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„Tak jsme se dočkali...“
„Úřad konečně vydal další zpravodaj...“

Vážení spoluobčané,
podobné myšlenky se Vám jistě vybaví, jakmile dostanete vydání tohoto
zpravodaje do ruky. Dovolte mi tedy prosím začít omluvou Vám všem za
vydání dalšího čísla zpravodaje až po téměř roční odmlce. Příčinou bylo
vícero faktorů a nechtěným důsledkem je, že se nám podařilo vydat zpravodaj s takovým zpožděním. Pevně věřím, že nyní jsou procesy vydávání
nastaveny tak, abychom byli schopni zpravodaj vydávat v pravidelných intervalech a podobné výpadky se již nebudou opakovat.
Nyní tedy držíte v ruce první vydání letošního zpravodaje, v pozměněné
grafické podobě a snad naplněné užitečnými informacemi.
Přeji Vám příjemné čtení…
Tomáš Zach
starosta
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Pomalu se blíží konec prvního roku nového zastupitelstva obce, tak
bychom Vám v následující části rádi nabídli kromě praktických informací
z úřadu takové menší bilancování toho, co jsme ten první rok dělali a v čem
bychom rádi dále pokračovali.

VELKOODBĚROVÉ KONTEJNERY [22.-24.11.2019]

Budou přistaveny na obvyklých místech:
• Zahrada obecního úřadu ve Skorkově
• Otočka autobusu v Otradovicích

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ [26.10.2019]
Stanoviště
Otradovice
Podbrahy
Skorkov-náves

Čas
8:00 - 8:20
8:25 - 8:45
8:50 - 9:10

Odpady, které budou přebírány:
• 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 znamenás 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!

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE + MOBILNÍ ROZHLAS
Grafická podoba nových webových stránek je již hotova a pracujeme tak
na samotném obsahu. Ke spuštění nových webových stránek by tak mělo
dojít v nadcházejících několika týdnech. O spuštění nových webových
stránek Vás budeme informovat na vývěskách.
V této souvislosti bychom Vám rádi připomněli službu „Mobilní rozhlas“
neboli „Zlepšeme Česko“, jejíž licenci má obec zakoupenu a rádi bychom ji
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používali ruku v ruce s informacemi umisťovanými na nových webových
stránkách či Facebooku. Pokud ještě službu nepoužíváte, doporučujeme se
zaregistrovat na webových stránkách https://obec.mobilnirozhlas.cz/. Získáte tak možnost být informování nejen skrze vývěsky a webové stránky, ale
i prostřednictvím SMS, e-mailu či mobilní aplikace. Zároveň získáte navíc
možnost lépe komunikovat s obecním úřadem, právě pomocí moderní
mobilní aplikace.

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Nejčastějšími Vašimi podněty jsou požadavky na údržbu a opravu
místních komunikací. Spolu se stavební komisí tyto vaše požadavky zaznamenáváme, sami cesty kontrolujeme a v rámci plánu oprav se je budeme
snažit realizovat. Bohužel recyklát, který jsme měli předjednaný, nakonec
zřejmě letos vůbec nebude a to nám situaci značně komplikuje. Prosíme Vás
tedy ještě o trpělivost.

NOVÉ NÁSTĚNKY
Jak jste si jistě všimli, pořídili jsme nové nástěnky do všech tří našich
obcí. Kromě lepší přehlednosti a možnosti podsvícení přinášejí snad i o něco
lepší estetický dojem. Staré budou v nejbližší možné době odstraněny a zlikvidovány.

LDT
Letní dětský tábor je pro nás v tuto chvíli stále velikým otazníkem. Oslovili jsme několik vhodných lokalit, začali shánět potřebný personál, ale stále
zbývá příliš mnoho otazníků. Rádi bychom tak požádali rodiče, kteří by
měli o tábor zájem pro své ratolesti, aby „zaregistrovali“ svůj zájem na obecním úřadě. Jednou z variant je také uspořádat pouze příměstský tábor
(v našem případě „přiobecní“), což nám umožní být flexibilnějšími s termíny
i přípravou.

