.
Za odměnu jsme pro děti za jejich tvoření připravili v neděli 8.4. na zahradě OÚ
(po)Velikonoční koledu v podobě hledání vajíček, překážkové dráhy a soutěží. Na závěr děti
dostaly sladké překvapení a mohly se spolu s rodiči občerstvit v místní hospodě.
V současné době se zabýváme přípravami na karneval pro děti, který chystáme na 17.6.2018.
O podrobnostech vás budeme včas informovat na pozvánkách.
Děkujeme za spolupráci především Obecnímu úřadu ve Skorkově a dále SDH Skorkov,
hospodskému Honzovi Kníže a ostatním, kteří s námi spolupracují a pomáhají při činnosti
tohoto kroužku.

,,A CO DĚTI , MAJÍ SI KDE
HRÁT‘‘
Dne 1.6. 2018 od 19 hodin se na zahradě
obecního úřadu
uskuteční oslavy dne dětí pro dospělé.
Zahrají bigbeatové kapely z Brandýsa nad
Labem a Staré Boleslavi

JAMCHESTRA a DIOGENES
Srdečně Vás zvou Jan Kníže a Jiří Kubec

Z NAŠÍ HISTORIE
V této části pokračujeme s otištěním obsahu kroniky obce Skorkov. V minulém čísle jste se
seznámili se zápisy z roku 2001 – 2002 ( část ). Dalším obdobím, které bylo v kronice
zaznamenáno, je rok 2002 ( Pokračování ). Pro úplnost uvádíme, že obsah kroniky je opsán ve
stejném znění dle originálu.

ROK 2002
16. května se uskutečnila od 18:00 hod. v Penzionu Jizera v Otradovicích beseda s ministrem
životního prostředí panem Milošem Kužvartem.
V květnu byly též na zahradě OÚ (za bývalou školou) natrvalo postaveny 2 dřevěné altány,
kde je místo pro 40 lidí, bylo vybudováno i ohniště.
1. června se konal 3. ročník Časovka dvojic ,,Memoriál M. Prágra“ – ředitele závodu
(cyklist.) František Vitáček z Čelákovic a 15. června 5. ročník cyklistického závodu, tentokrát
jako ,,Mistrovství U.A.C. 2002“. Závod byl pojmenován po cyklistickém závodníku
Miroslavu Prágerovi, rodáku z Podbrah. Při této příležitosti byla uctěna jeho památka na
skorkovském hřbitově. Zemřel tragicky a je na zdejším hřbitově pochován. Ředitelem závodu
(15. června) byla Dagmar Vitáčková.
7.6.2002 se konala v penzionu Jizera v Otradovicích oslava 670. výročí založení obce
Skorkov, respektive 670 výročí od 1. písemné zmínky obce Skorkov. K tomuto výročí byly
vytisknuty Pamětní listy. Původně měla být oslava na upravené zahradě OÚ ve Skorkově, ale
pro náhlou nepřízeň počasí (silný déšť) a díky pohotové nabídce majitelů penzionu se vše
přestěhovalo do Otradovic. Sál byl zcela zaplněn, v bohatém programu vystoupily mažoretky
ze ZŠ v Lysé n. L., děti z mateřské školy v Sojovicích, přizváni byli zpěváci Dalibor Janda a
Andrea Szaková, svým programem pobavili též manželé Luděk a Adriana Sobotovi a imitátor
Václav Faltus. Na závěr byla předvedena ukázka historického šermu. Pořadem provázela
Petra Voláková z TV Prima. Večer byly oslavy zakončeny taneční zábavou. Na dobrovolném
vstupném bylo vybráno 6 844,- Kč, které byly předány Fakultní nemocnici v Praze – Motole.
9.6. proběhl tradiční Dětský den na hřišti v Otradovicích pořádaný Sokolem Otradovice. Děti
opět závodily v různých sportovních disciplinách a diváci obdivovali zdatnost školáků a
roztomilost předškoláků. Nadšení a elán malých závodníků neznal mezí. Příspěvek na tuto
akci byl 2 500,- Kč, poskytnutý OÚ.

