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Milí skorkovští, podbražští a otradovičtí
občané,
letošní rok pomalu končí a já, stejně jako
Vy, doufám, že s tímto rokem odejde i ona
smutná doba všech omezení, nařízení
a zákazů. I přes to, že se tak nestane
ihned, zůstávám optimistou. Věřím, že
letošní rok bez většiny společenských akcí,
omezených možností stýkat se s našimi
blízkými, přáteli a známými, bude na
dlouhou dobu poslední. My všichni už jsme
touto koronavirovou dobou unavení…
„Existují dva způsoby, jak žít život. Ten
první je myslet si, že nic není zázrak.
Ten druhý je myslet si, že všechno je
zázrak.“
[Albert Einstein]
Dnešní doba nás nutí spíše do prvního
způsobu života, bez zázraků. Přeji Vám,
společně se všemi zastupiteli a obecním
úřadem, aby se Váš život blížil způsobu
druhému. Aby pro Vás byl ten následující
rok plný překvapení, smíchu a radosti,
zkrátka zázraků.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok,

Tomáš Zach
Starosta
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY NA ROK 2021
Vodné a stočné
Poplatky za vodné a stočné jsou pro letošní rok stanoveny následovně:
Vodné
Stočné
Celkem

69,11 Kč/ m³
65,55 Kč/ m³
134,66 Kč/m³

Odpady
Poplatky za komunální odpad zůstávají stejné jako v loňském roce:
• 750,- Kč za trvale hlášenou osobu,
• 750,- Kč za stavbu určenou k rekreaci,
• 750,- Kč za byt nebo dům, kde 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. 2021, 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. 2021.
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. 2021.
Veškeré poplatky můžete uhradit jak hotově v úředních hodinách na obecním
úřadě, tak převodem na bankovní účet.
číslo bankovního účtu: 483990319/0800
variabilní symbol ve tvaru [část obce][RD/byt nebo chata][č.p. nebo č.e.]
- [část obce]
Skorkov
1
Podbrahy
2
Otradovice
3
-

[RD/byt nebo chata]
RD/byt
1
Chata
2

Příklad:
VS 1132 ➔ Skorkov č.p. 32
VS 3232 ➔ Otradovice č.e. 32
Prosíme, uveďte tuto identifikaci také do poznámky platby – nejlépe jméno
majitele, číslo a typ objektu a část obce ve které se objekt nachází.
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VÝMĚNA TOPENÍ + REKONSTRUKCE OÚ
V průběhu měsíce září a října jsme se provizorně odstěhovali do prvního patra,
protože v přízemí probíhala kompletní rekonstrukce místnosti starosty a původní
kanceláře úřadu. Byla provedena nová elektroinstalace, zateplení stropu, vybourala
se stěna mezi místností původní kanceláře a archivu, čímž vznikla krásná zasedací
místnost. Celá budova úřadu byla také nově vymalována. Avšak nejdůležitějším
bodem rekonstrukce byla výměna topení, resp. zhotovení kompletních rozvodů v
celém objektu, kdy zdrojem tepla jsou dvě tepelná čerpadla systém voda/vzduch.
Když dnes vstoupíte do budovy, hned zaregistrujete změnu – místo studeného
vlhkého vzduchu je tu příjemné teplo. Na tato tepelná čerpadla jsme obdrželi dotaci
z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje.

TŘÍDĚNÝ ODPAD
Sběr olejů a tuků z domácností
Kontejnery určené pro sběr olejů a tuků z domácností nám byly konečně doručeny a do
konce roku budou rozmístěny následovně:
•
•

Skorkov – u č.p. 4
Otradovice – na autobusové otočce
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CHODNÍK V OBCI SKORKOV PODÉL KOMUNIKACE II/610
Ve spolupráci s projekční kanceláří se nám letos podařilo dokončit samotný projekt
a získat potřebná vyjádření ke stavebnímu povolení. Pokud se nám podaří získat
stavební povolení, podat žádost o dotaci včas a dotaci následně získat,
předpokládáme, že bychom s realizací vlastní stavby mohli započít na podzim
příštího roku.

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V letošním roce, i přes nepříznivou koronavirovou situaci, se nakonec přeci jen
podařilo opravit několik místních komunikací. S dodavatelem stavby bude uzavřena
rámcová smlouva, abychom mohli v opravách pokračovat i v průběhu příštího roku.
V rozpočtu na to jsou, stejně jako byly letos, vyhrazeny finanční prostředky.
Za Obecní úřad
Tomáš Zach a Alice Kodlová

TJ SOKOL OTRADOVICE
TJ Sokol Otradovice přeje členům i všem spoluobčanům krásné a klidné Vánoce,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2021. Rádi bychom touto cestou poděkovali
Obecnímu úřadu ve Skorkově a všem svým sponzorům za podporu naší činnosti.