ÚŘEDNÍ HODINY
Připomínáme, že došlo již na začátku roku k úpravě úředních hodin
obecního úřadu a je tak možné si potřebné věci vyřídit, včetně agendy
CzechPoint, i ve středečních večerních hodinách.
Pondělí
Středa

8:00 - 10:00

13:00 - 17:00
13:00 - 19:00

V této souvislosti bychom rádi poznamenali a hlavně připomněli jednu
důležitou věc. Starosta, paní místostarostka a obecně celé zastupitelstvo
vykonává své funkce neuvolněně. Není tedy v našich silách být stále na
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obecním úřadě a to někdy ani v úředních hodinách. Proto je nutné si
osobní schůzku nejprve domluvit telefonicky. Pokud nás na úřadě nezastihnete, kontaktujte nás na mobilním telefonu či zanechte vzkaz a my se
Vám ozveme zpět. Myslím, že Vám všichni vyjdeme vstříc a není
problém se sejít mimo úřední hodiny či na jiném místě. To samé platí
i o paní Bártkové, referentce obecního úřadu.

PROJEKTY
ÚZEMNÍ PLÁN
Usilovně pokračujeme v pracích na novém územním plánu. Podařilo se
nám na něj získat dotaci a v tuto chvíli je dokončen finální návrh
k projednání s dotčenými orgány a následnému veřejnému projednání.

NÁKUP NOVÉHO HASIČSKÉHO VOZU
Jistě jste si všimli, že přes léto na zahradě obecního úřadu vyrostla
nová garáž. Podařilo se nám totiž získat dotaci od Ministerstva vnitra resp.
Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru a od Středočeského
kraje na pořízení dopravního automobilu pro náš sbor dobrovolných hasičů.
Protože stávající hasičárna je pro rozrůstající se hasičkou techniku malá,
bylo třeba nový automobil umístit jinam. Z dotace jsme zakoupili 9-ti místný
Ford transit, který je vybaven moderní technikou a bude sloužit k přepravě
hasičů při zásazích, na soutěže, ale i k přepravě osob při potřebách obecního úřadu. Cena tohoto vozu je 948 000,- Kč, přičemž obec doplácí pouze
198.000,- Kč.

CHODNÍKY
Jedním z problémů, které nás trápí nejvíce, je neexistence chodníků ve
větší části našich obcí. Na tomto projektu jsme zahájili intenzivní práce, na
základě vytvořené studie připravujeme zpracování projektu, kdy nové
chodníky povedou v první fázi od již vybudovaných chodníků ve Skorkově
až na křižovatku v Podbrahách, ve druhé fázi k autobusové zastávce u Otradovic a ve třetí fázi od zastávky do Otradovic.

CYKLOLÁVKA A SPORTOVNÍ HALA
Po pečlivém vyhodnocení projektů minulého zastupitelstva jsme se
rozhodli projekty “cyklolávka” a “sportovní hala” odložit a prozatím nerealizovat. Oba projekty jsou finančně velmi náročné a je třeba energii a finanční
prostředky směrovat na problémy, které nás pálí víc. To je mimo chodníků
například stav veřejného osvětlení, místní rozhlas, či místa pro relaxaci
a aktivní odpočinek.
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UŽITEČNÉ INFORMACE
MAS STŘEDNÍ POLABÍ

Obec Skorkov je jedním ze zakládajících členů spolku MAS (Místní
akční skupina). Tento spolek pomáhá jak úřadům, tak živnostníkům a soukromým osobám se získá ním vypsaných dotací, které se týkají hlavně životního
prostředí, tj. zeleň, dešťovka, solární vytápění apod. Ale podporují i další
iniciativy dobročinných spolků.
Více informací na www.strednipolabi.cz

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním
fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných
a bytových domech. Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace
mimo jiné na:
• solární termické a fotovoltaické systémy,
• systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
• výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
• výměnu lokálních topidel na tuhá paliva (např. kamna využívaná jako hlavní
Více informací na www.novazelenausporam.cz

PROGRAM DEŠŤOVKA
Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření
s vodou v domácnostech, vyhlášený v rámci Národního programu Životní prostředí.
Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů:
• zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady,
• akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku,
• využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.
Více informací na www.dotacedestovka.cz