Volby:
14. a 15. června proběhly volby do Parlamentu, v našich obcích byly opět 2 volební okrsky.
Volební účast byla 66%. Nejvíce hlasů získala ČSSD (34,9%), dále ODS 27,6% , KSČM
9,9% ,a koalice 13,5%.
Listopadové volby (1. a 2.11.) do obecního zastupitelstva proběhly za účasti 69,66% obyvatel.
Ve Skorkově volilo 133 obyvatel z 208 registrovaných voličů ze Skorkova a z Podbrah,
v Otradovicích 69 z 82. Na ustavujícím zasedání 6.11.2002 byl zvolen starostou pan Miloš
Honzák (Skorkov čp. 37 - * 3.11.61) a místostarostou pan Václav Vaňousek (Otradovice čp.
13 - * 26.1.55). Další členové obecního zastupitelstva jsou Ing. Jaroslav Fremund (Otradovice
čp. 45 - * 7.3.54), Hana Macurová (Skorkov čp. 29 - * 10.6.46), Aleš Mňuk (Skorkov čp. 71 * 9.6.77), Jiří Šesták (Podbrahy čp. 31 - *20.8.64) a Vojtěch Řehák (Skorkov čp. 6).
Ve shodném termínu proběhlo též II. kolo senátních voleb.
150 – 200 letá voda
V srpnu postihly naši republiku velké záplavy (150 – 200 letá voda). V rámci pořádaných
sbírek pro občany postižené povodní bylo i ve Skorkově, Podbrahách a Otradovicích vybráno
62 800,- Kč, obecní zastup. přispělo z rozpočtu částkou 20 000,- Kč (schvál. 3.9.02). Tento
dar našich obcí převzal od OÚ Skorkov starosta postižené obce Chvatěruby pan František
Derfl. Další sbírka proběhla ve skorkovském kostele, kde naši spoluobčané přispěli
postiženým obcím Zálezlice a Kozárovice. Vybranou částku 26 000,- Kč předal pan Ladislav
Šesták (Podbrahy 31) starostovi obce Zálezlice panu Josefu Šulcovi.
Ahoj prázdniny:
Na konci srpna uspořádal TJ Rekreant Skorkov, tak jako každý rok, sportovní pořad pro děti
Ahoj prázdniny. Děti se utkaly v zajímavých soutěžích, hřiště ve Skorkově se ozývalo hudbou
a povzbuzováním soutěžících přítomnými diváky. Příspěvek obce činil 2 000,- Kč.
Mikuláš, Vánoce:
30. listopadu uspořádal OÚ Skorkov a TJ Sokol Otradovice v penzionu Jizera v Otradovicích
od 14:00 hod. Mikulášské odpoledne pro děti. Sponzorským darem přispěla firma Jiří
Holakovský – zámková dlažba Praha.
V sobotu 8.12. v 16:30 hod. zazářil opět vánoční strom na ostrůvku u autobusové zastávky ve
Skorkově. Bohužel za několik dní již nezářil v plné kráse, neboť 13 barevných žárovek někdo
z něho ukradl. Ne u všech lidí panuje o vánocích sváteční nálada !!!
Hezké posezení u vánočního stromečku připravila kulturní komise OÚ pro důchodce a to 14.
prosince 2002 od 16:00 hod. v penzionu Jizera v Otradovicích. Nechybělo ani občerstvení a
tombola.
Ani v tomto roce se nám nevyhnuly přívalové deště a postiženým občanům opět museli
pomáhat naši pohotoví hasiči čerpáním vody ze zatopených míst a pod. Škody vznikly
špatným hospodařením firmy AGROSEV, která většinu polí zde obhospodařuje.
Po obvodu obce byly umístěny orientační značky „Vítá Vás obec Skorkov“.
Na internetu byly založeny webové stránky našich obcí: www. skorkov, www. podbrahy,
www. otradovice, e-mailová adresa je: e-mail obec.skorkov@ skorkov.cz nebo obec.
skorkov@iol.cz.
Autobusová doprava byla rozšířena a změněna na příměstskou pražskou linku č. 407.
Panelová cesta:
Nákladem 225 272,- Kč byla vybudována panelová cesta k zahradě obecního úřad. Pozemek
na ni daroval obecnímu úřadu p. Honzák (Skorkov čp. 37) a p. ing. Hůla z Mělníka, který svůj
pozemek získal v restituci a má stavební parcelu v Podbrahách. Cestu stavěla fa Roudnický.