Za TJ Sokol Otradovice
Miroslav Kučera
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SDH SKORKOV, PODBRAHY
A OTRADOVICE
Letošní rok byl pro hasičský sbor, ostatně jako pro nás všechny, výrazně ovlivněn
koronavirovou situací. Činnost spolku byla omezena na minimum, protože na jaře
se nekonaly žádné hasičské soutěže a nemohli jsme uspořádat plánované výlety
pro děti a dospělé členy. Na podzim jsme se už s ohledem na vládní nařízení a
doporučení rozhodli neorganizovat ani oblíbené akce jako Pohádkový les nebo Zlatý
Ventilek.
Jedinými akcemi, které jsme zvládli, zůstalo dodatečné pálení čarodějnic a letní
zábava. V září se pár členů sešlo na brigádu na prořez křovin, v říjnu jsme se po
dohodě s obecním úřadem zapojili do úklidu obce a v listopadu zasahovalo 5 členů
naší zásahové jednotky u požáru osobního automobilu v lese směrem na 4kameny.
Jedinou tradicí, kterou se nám naštěstí podařilo zachovat, bylo pojízdné peklo. Jen
tentokrát Mikuláš s čerty a anděly nechodil za dětmi domů, ale děti (i když asi
nerady
) došly za naší pekelnou výpravou ven před dům. Protože se nemohla
konat ani mikulášská besídka v Otradovicích, vyrazilo naše peklo za dětmi i tam.
Bohužel se do konce roku nebude konat ani Valná Hromada našeho sboru. Pokud
to situace a okolnosti dovolí, uspořádáme VH začátkem příštího roku, ale sami
nedokážeme říct, v jakém rozsahu a jestli vůbec.
Děkujeme všem našim členům, obecnímu úřadu Skorkov a okolním spolkům za
podporu v tomto nelehkém roce a zachovejte nám, prosím, přízeň i nadále. Pokud
to půjde, příští rok se pokusíme si všechny zmeškané akce řádně vynahradit.
Přejeme krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a ať je rok 2021, pro nás
všechny, lepší a veselejší.

Za SDH
Eliška Housková
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TJ REKREANT
Dobrý den, vážení spoluobčané,
je konec roku, zvláštního roku, který jsme si při loňských přáních štěstí a zdraví
k novému roku, nedokázali představit. V našem „Rekreantu“ jsme se i přesto snažili
sportovat a pracovat na maximum možného, v mezích stávající hygienické situace.
Podařilo se nám uspořádat 30.ročník tenisového turnaje, 25.ročník sedmiboje, turnaj
v malém fotbale, Ahoj prázdniny a na závěr sezony silně obsazený a úspěšný
nohejbal trojic. Nejlepší z letošního sportovního roku však byla realizace projektu
„malí rekreanti“, kdy jsme od začátku června do října měli každé páteční odpoledne
na hřišti nadšené děti a mohli jsme je učit základům míčových her, obratnosti a
vytrvalosti. Podařilo se obnovit i páteční podvečerní volejbal, který navazoval na
cvičení s dětmi a kterého se i náctileté děti účastnily.
Chtěl bych prostřednictvím tohoto článku velmi poděkovat všem, kteří nás morálně a
finančně podpořili, obecnímu zastupitelstvu, panu starostovi a i sponzorům z řad
rekreantů, DĚKUJEME!
Na závěr mi dovolte popřát všem především zdraví a štěstí do roku 2021, abychom
se na jaře opět potkali na hřišti a mohli jsme se věnovat obvyklým sportovním
aktivitám.
Za TJ Rekreant
Jan Vaněček – předseda
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MYSLIVECKÝ SPOLEK SOJOVICE
– SKORKOV, Z.S.
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o našem mysliveckém spolku MS Sojovice – Skorkov,
zs., který má našich obcích mnohaletou tradici a Vy jej znáte převážně z pořádání
tradičních plesů v Sojovicích.
Něco o nás: jsme spolek, který hospodaří v lesní a polní honitbě v katastrech obcí
Sojovice a Skorkov o celkové rozloze 730 ha a má 21 členů. Naší loveckou chatu jistě
mnozí znáte, letos jsme přistavěli buňku s chladicím boxem na ulovenou zvěř.
Bohužel s výtvory některých jedinců, kteří se různými malůvkami realizují na jejích
stěnách, se nemůžeme vyrovnat. Proto jsme se rozhodli po domluvě s Obcí Sojovice
pronajatý pozemek oplotit. Mrzí nás to, dokonce jsme museli demontovat i venkovní
posezení, které bylo jak pro nás, tak pro kolemjdoucí k dispozici, kvůli rozlámaným
prknům na sezení.
Naší obhospodařovanou zvěří je primárně zvěř srnčí, prase divoké a z drobné zvěře
je to bažant obecný a zajíc polní. Oba posledně jmenované ale ve volné přírodě
nelovíme pro její nízkou populaci, která se však u zajíce v poslední době začíná
zvedat, z čehož máme opravdu velkou radost. Rovněž u bažanta obecného se nám
pomalu daří zvyšovat jeho populaci v našem revíru, ale jde to opravdu pomalu, byť
každým rokem nakupujeme a vypouštíme několik desítek bažantích slepic a kohoutů
do volné přírody. To vše hradíme za pomoci dotací obcí a z vlastních zdrojů, které
získáváme právě z výnosů plesů a vlastních příspěvků jednotlivých členů spolku.
Hodně nám pomáhají i místní farmáři, kteří nám buď poskytnou nějaké krmivo, nebo
vhodným osevem menších polních ploch.
Něco k lovu: roční plány odlovu se pohybují okolo 14ks srnčí zvěře, které však
nemůžeme dodržet, neboť jich spousta skončí pod koly aut. Nejsme, jak někteří o nás
rádi prohlašují, „Zabijáci zvířátek“. U srnčí zvěře lovíme pouze zvěř ve špatné tělesné
kondici, která by nepřečkala zimní období, zvěř nemocnou nebo s vývojovými
vadami. Bažanta obecného nakupujeme z voliérových chovů, kterého po odlovení
část rozdáme mezi členy a část necháme do plesové tomboly pro Vás. Prase divoké
je v naší honitbě zvěř nestabilní, tzn. nezdržuje se v naší honitbě moc dlouho, nemá
se kde schovat, lesy neposkytuji dostatečný kryt a velký pohyb lidí v lese je nenechá
na jednom místě. K tomu přispívá i volný pohyb psích mazlíčků v polích i v lese. Pes
by měl být při procházce na vodítku, což nařizuje zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti
§ 8 až §10. Znění § 10 uvedeného zákona přímo zakazuje vlastníkům domácích zvířat
nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Ve
většině případů si majitelé psů vůbec neuvědomují, že z jejich strany dochází
k porušování zákona o myslivosti, který plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, zejména
pak v době hnízdění, kladení mláďat ale i zimního strádání, zakazuje.
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Názor chovatele či majitele psa, že mohou v přírodě provádět výcvik nebo venčení
psa, jak se jim zlíbí, je proto mylný. Zcela zbytečně pak řeší porušení zákona orgán
státní správy myslivosti jako přestupek.
Tímto bych na Vás apeloval o dodržování zákona o myslivosti, hlavně
v nadcházejícím zimním období, kdy by zvěř měla být v klidu.
Naše nejbližší akce: hlavní hon, který je naplánován na 19.12.2020 a 26.12.2020 celodenní akce. Prosím abyste v tyto dny omezili procházky po lese, je to z důvodu
bezpečnosti. Další událostí je Myslivecký ples plánovaný na 27.2.2021, teda pokud
to situace „COVID“ dovolí. Případné jiné akce nebo výzvy budeme zveřejňovat na
webových stránkách obcí.
Ještě bych chtěl uvést skutečnost, že spolek může volně prodávat ulovenou zvěř
koncovým zákazníkům pro vlastní spotřebu. Zvěř je vyvržena, zchlazena, prohlídnuta
proškolenou osobou určenou k vyšetření ulovené volně žijící zvěře a u černé zvěře je
vystaven protokol o veterinárním vyšetření na Trichinellu. Dotazy na odkup a ceny u
mysliveckého hospodáře Ing. Filipa Procházky tel. +420 724 085 542, e-mail:
filip.prochazka@strom.cz