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU
Pokud jste místní podnikatel a máte zájem o propagaci Vaší firmy, ať už
zde ve zpravodaji nebo na nově připravovaných webových stránkách obce,
kontaktujte prosím obecní úřad.
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KOTLÍKOVÉ DOTACE
Stále můžete žádat o dotaci na rekonstrukci topení, resp. na nový kotel
na pevná paliva, který odpovídá novým předpisům. Podrobnosti najdete na
stránkách Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz, tady také
najdete žádost a veškeré nutné informace. Finance jsou stále k dispozici. Co
můžete z dotace uhradit (způsobilé výdaje)
• Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
• Novou otopnou soustavu
• Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy
spalinových cest
• Projektovou dokumentaci
Více informací na www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

VÝSADBA STROMŮ
Startuje unikátní projekt. Stát nabízí peníze každému, kdo bude sázet
stromy - Aktuálně.cz.
Zprávy - Aktuálně.cz [online]. Copyright © [cit. 12.10.2019].
Dostupné z: Startuje unikátní projekt. Stát nabízí peníze každému, kdo bude
sázet stromy.
Více informací na https://bit.ly/31lKB0R
Za Obecní úřad Tomáš Zach a Alice Kodlová

PŘIPRAVUJEME
ADVENT 2019

I během letošních Vánoc se můžete těšit na „Rozsvícení Vánočního
stromu“, které proběhne 30. 11. 2019 na autobusové zastávce ve Skorkově.
Připravujeme také „Posezení pro seniory“, které je naplánováno na 10. 12.
2019. O detailech obou akcí Vás budeme informovat na pozvánkách, které
obdržíte do Vašich schránek.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Kulturní komise obce Skorkov ve spolupráci s SDH Sojovice, plánuje
uspořádat v neděli 24. 11. 2019 „Veřejné bruslení“ na zimním stadionu
v Benátkách nad Jizerou.Tam Vám bude k dispozici na 1,5 h zdarma
ledová plocha na bruslení. Zatím čekáme, až nám termín a čas upřesní
a potvrdí ze stadionu v Benátkách. Přesné informace pak najdete na vývěskách a facebookových stránkách obce.
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DĚNÍ V OBCI
ÚKLID OBCE
14. 4. 2019 jsme se zapojili do
programu „Ukliďme Česko“ a ve
spolupráci s SDH Skorkov, TJ
Rekrant Skorkov, TJ Sokol Otradovice a dětským kroužkem Skorkováček jsme uspořádali úklid našich
obcí a lesa podél silnic k závorám do
St. Boleslavi a ke 4Kamenům. Po
dokončení úklidu jsme pro dobrovolníky připravili na zahradě OÚ opékaní buřtů a další občerstvení. I přes
nepříznivé počasí se akce zúčastnilo

35 dospělých a 45 dětí a rádi
bychom touto cestou vyjádřili všem
zúčastněným veliké poděkování.
Děkujeme také všem, kteří nám
pomohli s organizací celé akce
a svozem odpadu. Dále děkujeme
zástupcům společnosti Lesy ČR okresní správa Mělník, kteří nám
věnovali buřty na opékání a Mysliveckému sboru, který zakoupil pro
dětské účastníky úklidu pitíčka
a sušenky.

DIVADLO KLIKA
V pátek 17. 5. 2019 k nám
zavítal divadelní soubor KLIKA
s představením „Ještě žiju s čepicí,
věšákem a plácačkou“. Drážní
drama Samuela Königgrätze přilákalo na zahradu O becního úřadu ve
Skorkově cca 50 diváků. Herci
hráli bez nároku na honorář jako

poděkování, že tuto hru mohli
v minulých měsících nazkoušet
v budově našeho obecního úřadu.
Děkujeme tímto Jiřímu Kubcovi,
který je režisérem hry, za zprostředkování. Věříme, že se divákům
přestavení líbilo a nebyla to poslední akce podobného druhu.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Konalo se 22. 5. 2019 v 1. patře
budovy obecního úřadu ve Skorkově. Mezi nové občánky našich obcí
jsme přivítali 3 chlapečky a 2 holčičky. O kulturní vystoupení se postaraly děti z MŠ v Sojovicích pod
vedením učitelek Evy Svobodové
a Vlaďky Novotné, kterým tímto
děkujeme. Následoval projev starosty

obce Tomáše Zacha a předání
dárků od obecního úřadu, SDH
Skorkov, Podbrahy, Otradovice
a Mysliveckého spolku Skorkov Sojovice. Děkujeme tímto rodičům
a všem účastníkům za důstojný
průběh akce a místním spolkům za
účast a dárky, které nově vítaným
dětem věnovali.