Zámková dlažba:
Na jaře tohoto roku byl dokončena zámková dlažba na chodnících hlavní ulice ve
Skorkově a to od křižovatky s cestou ke hřbitovu k ulici ke hřišti.
539 973,- Kč na tuto dlažbu uhradil OÚ,
150 000,- Kč Český Telecom.
Hřbitov:
Byl proveden hydrogeologický průzkum hřbitova, tlecí doba byla stanovena na 15 let. Svým
usnesením č. 75/02 ze dne 2.12.2002 vydalo zastupitelstvo obce ve smyslu zákona č.
256/2001 Sb. řád veřejného pohřebiště obce Skorkov. Byly prořezány lípy u hřbitova –
sponzorsky provedl pan Petr Kerber (Otradovice 19, Zelená bouda).
Klubovna mládeže:
Na základě žádosti místní mládeže schválilo obecní zastupitelstvo, že místnost bývalého
mandlu vedle hasičské zbrojnice bude užívat mládež jako klubovnu.
Místní knihovna:
V tomto roce 2002 bylo do místní knihovny nakoupeno z dotace OÚ Skorkov 32 nových knih
v hodnotě 5 234,- Kč. Byla též uzavřena smlouva o nákupu, zpracování a distribuci knižních
fondů pro Místní knihovnu Skorkov mezi knihovnou města Mladá Boleslav zastoupena
ředitelkou Zdenkou Halámkovou a obcí Skorkov zastoupenou starostou Milošem Honzákem:
Obec Skorkov poskytne knihovně Mladá Boleslav částku 5 000,- Kč na nákup knižního fondu
pro MK Skorkov na r. 2002. Tyto nakoupené knihy jsou zařazeny mezi knihy pro ostatní
smluvní knihovny a v utvořených souborech jsou pak tyto knihy knihovnou města Mladá
Boleslav rozváženy a půjčovány na určitou dobu místním knihovnám. Rozvoz a výměnu
souborů zařizuje a určuje knihovna Mladá Boleslav. Po určité době se knihy nakoupené
z dotace obce Skorkov stávají majetkem obce Skorkov.
Skorkováček:
Skorkováček, výtvarný kroužek pro děti, vede paní Alena Nedvědová (Skorkov 30). Kroužek
působí stále v místnosti knihovny. Díky tomu jsou okna knihovny vyzdobeny dětskými
výkresy a jinými výtvory.
Otradovice:
V Otradovicích byl opraven trativod pro dešťovou a povrchní vodu. Jedná se o podúrovňovou
stavbu naproti domu čp. 35 (rodina Krušinova).
Osvětlení:
V srpnu až listopadu bylo rozšířeno veřejné osvětlení a to k čp. 6 ve Skorkově, k čp. 12 též ve
Skorkově a k čp. 66 v Otradovicích.
TJ Sokol Otradovice oslavil v tomto roce 80 let od svého založení.
Některé zajímavosti ze světa i blízkého okolí:
Od 1. ledna rozlišují České dráhy stálé zákazníky a náhodné cestující. Pro ty stále zákazníky
je výhodné pořídit si u ČD kartu Z (různé slevy – týdenní, měsíční, čtvrtletní, síťové
jízdenky). Od 27. ledna se pak zdražilo veškeré jízdné na železnici.
Od 1. ledna se též v Evropě začalo platit Eurem. Společná měna pro většinu kontinentu byla
naposledy za římské říše. Nyní je to zatím 305 milionů lidí.
V některých státech se u ovcí vyskytla nemoc klusavka.
7. duben je vyhlášen jako Mezinárodní den bláznů, 24 duben jako Mezinárodní den
laboratorních zvířat.

