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Vážení občané,
druhým a posledním číslem zpravodaje v tomto
roce bychom se rádi, společně s Vámi, rozloučili
s rokem 2019 a vykročili vstříc roku novému.
Věřím, že rok 2020 bude lepší nejen pro Vás
samé, ale i pro chod obce a její další rozvoj.
Během letošního roku jsme nasbírali velké množství podnětů ke zlepšení a naším úsilím bude tyto
změny implementovat. Ne vše se nám zřejmě
podaří, ale nepochybuji o tom, že v mnoha
ohledech bude zlepšení patrné.
Jménem všech zastupitelů a obecního úřadu Vám přeji krásné, kouzelné,
a hlavně klidné vánoční svátky. Mějte na paměti, že každý sám rozhoduje,
čemu či komu se chce věnovat. Proto Vám přeji, abyste svůj čas trávili
činnostmi, které Vás baví, s lidmi, kteří Vás mají rádi. A to nejen v časech
vánočních, ale i příští rok a v letech následujících.
Krásné Vánoce, hodně štěstí, zdraví a úspěšný nový rok 2020
Tomáš Zach
starosta
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY

Poplatky zůstávají stejné jako v minulých letech:
Vodné a stočné
Celkem 108,93 Kč/m³, tato částka se skládá z položek 56,93 Kč/ m³ za vodné a 52,Kč/ m³ za stočné. Vzhledem k tomu, že výstavbu vodovodu a kanalizace jsme
financovali ze státní dotace a částečně úvěrem, stále nám SFŽP určuje cenu, která je
vyšší než tato částka, ale obec tento rozdíl dotuje.
Odpady
Zůstávají také ve stejné výši:
720,- Kč za trvale hlášenou osobu
720,- Kč za stavbu určenou k rekreaci
720,- Kč za byt nebo dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba.
Pro trvale hlášené osoby platí i nadále, že poplatek je možné hradit ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. a do 30. 6. příslušného roku.
Pokud nebude 1. polovina poplatku uhrazena do 31. 1. 2020, nebude poté již možné
poplatek rozdělit na 2 splátky.
Poplatky za stavbu určenou k rekreaci nebo za byt a dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba jsou splatné nejpozději do 31. 1. 2020.
Poplatek za psa
70,- Kč za 1 psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.
Poplatky za psa jsou také splatné nejpozději do 31. 1. 2020.
Veškeré poplatky můžete uhradit jak hotově na obecním úřadě v úředních
hodinách, tak převodem na číslo účtu 483990319/0800. Variabilní symbol za
trvale hlášené osoby ve tvaru 01 a číslo domu, u chaty 02 a číslo chaty
a do poznámky prosíme uveďte vaše jméno.

NEPOŘÁDEK NA DĚTSKÉM HŘIŠTI VE SKORKOVĚ

Prosíme návštěvníky dětského hřiště a přilehlého prostranství, aby zde udržovali
pořádek. V blízkosti houpaček je umístěná popelnice, takže opravdu není nutné obaly
od sušenek, plechovky od piva a dalších nápojů, prázdné krabičky cigaret atd. pohazovat po zemi. Děkujeme.
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OSOBNÍ SCHŮZKA SE ZASTUPITELI

Opět připomínáme, že pan starosta, paní místostarostka a celé zastupitelstvo
vykonává své funkce neuvolněně. Není tedy v našich silách být stále na 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 nebo zanechte vzkaz a my se Vám ozveme zpět. Myslíme, že Vám všichni
vyjdeme vstříc a není problém se sejít mimo úřední hodiny či na jiném místě.

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.
Za Obecní úřad Tomáš Zach a Alice Kodlová

ZPRAVODAJ 2/2019

5

DĚNÍ V OBCI
ZÁJEZD DO DIVADLA

3. 11. 2019 naše kulturní komise ve spolupráci s kulturní komisí v Sojovicích uspořádala zájezd do divadla Palace v Praze na představení
„Prachy!!!“. V hlavních rolích této komedie excelovali Vanda Hybnerová
a Ondřej Vetchý. Věříme, že se účastníkům zájezd líbil a rádi bychom nějaký
uskutečnili i v příštím roce.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

Tradiční rozsvícení vánočního stromku se letos konalo v sobotu
30. 11. 2019 u autobusové zastávky ve Skorkově. O kulturní vystoupení se
postaraly místní děti ze Skorkováčku a následoval proslov starosty obce
Tomáše Zacha. Za zvuku koled se návštěvníci mohli občerstvit svařákem,
čajem nebo zakoupit některou z nabízených masových dobrot. Dětský kroužek Skorkováček připravil stánek, ve kterém se prodávalo cukroví, sladkosti
k čaji a vánoční dekorace. Zakoupením zboží jste podpořili chod tohoto
kroužku. Letos podruhé se po skončení akce mohli zájemci přesunout na
zahradu obecního úřadu, kde bylo připraveno další občerstvení a vyhřívaný
venkovní stan s možností posezení. Oproti minulému roku jsme „vychytali
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mouchy“ – k dispozici byly deky na sezení, netrápily nás výpadky proudu,
a tak jsme moc rádi, že se stan celý zaplnil a všichni se dobře bavili. Děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravou a průběhem této akce, především
členům SDH Skorkov, Podbrahy, Otradovice, místním ženám a maminkám
z dětského kroužku Skorkováček, Vlaďce Novotné a Evě Svobodové z MŠ
Sojovice za pomoc s vystoupením dětí a Milošovi Gavendovi za hudební
reprodukci během celého večera.
Velké poděkování patří také Honzovi Kníže, který nám letos věnoval vánoční
strom a dětem ze Skorkováčku za jeho ozdobení.