VÝLET PRO SENIORY
Výlet pro seniory se konal 10. 9.
2019 do Národního hřebčína
v Kladrubech nad Labem. Dopoledne jsme si pod vedením paní
průvodkyně prohlédli stáje, kočárovnu, postrojovnu a muzeum. Následoval společný oběd a poté prohlídka

kladrubského zámku. Před odjezdem domů zbyl čas na volný
program, který účastníci využili
k procházce kolem areálu nebo
posezením u kávy. S organizací
výletu nám velmipomohla paní
Jiřina Urbanová, která se výletu také
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velice děkujeme. Výletu se zúčastnilo
30 seniorů a seniorek. Doufáme, že
se námi připravený první výlet líbil
a příští rok se společně zase někam
vydáme.

Za kulturní komisi
Eliška Housková

OTRADOVICKÝ TRIATLON
Otradovický triatlon 7. 9. 2019
proběhl na otradovickém hřišti
a přilehlém okolí 5. ročník Otradovického triatlonu. I přes nepřízeň
počasí (zataženo/přeháňky, vzduch
14°C, voda 18.1°C) se na start
vydalo 52 závodníků (42 mužů,
9 žen a 1 mladá borkyně). Všichni
účastníci závod započali, dokončili
a přežili. Mezi muži zvítězil
Václav Soukup s časem 1:16:12,

mezi ženami si vítězství odvezla již
potřetí Květa Kačírková s časem
1:30:40. Průměrný čas byl 1:46:27.
Odpoledne se konal dětský minizávod „duatlon“ (běh a odstrkovadlo)
ve kterém závodilo 6 dětí. Celkem
se triatlonu zúčastnilo jen 6 “místňáků”, a tak budeme rádi, když přivítáme více sousedů na 6. ročníku OT,
5.září 2020.

Více info na https://otradovicky-triatlon.webnode.cz/

Josef Tonar
pořadatel
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SDH SKORKOV, PODBRAHY
A OTRADOVICE
31. 3. 2019 – Sběr železa a elektroodpadu
První brigádou letošního roku byl sběr železa a elektroodpadu. Také
jsme stihli vyčistit hasičskou studnu v Otradovicích a vysekat břeh podél
hlavní silnice od kamenictví směrem do Skorkova. Brigády se zúčastnilo 17
členů, kterým tímto velice děkujeme.

19. 4. 2019 – Velikonoční turnaj v hokejbale
II. ročník velikonočního turnaje se konal za nádherného počasí na
místním hřišti. Bohužel se letos přihlásily pouze 4 týmy. Věříme, že v příštích
letech se zájem o hokejbal zase zvýší a nebudeme nuceni turnaj pro malý
zájem zrušit. Konečné pořadí:
1. Skorkov
2. Předměřice n. J.
3. Kochánky
4. Kostelní Hlavno
Děkujeme všem závodníkům, organizátorům, fanouškům a také Honzovi
Kníže za zajištění občerstvení.

30. 4. 2019 – Pálení čarodějnic
Každoroční pálení čarodějnic se konalo v úterý 30. 4. 2019. Pondělní
déšť nám sice zkomplikoval přípravy, nicméně v den konání nám počasí více
než přálo. Naši členové, kteří našli čas, se ochotně zapojili do příprav, aby se
tato oblíbená akce mohla konat se vším všudy. Místní čarodějnice opět
vymyslely pěkné soutěže, kterých se letos zúčastnilo 85 dětí se Skorkova
a blízkého okolí. Pokračovalo se opékáním buřtíků, zapálením vatry a večerní zábavou pro dospělé. Děkujeme všem organizátorům, kteří se podíleli na
přípravě, průběhu a závěrečném úklidu. Také velice děkujeme všem čarodějnicím a čarodějům, kteří pomáhali při dětských soutěžích, Obecnímu
úřadu ve Skorkově a ostatním sponzorům.

