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Vážení spoluobčané,
léto se pomalu chýlí ke svému konci, naše
děti se už zajisté těší do školy a my jsme
bohatší o několik krásných vzpomínek na
slunné dny strávené se svými blízkými,
s rodinou a přáteli, odpočinkem, zábavou.
Letmým ohlédnutím lze konstatovat, že
letošní léto nebylo tak krásné, jako léta
předchozí, z velké míry navíc ovlivněno
koronavirovou krizí. Toto složité období
nejednomu z nás zkomplikovalo plány,
život a přineslo nové nečekané starosti o
své nejbližší. Já přesto věřím, že jsme si
dokázali udržet nadhled a s optimismem
vykročíme do poslední čtvrtiny letošního
roku. Přispějí k tomu určitě i plánované
akce, které by se měly během podzimního
období odehrát a o nichž se dozvíte
v tomto vydání zpravodaje. Těším se na
setkání s Vámi na některé z těchto akcí...
„Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si
starosti. Pokud řešení nemá, starosti
nepomohou“ [Dalajláma]

Tomáš Zach
Starosta
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD [10.-11.10. 2020]
Budou přistaveny na obvyklých místech:
• zahrada obecního úřadu ve Skorkově
• u hřiště TJ Sokol Otradovice

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ [10.10. 2020]
Stanoviště
Otradovice
Podbrahy
Skorkov

Čas
Přesné časy budou
upřesněny v letácích na
úředních deskách

Odpady, které budou přebírány:
• nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, mastné
tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU
baterie, monočlánky atd.
• elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektro –
spotřebiče. 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!

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
[2.-3.10. 2020]
•
•

v pátek 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Volební okrsek č.1 – Skorkov + Podbrahy: 1. patro budovy OÚ ve Skorkově
Volební okrsek č.2 – Otradovice: školící místnost v Hotelu Jizera
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NOVÝ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ VE SKORKOVĚ
Dle zákona 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odsouhlasilo zastupitelstvo obce Skorkov
na svém zasedání 19. 8. 2020 nový Řád veřejného pohřebiště ve Skorkově, dále ceník služeb
a novou podobu nájemních smluv. Všechny tyto dokumenty byly upraveny dle aktuální platné
legislativy.
V řádu došlo k několika významným změnám podle kterých např. otevřít hrob nebo hrobku
na pohřebišti je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo osoba jím pověřená,
pohřbívání a ukládání ostatků je možné také pouze po předchozím souhlasu provozovatele
a mnoho dalších změn.
Tento řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti od 1.9.2020 a platí i pro stávající nájemce
hrobových míst. Doporučujeme proto všem nájemcům a návštěvníkům hřbitova si tento nový
řád prostudovat. K nahlédnutí je na elektronické úřední desce www.skorkov.cz/urednideska, zveřejněn bude ve vývěskách u hřbitova nebo v listinné podobě k vyzvednutí
v kanceláři OÚ Skorkov.

TŘÍDĚNÝ ODPAD
Sběr olejů a tuků z domácností
Nově budou v obci, předpokládáme v průběhu září, umístěny kontejnery určené pro sběr
olejů a tuků z domácností, a to na následujících stanovištích:
• Skorkov – u č.p. 4
• Otradovice – na autobusové otočce
Bioodpad
Rádi bychom Vám připomněli, jaký typ bioodpadu do kontejneru patří. Pokud je do
kontejneru odkládán například stavební materiál a jiné odpady nebiologického původu,
zpracovatel nám buď naúčtuje vícenáklady za roztřídění nebo nám obsah rovnou vrátí,
jak se stalo teď v Otradovicích.
Co do kontejneru patří:
Posečená tráva, listí, větve do průměru 6cm, kůra, piliny, zbytky rostlin, ovoce,
zeleniny, rostlinné zbytky z údržby veřejné zeleně a prostranství, seno, slámy,
biologicky rozložitelné odpady z prvovýroby v zemědělství a zahradnictví.
Nikoliv například kořeny stromů či jakékoliv nebiologické materiály!!!
Tímto bychom rádi poděkovali těm, kteří nám pomohli s opětovným roztříděním posledně
vyvezeného, respektive odmítnutého kontejneru v Otradovicích!!!
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Elektroodpad
Prosíme o odkládání elektroodpadu na místa k tomu určená (zahrada OÚ) a nikoliv na
místech jiných.

