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Vážení občané,
chtěl bych Vám poděkovat za dodržování veškerých opatření v rámci prevence
šíření nemoci COVID-19. Rád bych
poděkoval za Vaši solidaritu, toleranci
a trpělivost. Můj dík patří taktéž všem
dobrovolníkům, kteří se nabízeli či přímo
pomáhali s některými kroky, které obec
podnikla. K dnešnímu dni nebyl v našich
obcích zaznamenán žádný případ
nákazy a já pevně věřím, že tomu tak
bude i nadále. Bohužel se kvůli nouzovému stavu kulturní život v obci téměř
zastavil a plánované akce byly odloženy
či rovnou zrušeny. Přesto věřím, že se
situace zlepší, společně se setkáme na
akcích v průběhu léta a podzimu a vše
si vynahradíme.
Tomáš Zach
starosta
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBNOVA ÚŘEDNÍCH HODIN

Obecní úřad oznamuje, že od 4. 5. 2020 byly obnoveny úřední hodiny pro
veřejnost, a to prozatím v novém a sjednoceném čase:
Pondělí

8:00 - 10:00

16:00 - 19:00

Středa

8:00 - 10:00

16:00 - 19:00

Až do skončení všech platných omezení, týkajících se prevence COVID-19,
Vás žádáme, abyste upřednostňovali telefonický či e-mailový kontakt ve
všech případech, kdy je to možné.
Ověřování podpisů a listin provádíme, z organizačních důvodů, pouze po
předchozí tel. domluvě. Děkujeme za pochopení.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD [29. 5. - 31. 5. 2020]

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

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ [30. 5. 2020]
Stanoviště
Otradovice
Podbrahy
Skorkov

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 znamená 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!
Při předávání odpadů dodržujte prosím nařízená hygienická opatření
(zakrytý obličej a rozestupy 2 m). Děkujeme.
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INFORMACE O COVID-19

Nejaktuálnější souhrnné informace naleznete na speciálních internetových
stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/
Občané, kteří nemají přístup k Internetu a potřebují se na něco zeptat nebo
poradit, se mohou obrátit na obecní úřad.

POMOC SENIORŮM

Obecní úřad ve spolupráci s dobrovolníky nabídl občanům po dobou nouzového
stavu pomoc s nákupem základních potravin, doručováním léků a zajištěním dalších
nezbytných potřeb. A to zejména osobám starším 70 let a dále osobám, které se
nacházejí ve špatném zdravotním stavu nebo stavu nouze. Stále platí, že pokud máte
jakékoliv potíže způsobené vládními nařízeními a nemůžete je řešit prostřednictvím
svých blízkých či příbuzných, neváhejte kontaktovat obecní úřad a my se Vám,
v rámci možností, pokusíme pomoci.
Kontaktujte nás na telefonním čísle: 702 097 898

DEZINFEKCE

Od Středočeského kraje,
konkrétně Magistrátu města
Mladá Boleslav, jsme pro naši
obec
obdrželi
dezinfekci
Anti-Covid. Přidělené množství
bylo ovšem velmi malé (20
litrů), a proto jsme se rozhodli
zakoupit 1 l PET lahve a 500 l
této dezinfekce na vlastní
náklady. Ve spolupráci s členy
JSDH Skorkov jsme ji přelili,
označili a během soboty 5. 4.
2020 rozvezli do Vašich
domovů. Děkujeme všem, kteří
se na této akci podíleli.
Omezené množství zbylé
dezinfekce je stále k dispozici.
V případě zájmu o další lahev
prosím kontaktujte OÚ.
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ROUŠKY

V kanceláři OÚ máme k dispozici několik kusů látkových roušek. Pokud máte ještě
o roušky zájem, kontaktujte prosím OÚ.
Děkujeme všem občanům, kteří během této nelehké doby nabízeli svou pomoc např.
šitím roušek či byli ochotní spolupracovat při zajištění pomoci starším občanům.
Velice si toho vážíme.

MOBILNÍ ROZHLAS

Pro informování svých občanů používá obecní úřad, kromě dalších kanálů, webovou
aplikaci Mobilní rozhlas. Prostřednictvím této aplikace poskytujeme aktuální informace o dění v naší obci, resp. všech jejích částí. Proto bychom Vás rádi s touto aplikací
seznámili a pobídli k jejímu používání.
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Aplikace Mobilní rozhlas sdružuje několik komunikačních kanálů:
1. Informace e-mailem
• Tato varianta je obecním úřadem nejvíce používána pro svou jednoduchost
a většina zpráv je tak doručována právě touto cestou.
2. Informace prostřednictvím SMS (textová zpráva do mobilního telefonu)
• V tuto chvíli je komunikace formou SMS využívána pouze pro zprávy
krizového řízení.
• Pokud někteří z Vás nedisponují e-mailem a chtěli by být informováni
prostřednictvím SMS, typicky starší občané bez přístupu k Internetu,
registrujte svůj zájem, prosím, na obecním úřadě.
3. RSS zpráva do mobilní aplikace
• Propojení mobilní aplikace a části „Aktuality“ z webových stránek obce.
Všechny aktuality jsou automaticky odeslány do mobilní aplikace.
4. Upozornění do mobilní aplikace
• Vzhledem k relativně malému počtu aktivních instalací mobilní aplikace tento
kanál v současné chvíli není používán.