11. 5. 2019 – Memoriál J. Hlaváčka, Sudovo Hlavno
První soutěží letošního roku, které jsme se zúčastnili byla netradiční
soutěž v Sudově Hlavně. Děti prováděly klasický útok a dospělí měli trať
ztíženou o několik překážek např. průlez pneumatikou a tunelem. Naše
umístění: mladší žáci 4. a 7. místo, starší žáci 4. místo, ženy 2. místo, muži
1. místo. Děkujeme všem našim účastníkům za výbornou reprezentaci.
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25. - 26. 5. 2019 – Hasičský výlet na Moravu
Tentokrát jsme se vydali na dvoudenní hasičský výlet v sobotu 25. 5.
ráno. První zastávku byl zámecký areál Lednice, kde jsme absolvovali
prohlídku reprezentačních sálů a následoval volný program v zámeckém
parku. Poté jsme se přesunuli do Valtic, kde jsme byli ubytovaní na internátu
střední vinařské školy. Večer nás pak čekala prohlídka vinařství Valtice.
Průvodce nám dělal přímo jeden z ředitelů Mgr. David Štastný, který nám
nejprve ukázal část výroby a Křížový sklep z roku 1640. Poté jsme se přesunuli do Vinařské stodoly, kde se ve sklepních prostorách nachází nádherný
chrám vína s rotundou. Tam pro nás byla připravena degustace vín opět pod
vedením p. Šťastného. Tečkou za perfektním večerem pak bylo posezení ve
vinném sklípku s rautem a cimbálovou kapelou. V neděli jsme se po snídani
vydali procházkou na kolonádu Reistna a prohlídku muzea železné opony.
Po volném programu, který většina využila k obědu a nákupu suvenýrů ve
vinařské stodole jsme se vydali zpět k domovu. Výlet to byl opravdu velmi
vydařený a u všech 44 účastníků se shledal s velkým úspěchem a chválou.
Patří se proto poděkovat Michalovi Dřímalovi, který nám zajistil dopravu
autobusem, p. Šťastnému z Chateau Valtice, že si v nabitém programu našel
čas a osobně nás areálem provázel a především Lucii Vaňouskové a Robertovi Skalickému, kteří celý tento výlet pro nás připravili a zorganizovali.

8. 6. 2019 - Okrsková soutěž v Sojovicích
Soutěž v požárním sportu 16. okrsku se konala 8. 6. 2019 v Sojovicích.
Naši zástupci na místo vyrazili opět ve žlutomodrých barvách a se švédskými vlajkami. Sousedním „němcům“ děkujeme za skvělou organizaci celé
soutěže a skvělé občerstvení.
Naše umístění: žáci ml. 3. místo, starší žáci – 6. místo, muži A – 6. místo,
muži C. - 11. místo, ženy – 6. místo.
Děkujeme tímto všem našim soutěžícím členům a vedoucím dětských družstev za jejich práci.
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3. 8. 2019 – Taneční zábava
Taneční zábava se konala první srpnovou sobotu na místním hřišti
a zúčastnilo se jí cca 80 lidí. Akce proběhla v pořádku, a proto děkujeme
všem, kteří se přišli pobavit, našim členům, kteří se zapojili do příprav
a úklidu a panu Štěpánovi za zajištění ozvučení.

7. 9. 2019 - Memoriál J. Matuny, Kostelní Hlavno
Poslední soutěží toho roku byl pro nás Memoriál Josefa Matuny. Děti
a ženy běžely klasický požární útok a muži měli na trati překážku v podobě
přenášení nosítek s pytlem písku. Soutěž se i přes částečně deštivé počasí
vydařila a oproti loňským ročníkům se zúčastnilo i více družstev. Doufáme,
že tento úspěšný ročník navnadí kolegy z SDH Kostelní Hlavno a ještě zváží
zrušení tohoto memoriálu, o kterém kvůli nízkému zájmu z předchozích let, uvažovali.
Naše umístění:
mladší žáci 2. a 4. místo, starší žáci – 4. místo, muži – 2. místo, ženy – 1. místo.
Děkujeme tímto všem našim velkým i malým hasičům za skvělou reprezentaci.