Svozové dny tříděného odpadu – AKTUALIZACE
Papír

Každé pondělí a čtvrtek

Plast

Každé pondělí a pátek

Sklo

Jednou měsíčně, cca v polovině měsíce

Textil

Na základě objednávky OÚ
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Bioodpad

Na základě objednávky OÚ

Hřbitovní odpad

Na základě objednávky OÚ

Elektro odpad

Na zahradě OÚ

Oleje a tuky z domácnosti

Cca jednou měsíčně, bude upřesněno

Nebezpečný odpad

2x ročně, na základě objednávky OÚ

Podzimní úklid v rámci akce „Ukliďme Česko“ [10.10.2020]
Obecní úřad Skorkov ve spolupráci s místními spolky pořádá v sobotu 10.10.2020
podzimní úklid našich obcí. Sraz v 9:00 na autobusových zastávkách ve Skorkově,
Podbrahách a Otradovicích.
S sebou si doneste pracovní rukavice a dobrou náladu 😊 (pro děti budou rukavice
zajištěny). Po skončení akce budeme na zahradě OÚ opékat špekáčky.

Za Obecní úřad
Tomáš Zach a Alice Kodlová
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TJ REKREANT
Dobrý den, vážení spoluobčané,
když nyní čtete nový „zpravodaj“ a v něm tento článek, je už po prázdninách a
dovolených, ale na hřišti ve Skorkově to stále žije naplno sportem. Každé páteční
odpoledne řádí na kurtech „malí rekreanti“ a dělají nám tak velkou radost.
Opravdu nikdo z nás nečekal, že nový projekt „malí rekreanti“ vyvolá tak velký
zájem a když přišlo na hřiště čtyřicet pět dětí, nechtěli jsme tomu ani věřit. Projekt
se setkal s velmi pozitivním ohlasem jak u dětí tak i u vás rodičů a my jsme tomu
velmi rádi a věříme, že i v příštím roce na jaře bude úspěšně pokračovat.
V sobotu 22.srpna proběhl již 25. ročník Skorkovského míčového 7boje, kterého
se zúčastnilo symbolických 25 mužstev, vítězem se stala dvojice přespolních
hráčů s názvem SKS. Poslední srpnovou sobotu se uskutečnila tradiční akce
AHOJ prázdniny, sportovní odpoledne pro děti i rodiče s opékáním buřtů a
soutěží v hodu syrovým vajíčkem. A v září to budou turnaje v tenisovém deblu
nebo oblíbený nohejbal trojic. Přijďte si také zahrát anebo podpořit fanděním své
kamarády.
Závěrem bych chtěl poděkovat za podporu našich aktivit zastupitelům obce a
obecnímu úřadu, a to nejen finanční ale i osobní, kdy se aktivně cvičení s dětmi
účastní pan starosta Tomáš Zach, Eliška Housková nebo Václav Vaňousek.
Přeji Vám krásný zbytek léta.
Za TJ Rekreant
Jan Vaněček
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SDH SKORKOV, PODBRAHY
A OTRADOVICE
Dodatečné pálení čarodějnic [13.6.2020]
Kvůli Covid-19 se nemohlo konat tradiční Pálení čarodějnic 30. dubna. Po
rozvolnění vládních opatření jsme se rozhodli uspořádat náhradní akci, abychom
spálili vatru, která se v průběhu jara na hřišti ve Skorkově připravila. S ohledem
na hygienická opatření jsme raději ještě vynechali oblíbené dětské soutěže, ale
nechyběla diskotéka a opékání buřtíků. Celé odpoledne se konalo pod dohledem
našich skvělých čarodějnic, kterým tímto děkujeme.