POSEZENÍ SE SENIORY

Posezení pro seniory jsme uspořádali 9. 12. 2019 v hospodě „Za Vinicí“
v Tuřicích a zúčastnilo se ho 50 hostů. Na úvod vystoupily děti ze Skorkováčku a MŠ Sojovice s pásmem vánočních básniček a koled. Na zpestření
programu jsme pro účastníky připravili soutěž v bingu, ve které zvítězila paní
Hanžlová z Otradovic. Výherkyni jsme odměnili drobným dárkem a menší
cenu si odneslo i dalších 5 nejúspěšnějších hráčů. Nechybělo občerstvení
v podobě obložených mís, miniřízečků a zákusků a malý dáreček jako pozornost pro všechny hosty. O hudební doprovod se během celého večera staral
pan Václav Štěpán, kterému tímto děkujeme. Děkujeme také Petrovi Kodlovi, který zajistil svoz a rozvoz účastníků a personálu hospody „Za Vinicí“.
Celá akce se nesla ve velmi příjemném duchu. Věříme, že se účastníkům
posezení líbilo, všichni se dobře bavili a budeme v této tradici i nadále pokračovat.
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

24. 11. 2019 jsme společně s SDH Sojovice a obecním úřadem v Sojovicích uspořádali podzimní bruslení na zimním stadionu v Benátkách nad
Jizerou. Tam nám byla k dispozici na 1,5 h celá ledová plocha. Jsme rádi, že
tuto možnost využilo kolem 80 lidí, z toho cca 30 z našich obcí. Akce se vydařila, proto ji rádi s kolegy ze sousedních Sojovic v budoucnu ještě zopakujeme.
Za kulturní komisi
Eliška Housková

SDH SKORKOV, PODBRAHY
A OTRADOVICE
5. 10. 2019 – XIII. ročník Zlatého Ventilku

Letošní ročník bohužel proběhl za velmi deštivého počasí. Naštěstí to
úplně neodradilo diváky, ani závodníky, kterých soutěžilo 14 ve 4 kategoriích.
V kategoriích zvítězili:
Šálek Pavel – Šlapací stroje
Vlach Petr – kategorie do 90kg
Bláha Miroslav – kategorie nad 90kg
Novotný Václav – speciály
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Velké díky patří sponzorům, obecnímu
úřadu, našim členům i ostatním kteří se zapojili do náročných příprav a organizace této akce. Děkujeme také Václavu Štěpánovi, který pro nás celý
Ventilek opět skvěle moderoval.
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11. - 13. 10. – Školení JSDH v Rokytnici n. J.

Ani letos členové naší výjezdové jednotky nevynechali tradiční „školení“.
Výletu se zúčastnilo 8 z 11 členů zásahové jednotky.
V sobotu se hoši vydali na horskou túru na Zlaté návrší ve Špindlerově
Mlýně, kde byla jejich cílem Mohyla Hanče a Vrbaty. Večer na chatě pak
všechny čekal test všeobecných hasičských znalostí, který připravil zástupce
velitele Tomáš Mňuk.
Všichni zúčastnění si pobyt užili a zregenerovali síly na další rok.

23. 11. 2019 – Valná Hromada

Výroční valná hromada našeho sboru se konala od 19h ve Skorkovské
hospodě za účasti 42 členů a 19 hostů.
Výbor přednesl za rok 2019 zprávu o činnosti, o hospodaření, zprávu revizní
komise a plán činnosti na rok 2020.
Letos se také dle pokynů od OSH volil nový výbor na rok 2020-2024 (kvůli
sjednocení volebních období u všech sborů).
Výbor našeho sboru byl jednohlasně zvolen a bude pracovat v následujícím
složení:
Starosta – Macura Jaroslav
Náměstek starosty – Macura Pavel
Velitel – Novotný Václav
Zástupce velitele – Mňuk Tomáš
Strojník – Nešněra Tomáš
Jednatel – Housková Eliška
Hospodář – Vaňousková Lucie
Revizor – Würz Josef
Organizační referent – Skalický Robert
člen výboru a RK – Procházka Josef
člen výboru a RK - Vaňousek Josef ml.
člen výboru – Kodl Petr
člen výboru – Uher Patrik
Dále jsme přijali do našeho sboru tyto nové členy:
Slava Ruslana, Šimková Gabriela, Macura Martin, Zach Tomáš a Adamec
Vladimír.
Pokračovalo se diskuzí a závěrečným usnesením. Poté se podávala večeře
a proběhla tombola o zajímavé ceny.
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5. 12. 2019 – Pojízdné peklo

I letos připravili naši členové pojízdné peklo, na kterém navštívil Mikuláš
s anděly a čerty domovy našich dětí. Ve čtvrtek měla výprava 31 zastavení
ve Skorkově a Podbrahách a v neděli pokračovala na besídkách v Otradovicích a Tuřicích. Děkujeme všem našim členům, kteří se zapojili do náročných
příprav této akce.