21. 9. 2019 - 130. výročí založení SDH Hlavenec
Přijali jsme pozvání kolegů z SDH Hlavenec k účasti na oslavách 130.
výročí od založení jejich sboru. Byli jsme též požádáni, abychom se s naším
historickým praporem zapojili do slavnostního průvodu. Děkujeme tímto
panu Jaroslavu Macurovi a vlajkonošům Václavu Novotnému, Jaroslavu
Pánkovi a Pavlovi Macurovi, kteří se za náš sbor této akce zúčastnili.

Výjezdy zásahové jednotky:
19. 3. 2019 – Požár sazí v komíně, Skorkov – účast 10 členů
18. 4. 2019 – Požár lesa u 4kamenů – účast 6 členů
20. 4. 2019 – Požár travního porostu u trati v Otradovicích – účast 6 členů
22. 4. 2019 – Požár travního porostu u trati v Otradovicích – účast 4 členů
– požár lesa, Dolní Slivno – účast 3 členů
26. 4. 2019 – požár lesa, Stará Lysá – účast 4 členů
12. 5. 2019 – dozor u pálení ohně, Tuřice – účast 2 členů
15. 6. 2019 – zásah blesku v rodinném domě ve Skorkově – účast 3 členů
15. 6. + 19.6. 2019 – odčerpávání vody ze zatopeného sklepa RD ve Skorkově
– účast 5 členů
15.6. + 19.6. 2019 – odčerpávání vody ze zatopených chat v Sojovicích
– účast 5 členů
23. 7. 2019 – požár lesa „na Ladech“ ve Skorkově – účast 3 členů
23. 9. 2019 – požár kůlny v Otradovicích – účast 6 členů

Za SDH
Eliška Housková

ZPRAVODAJ 1/2019

14

SKORKOVÁČEK

Děti ze Skorkováčku se opět
postaraly o velikonoční výzdobu na
návsi ve Skorkově. Kolegové z SDH
Skorkov umístili na zastávku břízu,
na kterou jsme navěsili ozdobená
velikonoční vajíčka, která děti vyrobily a přidali jsme ještě rodinku
slaměných zajíčků. Dále nám hasiči
vyrobili dřevěné zajíce, které jsme
namalovali a umístili na zastávku
a ke vchodu na obecní úřad.
V takto tematických výzdobách
chceme pokračovat i nadále a rádi
bychom je rozšířili i do dalších částí
naší obce – Otradovic a Podbrah.
Pokud by měl někdo z těchto částí
zájem s námi na výzdobě spolupracovat, určitě to uvítáme. V tomto
případě kontaktujte, prosím, vedoucí
kulturní komise – Elišku Houskovou.
21. 4. 2019 jsme pro děti ze
Skorkováčku připravili na zahradě
OÚ ve Skorkově „Zajíčkovu koledu“,
děti soutěžily v různých disciplínách
a hledaly velikonoční vajíčka.
Odměnou jim byl připravený balíček
sladkostí a také skákací hrad, který
na tuto akci zapůjčila společnost
Pro-doma stavebniny. Děkujeme
tímto všem, kteří nám s přípravou
akce pomohli, firmě Pro-doma
a panu Josefu Würzovi, který nám
zapůjčení skákacího hradu dohodl.

16. 6. 2019 jsme již druhým
rokem pořádali na zahradě OÚ ve
Skorkově dětský karneval, kterého
se zúčastnilo kolem 40 dětí.
Program zajistil klaun Lukáš Vláčil,
který připravil různé soutěže, modelování z balónků a dětskou diskotéku. Dále bylo pro děti připraveno
malování na obličej – děkujeme
tímto
Veronice
Kropáčkové
a Magdě Zachové, které se ho
skvěle ujaly. Akci jsme zakončili
tombolou, ze které si všechny děti
odnesly pěkné ceny. Děkujeme
sponzorům (OÚ Skorkov, TJ Rekreant Skorkov, SDH Skorkov, Podbrahy, Otradovice, Divadelní soubor
Klika, Jakub Kuchař a Jana Dudová,
a manželé Dřímalovi), díky kterým
jsme tento karneval mohli uspořádat
a děkujeme všem, kteří nám s organizací a průběhem akce pomohli.