Zábava [1. 8. 2020]
Druhou polovinu prázdnin jsme přivítali taneční zábavou na hřišti ve Skorkově.
Akce se zúčastnilo přes 120 návštěvníků. Děkujeme DJ Štěpánovi, který se celý
večer staral o skvělou zábavu a našim členům, kteří se podíleli na organizaci.

Za SDH
Eliška Housková
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INFORMACE Z KULTURY
Otradovický triatlon [5. 9. 2020]
5.zaří 2020 proběhne 6. ročník Otradovického triatlonu na otradovickém hřišti.
Technicky jde o sprint triatlon, 500m plavání, 20km kolo a 5km běh. Kdo nezvládne
poslat přihlášku do 20.srpna, bude přesto vítán i jako divák nebo host večerního
veselí. Start v 11:00 skokem do Jizery u železničního mostu. Předpokládaný konec
závodu 13:30. Vyhlášení 15:00. Večer zpíváni za doprovodu hudebních nástrojů.
Těšíme se na hojnou účast z naší troj-obce.
Josef Tonar, pořadatel

Vítání občánků – registrace
Vážení rodiče, srdečně zveme Vás a Vaše miminko
na vítání nových občánků, které se bude konat
1. 10. 2020 v 16:00 v 1. patře budovy OÚ ve
Skorkově.
Žádáme rodiče dětí, narozených od května 2019 a
dále, kteří mají zájem o přivítání, aby nás
kontaktovali na e-mail: obec@skorkov.cz nebo na
tel. čísle: 702 097 898 nebo osobně na obecním
úřadě a to do 11. 9. 2020.

Zlatá svatba

Dne 17.7.2020 oslavili manželé Václav a
Leona Špalkovi 50 let od uzavření jejich
sňatku. Na zámku v Benátkách n. J. si za účasti
rodiny a svědků svatební obřad slavnostně
zopakovali.
K tomuto krásnému výročí jim gratulujeme a
přejeme spoustu krásných a šťastných
společných chvil.
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Výlet pro seniory

Kulturní komise obce Skorkov ve spolupráci s paní Jiřinou Urbanovou pořádá
24. 9. 2020 VÝLET PRO SENIORY TURNOVSKO
Cena zájezdu: 300,- (zahrnuje dopravu,
vstupné a oběd)
Odjezd autobusu:
8:00
Skorkov, zastávka u transformátoru
8:10
Podbrahy, autobusová zastávka
8:20
Otradovice, zastávka u Křížku
Program:
Navštívíme zámek Hrubý Rohozec, Dlaskův statek v Dolánkách a Svijany, kde se
dobře naobědváme a ochutnáme Svijanské pivo. Kdo bude mít zájem, může si
zakoupit pivo s sebou, dle široké nabídky místní prodejny.
Předpokládaný návrat v 16-17h.
Výlet je určen pro občany věku 65+ (u manželských párů musí tuto
podmínku splňovat alespoň jedna osoba).
Osoby mladší 65 let se mohou hlásit jako náhradníci.
Max. kapacita zájezdu je 45 účastníků. Výlet se uskuteční v případě přihlášení
alespoň 30ti zájemců.
V případě zájmu se prosím přihlaste na tel. čísle: 702 097 898, e-mailem na:
obec@skorkov.cz nebo osobně na obecním úřadě, a to nejpozději do 13. 9. 2020.
Těšíme se na Vás!

Připravujeme…
Advent 2020
Slavnostní „Rozsvícení Vánočního stromu“, proběhne v sobotu 28. 11. 2020 opět
na autobusové zastávce ve Skorkově.
Připravujeme „Posezení pro seniory“, které je naplánováno na 15. 12. 2020.
O detailech obou akcí budeme informovat na pozvánkách, které obdržíte do Vašich
schránek.
Za kulturní komisi
Eliška Housková
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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

Skorkov – Podbrahy – Otradovice
Ev.č. MK ČR E 10773
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