Výjezdy zásahové jednotky:

30. 11. 2019 – požár komína, Kochánky – účast 5 členů
9. 12. 2019 – požár lesa u St. Boleslavi (planý poplach) – účast 5 členů

PF 2020

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, mnoho osobních i pracovních
úspěchů a hodně zdraví v novém roce 2020.
Zároveň děkujeme našim členům za jejich práci pro sbor, obecnímu úřadu
ve Skorkově, našim sponzorům a všem, kteří s námi spolupracují, za projevenou důvěru.
Za SDH
Eliška Housková
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SKORKOVÁČEK
Činnost Skorkováčku jsme zahájili koncem září a během běžných hodin
děti tvořily opět spoustu pěkných výrobků.
28. října jsme ve spolupráci s SDH Skorkov, Podbrahy a Otradovice připravili
pro místní děti „Halloweenské dílny“, které se konaly ve Skorkovské hospodě a v 1. patře budovy OÚ. Děti si během akce mohly nechat namalovat
obličej a dále např. zdobily perníčky, malovaly okrasné dýně a vyráběly další
výrobky s halloweenskou tématikou. Za svou snahu byly všechny děti odměněny malým dárkovým balíčkem. Na závěr akce proběhl lampionový průvod,
který vycházel z hospody, šel kolem hasičské zbrojnice, kolem kostela a zpět
na autobusovou zastávku. Děkujeme všem sponzorům, členkám dobrovolných hasičů a ostatním, kteří nám pomohli s organizací.
Koncem listopadu jsme zahájili práce na adventu a děti vyráběly např.
ozdoby na vánoční stromeček na zastávce. Během slavnostního rozsvícení
stromku jsme i letos připravili se Skorkováčkem stánek, ve kterém jsme
prodávali cukroví, štrůdl, vánočku, svícny a jiné dekorace. Děkujeme tímto
velice maminkám a babičkám dětí ze Skorkováčku a místním ženám, které
se podílely na přípravě a výrobě těchto vánočních produktů, které nám na
prodej věnovaly.

Za kolektiv Skorkováčku přejeme všem krásné Vánoce, dětem bohatého
Ježíška a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020. Děkujeme všem, kteří se
na chodu tohoto kroužku celoročně podílejí – především Vlaďce Novotné,
Aleně Nedvědové a Danutě Uhrové, našim sponzorům, kolegům z okolních
spolků a Obecnímu úřadu ve Skorkově.
Za tým Skorkováčku
Pavlína Mejstříková
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TJ SOKOL OTRADOVICE
Dne 8. 12. 2019 proběhla Mikulášská besídka na hřišti TJ Sokol Otradovice.
Děkujeme tímto SDH Skorkov, Podbrahy, a Otradovice za návštěvu Mikuláše,
anděla, čertů a jejich pojízdné peklo.
TJ Sokol Otradovice přeje členům i všem spoluobčanům krásné Vánoce,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku.
Rádi bychom touto cestou poděkovali Obecnímu úřadu ve Skorkově a všem
svým sponzorům za podporu naší činnosti.
Za TJ Sokol Otradovice
Miroslav Kučera

MYSLIVECKÝ SPOLEK
SOJOVICE – SKORKOV, Z.S.
V současné době výkon práva myslivosti v okolí naší obce vykonává
Myslivecký spolek Sojovice – Skorkov, z.s. s celkovým počtem 20 členů,
které zastupuje předseda Josef Skalský a myslivecký hospodář Jaroslav Mňuk.
Spolek hospodaří na celkové ploše 805ha. Každoročně je pořádáno 4-5
honů na drobnou a černou zvěř. Zájmem spolku je také odchov bažantů,
kteří jsou ve vhodném období vypouštěni do volné přírody.
I letos se spolek finančně podílel na akcích pro děti v našich obcích –
Rozloučení s prázdninami, Vítání občánků atd.

Pozvánka na Myslivecký ples

Srdečně Vás zveme na Myslivecký ples, který se bude konat v sobotu
11. 1. 2020 v kulturním domě v Sojovicích. K poslechu a tanci hraje „Melodie“ p. Vrány.
Těšit se můžete opět na bohatou zvěřinovou tombolu.
Lístky na tuto akci budou k zakoupení u Tomáše Mňuka (tel. 722 243 412)
Za Myslivecký spolek
Tomáš Mňuk

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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