Konec školního roku jsme
s dětmi uzavřeli poslední rozlučkovou hodinou na zahradě obecního
úřadu. Vedoucí kroužku Vlaďka
Novotná uspořádala pro děti různé
sportovní soutěže a jako sladkou
tečku na závěr jsme pro děti připravili čokoládové fondue s čerstvým
ovocem.
Za tým Skorkováčku
Pavlína Mejstříková
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TJ SOKOL OTRADOVICE
Sokol Otradovice s pomocí OÚ uspořádal pro všechny naše obce 1. 6.
2019 Dětský den. Počasí nám přálo a účast více jak 50 dětí byla odměnou
pro pořadatele. Pořadatelé tímto děkují za výpomoc při pořádání DD.
Sokol Otradovice pořádal 10. 8. 2019 již 10. ročník „OTRADOVICKÉHO
NOHEJBALU“ trojic za účasti 11 mužstev. Po statečných bojích, a i přes
nepřízeň počasí, s vynikajícím občerstvením, bylo vše řádně zakončeno.
Potěšením bylo, že se zúčastnilo 7 mužstev z našich obcí, a to jak mladá
generace, tak i ta starší.
TJ Sokol Otradovice se opět účastnil soutěže smíšených družstev v tenise
a skončil na 7.místě IV.třídy Stč.
TJ Sokol Otradovice je jako vždy účastníkem 4 družstvy regionální soutěže
1. – 4. třídy 2019-2020 ve stolním tenise.
TJ Sokol Otradovice upozorňuje, že bude opět pořádat Mikulášskou nadílku.
Vše důležité předem ohlásíme na vývěskách nebo mailem.
Za TJ Sokol Otradovice
Miroslav Kučera

TJ REKREANT SKORKOV
Letošní sezona začala jako vždy 30.4. spoluprací s SDH Skorkov, Podbrahy, Otradovice při pálení čarodějnic. I když bylo celkem chladno a předchozí dny deštivo, sešlo se skoro 90 dětí, které se skvěle bavily jak při sportovních soutěžích, dovednostních úkolech i při tvoření.
Nejvíc sportovních akcí je samozřejmě o prázdninách:
5.7. turnaj ve fotbale (už 29. ročník)
13.7. tenisový turnaj ve dvouhrách
27.7. tenisový turnaj ve čtyřhrách
24.8. jsme se nenudili u sedmiboje, zúčastnilo se 27 dvojic, které v srpnovém
horku bojovaly až do pozdního odpoledne. Příští rok budeme organizovat už
25.ročník.
Prázdniny jsme 31.8. opět zakončili akcí pro děti - soutěžním odpolednem
„Ahoj prázdniny“. Pokaždé si ho užijí nejen děti, kterých pravidelně bývá přes
30, ale i dospělí.
Jedna z posledních sportovních akcí sezony je nohejbalový turnaj, kterého
se letos 8.9. zúčastnilo 12 družstev (zvítězili Kaťáci)
Teď už je před námi 19.10. jen poslední brigáda a rozloučení se sezónou, na
které srdečně zveme všechny členy TJ Rekreant
Za TJ Rekreant
Alice Kodlová

KONTAKTY NA ÚŘAD
Korespondenční adresa:
Sídlo OÚ: Skorkov 32, 294 74 Skorkov
Okres: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
Telefonní spojení:
Obecní úřad: +420 702 097 898
+420 326 921 133
Bankovní spojení:
Česká spořitelna: 483990319 / 0800
Elektronický kontakt:
ID datové schránky: mmmbith
E-mail: obec@skorkov.cz
E-podatelna: obec@skorkov.cz
Web: https://www.skorkov.cz
Identifikační údaje:
IČO: 70541981
DIČ: (obec není plátcem DPH).

Úřední hodiny

Pondělí:
8:00 - 10:00 a 13:00 - 17:00
Středa:
13:00 - 19:00

Vedení a zaměstnanci úřadu

Bc. Tomáš Zach
starosta obce
tomas.zach@skorkov.cz
Mobil: +420 602 758 013

Alice Kodlová
místostarostka
alice.kodlova@skorkov.cz
Mobil: +420 603 551 010
Marcela Bártková
referentka, hospodářka
obec@skorkov.cz
Mobil: +420 702 097 898
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