Rádi bychom upozornili též na možnost zpětné odezvy z mobilní aplikace –
hlášení závad, nefunkčního osvětlení, černých skládek, ztracených předmětů
a podobně.
Registrace je možná prostřednictvím aplikace mobilního telefonu či
webové stránky, případně se obraťte na obecní úřad, kde Vám
s registrací taktéž rádi pomůžeme.
https://skorkov.mobilnirozhlas.cz/

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

Pokud jste místní podnikatel a máte zájem o propagaci Vaší firmy, ať už zde
ve zpravodaji nebo na webových stránkách obce, kontaktujte prosím obecní úřad.
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Obec se zejména u míst s tříděným odpadem potýká se značným nepořádkem. Rádi
bychom Vám poskytli několik informací, které mají za cíl situaci zlepšit. Následující
obrázek nepotřebuje komentář…

Svozové dny tříděného odpadu
Papír

Každé pondělí

Plast

Každou středu

Sklo

Jednou měsíčně, cca v polovině měsíce

Textil

Na základě objednávky OÚ

Bioodpad

Na základě objednávky OÚ

Hřbitovní odpad

Na základě objednávky OÚ

Elektro odpad

Na zahradě OÚ

Nebezpečný odpad

2x ročně, na základě objednávky OÚ

Velkoobjemový kontejner

2x ročně, na základě objednávky OÚ
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V rámci svých možností, prosíme, přizpůsobte se s odkládáním odpadu
svozovým dnům co nejvíce.
Sběrná místa tříděného odpadu
Seznam a umístění sběrných míst jsou uvedeny na webu obce, v obecně
závazné vyhlášce a zároveň v mapce tamtéž. Prosíme Vás, v případě naplněnosti sběrného místa, využívejte i další sběrná místa, která máme k dispozici.
Seznam sběrných míst
• Skorkov – u č.p. 35 (papír, plasty, sklo)
• Skorkov – u č.p. 4 (papír, plasty, sklo)
• Skorkov – u č.p. 13 (papír, plasty, sklo)
• Skorkov – u č.p. 60 (papír, plasty, sklo)
• Skorkov – u hřbitova (biologické odpady rostlinného původu – výhradně
odpad ze zeleně např. tráva, větve, listí), kontejner je umístěn vpravo při
pohledu čelem ke vchodu hřbitova a je označen červenou barvou s bílým
nápisem
• Skorkov – u hřbitova (výhradně odpad ze hřbitova) kontejner je umístěn
vlevo při pohledu čelem ke vchodu hřbitova
• Skorkov – zahrada obecního úřadu (elektroodpad + objemný odpad)
• Podbrahy – u č.p. 43 (papír, plasty, sklo)
• Otradovice – na autobusové otočce (papír, plasty, sklo, biologické odpady
rostlinného původu – výhradně odpad ze zeleně např. tráva, větve, listí)
• Otradovice – u hřiště TJ Sokol (objemný odpad)
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Další důležité informace
• Odkládejte na sběrná místa pouze tříděný odpad, tedy pouze to, co tam
skutečně patří. Odkládání odpadů, které do tříděného sběru nepatří, je
přestupkem a může být sankcionován.
• Sběrná místa jsou k dispozici výhradně pro fyzické osoby žijící v obci,
nikoliv pro podnikatele. Odkládáním odpadů se podnikatelé vystavují
možnému postihu.
• Sběrná místa budou označena informačními cedulemi pro usnadnění
třídění, nalezení dalších sběrných míst a udržování pořádku.
• Vybraná místa již jsou či budou sledována kamerovým systémem pro
zaznamenání případných přestupků.
Na závěr prosíme Vás, občany, o pomoc s udržováním čistoty a pořádku
v celé obci. Vzhled a čistota v obci je zodpovědností především obecního
úřadu, nicméně vizitkou nás všech. Děkujeme!!!

JARNÍ ÚKLID V RÁMCI AKCE
„UKLIĎME ČESKO“
Letošní jarní úklid byl z důvodu koronavirové krize odložen a bude s největší
pravděpodobností organizován na podzim tohoto roku.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

V letošním roce bychom rádi zrekonstruovali dětské hřiště ve Skorkově.
O nové podobě budeme teprve jednat. Naší představou je, samozřejmě
kromě nových atrakcí pro děti, např. zvýšit počet laviček pro rodiče
a návštěvníky, přidat venkovní posilovací stroje pro dospělé a také zasadit
pár stromů pro budoucí stín. Přivítáme, pokud máte i Vy nápady, náměty
a inspiraci, ať už na dětské atrakce či celkovou podobu hřiště.
Děkujeme.
Za Obecní úřad
Tomáš Zach a Alice Kodlová
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TJ REKREANT SKORKOV