Nový nález monoklu ze středních Čech:
11. dubna 2002 oznámil městskému muzeu v Čelákovicích ing. L. Elleder, pracovník ČHMÚ
v Praze, že při prováděné fotodokumentaci řečiště Jizery po jarních povodních asi 1,5 km
v levém břehu Jizery pod silničním mostem do Sojovic část velkého opracovaného kmene,
snad monoklu. Na místě pak zjistili pracovníci čelákovického muzea, vedeni svým ředitelem
panem Jaroslavem Špačkem, že se jedná skutečně o monoxyl, jehož zadní část, ponořená do
hloubky přes 2 m, je uvízlá pod kmenem spadlého stromu a že jeho délka bud 6 až 8 m. Nad
mostem do Sojovic, v jeho blízkosti, bylo jarní povodní vytrženo cca 5 m levého břehu, je
možné, že odtud se dal monoxyl do pohybu a pokračoval až k místu svého nálezu. Na místě
pracovníci muzea monoxyl přivázali a 22. dubna pracně vyzdvihli za vydatné a nezištné
pomoci pana Králíka z Toušeně, který ho vlastním vozidlem přivezl na archeologické
pracoviště muzea. Zatím byl zabalen monoxyl do igelitu a po sehnání financí (několik desítek
tisíce korun), poskytnutých nejmenovaným sponzorem, bylo započato s konzervací. Po
konzultaci s RNDr. Alenou Šilhovou z ARÚ AV ČR v Praze byl monoxyl pečlivým omytím
zbaven nečistot a ošetřen dezinfekčním prostředkem. Vlastní konzervace tzv. ,,cukernou
metodou“ cca 670 cm dlouhé lodi začala 7. srpna 2002. Byla zhotovena 7 m dlouhá dřevěná
vana, v ní rozpuštěno prvních 520 kg cukru a do této lázně byl přidán v potřebném množství
chemický prostředek MITHON. Během konzervace byl roztok s ponořeným monoklem dále
sycen cukrem a obsah cukernatosti by měl postupně dosáhnout 60%. V květnu r. 2003 byla
konzervace cukerným roztokem ukončena. Sponzorsky pomohl též cukrovar Dobrovice
(zdarma 520 kg cukru). Výhledově bude loď během letních prázdnin 2003 již hotova a
vystavena ve stálé archeologické expozici městského muzea v Čelákovicích vedle vyspělejší
veze monoxylu nalezeného v Čelákovicích již v roce 1943. Dle předběžné ho sdělení p.
Špačka se jedná o loď z raného středověku, asi z 10. století – podle způsobu práce a
materiálu. Jedná se o druhý známý nalezený monoxyl na dolním toku Jizery. Jde ale zatím o
unikátní nález z našeho území, protože tato loď na rozdíl od dosud u nás nalezených je
zhotovena z kmene jedle. Její zachovalost je celkem dobrá a ze zadní části chybí si 1 m.
(Čerpáno z přímého rozhovoru s panem Špačkem, ředitelem muzea města Čelákovice a z jeho
příspěvku do sborníku ,,Rekonstrukce a experiment v archeologii“ č. 3/2002, který vydává
Společnost experimentální archeologie v Hradci Králové.)
Ještě srpnové záplavy:
Srpnové velké záplavy jsou považovány za národní katastrofu. 200 letá voda, která se
přehnala přes Čechy, má dalekosáhlé následky. Postihla hlavně povodí Vltavy a Labe.
Přehradní nádrže na Vltavě musely být průběžně vypouštěny, aby tyto stavby vůbec vydržely
ohromný tlak valícího se množství vody. Jižní Čechy byly, dá se říct pod vodou, zatopené
metro v Praze, zatopená část v Praze – Karlíně, několik zřícených domů, další domy
dlouhodobě neobyvatelné, Holešovice a další části Prahy – to vše na dlouhou dobu
poškozené, některé domy, hrozící zřícením bylo nutno zbourat, mnoho vesnic a měst bylo
zatopeno, lidé preventivně evakuováni, mosty na Vltavě poškozeny a zničeny. např. most na
Berounce v Srbsku u Berouna odnesla voda a jeho trosky zanechala několik kilometrů dále po
proudu. Voda brala a odnášela všechno. Po rozvodněné Vltavě plavaly střechy domů, psí
bouda, na jejíž střeše seděl zoufalý přivázaný její obyvatel, nábytek, auta, skládky různého
odpadu, chaty, zvířata uhynulá i ještě (!) žijící. Bohužel byly i lidské oběti. Prahou proteklo
více vody než při povodni v roce 1890. Ustupující voda pak postupně odrývala katastrofu.
Celý Terezín musel býti evakuován, Ústí n. L. bylo bez elektřiny a teplé vody. Ze Spolany
Neratovice unikl chlor a dioxiny, následkem zatopení, hrozilo protržení Rožmberského
rybníka a další nepříznivé události a situace. Velká katastrofa, nedozírné následky!
(pokračování příště)
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