Dětské dny v pátek
TJ Rekreant Skorkov připravila ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vaše
děti projekt „Malí rekreanti“ kdy chceme nabídnout dětem ve věku 4 až 15 let
možnost pravidelných pátečních sportovních odpolední v areálu TJ Rekreant. Naše nabídka a představa realizace je taková, že každé páteční odpoledne od 17 do 18:30 hodin by děti, pod vedením a dozorem dospělých „rekreantů“ sportovců, mohly využívat celý areál ve formě organizovaných soutěží
nebo her. Chceme se staršími hrát kolektivní sporty například přehazovanou
(základ pro volejbal), vybíjenou, fotbálek, florbal, basketbal, badminton,
pin-pong, tenis, nohejbal a s těmi nejmenšími, za asistence Vás rodičů,
zkusit třeba jen chytit a hodit míč, skákat panáka nebo hrát hry jako Honzo
vstávej, vyvolávanou, předávanou, slepou bábu a podobně. Rádi bychom
začali první červnový pátek 5. 6. 2020, pokud nám to stávající hygienická
opatření umožní, a předpokládáme, že vydržíme až do konce září
v závislosti na počasí. Máme jedinou podmínku pro účast dětí, kterou je
členství v TJ Rekreant Skorkov z důvodu pojištění. Pro členství se uvádí
pouze jméno, příjmení a rok narození a zaplacení ročního členského
příspěvku – 30 Kč. Pokud máte zájem a budete se chtít na cokoliv zeptat,
pište prosím na e-mail tjrekreant@email.cz. O termínu zahájení budeme
všechny zájemce informovat na webu https://www.tjrekreant.cz/novinky/
a webových stránkách obce https://www.skorkov.cz/
Těšíme se na všechny malé sportovce :-)

Za TJ Rekreant
Jan Vaněček
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TJ SOKOL OTRADOVICE
Dětský den – termín upřesníme

TJ Sokol Otradovice přeje všem spoluobčanům hodně zdraví a zdravou mysl
při překonávání COVID - 19.
Dále bychom chtěli upozornit, že každoroční "Dětský den" budeme pořádat,
až situace a zdraví dovolí. I kdyby to mělo být až o prázdninách.
Budeme včas informovat pomocí letáků a mailů.
Za TJ Sokol Otradovice
Miroslav Kučera

SDH SKORKOV, PODBRAHY
A OTRADOVICE
Výjezdy zásahové jednotky:

10. 2. 2020 – Odstranění vyvrácených stromů při vichřici – účast 3 členů

Brigáda na prořez křovin [19. 1. 2020]

První letošní brigádou bylo dokončení prořezu křovin ve starém korytu Jizery
za mostem v Sojovicích a prořez křovin na hl. silnici ve Skorkově. Brigády se
zúčastnilo 11 členů.

Čarodějnice

Kvůli vyhlášení nouzového stavu se bohužel nemohlo konat ani tradiční
a oblíbené „Pálení čarodějnic“. Rádi bychom uspořádali „Opožděné pálení
čarodějnic“, nejsme si ovšem jisti, kdy to bude vzhledem k nařízeným opatřením možné. Proto připravenou vatru pravděpodobně spálíme pouze pod
dozorem našich členů z JSDH Skorkov. Pro děti pak vymyslíme někdy
v průběhu června až srpna jinou náhradní akci, kde si budou děti moct zařádit, zasoutěžit a pobavit se. O termínu Vás budeme informovat.
Za SDH
Eliška Housková
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INFORMACE Z KULTURY
Diamantová svatba

Koncem roku se k nám dostala informace, že 26. 9. 2019 oslavili pan Josef
Jelínek a paní Václava Jelínková krásné výročí 60 let od uzavření jejich
sňatku. K jejich obdivuhodné manželské cestě životem jim gratulujeme! Do
dalších let přejeme hodně štěstí, spokojenosti, lásky, a hlavně pevné zdraví.

Vítání občánků - registrace

Po rozvolnění vládních opatření, bychom rádi uspořádali „Vítání občánků“.
Prosíme rodiče, kteří by měli o přivítání dětí zájem, aby kontaktovali Elišku
Houskovu mailem na eliska.houskova@skorkov.cz nebo na tel. 702 097 898.
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SKORKOVÁČEK
S uzavřením škol, školek a vyhlášením nouzového stavu přerušil činnost
i dětský kroužek Skorkováček.
Velikonoční svátky sice proběhly v „úsporném režimu“, přesto jsme pro
rozveselení i letos vyzdobili autobusovou zastávku ve Skorkově břízkou
a slaměnými zajíčky. Tentokrát jsme poslali i malé zástupce na autobusové
zastávky do Podbrah a Otradovic. Pro naše malé členy jsme během velikonočních svátku, místo oblíbené „Zajíčkovi koledy“, připravili alespoň malé
tvoření na doma a sladkou odměnu.

Kroužek už do letních prázdnin svoji pravidelnou činnost nezahájí. Pokud to
bude možné, pokusíme se zorganizovat alespoň pár „jednorázových“ akcí.
Na všechny se budeme těšit v běžném provozu opět v září 2020.
Za kulturní komisi
Eliška Housková

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 a středa:
8:00 - 10:00 a 16:00 - 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
Eliška Housková
referentka, hospodářka
obec@skorkov.cz
Mobil: +420 702 097 898
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