Za myslivecký spolek
Josef Skalský a Ing. Filip Procházka
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DĚNÍ V OBCI
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ [1. 10. 2020]
Dne 1. října 2020 se v budově Obecního úřadu Skorkov uskutečnilo Vítání občánků,
kterého se zúčastnila celkem čtyři nově narozená děťátka se svými rodinami:
Filip Uher, Sofie Macurová, Antonín Honzák a Kryštof Tupý
Na úvod této slavnostní chvíle zarecitovaly maminkám a tatínkům žáci ze Základní
školy Sojovice, poté se ujal slova pan starosta s oficiální gratulací. Tuto radostnou
událost stvrdili rodiče svými podpisy do pamětní knihy a zároveň byly předány dary
jak od obecního úřadu, tak od zástupců místních spolků – SDH Skorkov, Podbrahy,
Otradovice a Mysliveckého spolku Sojovice – Skorkov, z.s. Tímto všem velice
děkujeme.
Na závěr proběhlo profesionální rodinné focení, jenž se jistě prostřednictvím fotografií
stane krásnou vzpomínkou.
Vážení rodiče, Vítání občánků si určitě do budoucna nenechte ujít, je to hezká oslava
přivítání vašeho dítěte na světě a v obci.
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ÚKLID OBCE v rámci programu „Ukliďme Česko“ [10.10.2020]
Na podzim tohoto roku se konal úklid obce, který jsme původně plánovali již na jaře.
Z důvodu vládních nařízení a opatření v souvislosti s aktuální situací ohledně
koronaviru jsme bohužel byli nuceni množství dobrovolníků snížit pouze na
povolený počet. Proto jsme tentokrát nemohli tuto akci nijak více prezentovat pro
širší veřejnost a oslovili jsme o spolupráci pouze členy SDH Skorkov.
Účastníci byli rozděleni do několika skupin, aby se dodržela veškerá opatření a
zároveň se pokryla ke sbírání odpadků celá oblast obce Skorkov. Uklízely se také
cesty, silnice a příkopy v okolí, zejména směrem k dálnici D10 a do Staré Boleslavi.
Touto akcí jsme se současně zapojili do republikové události Ukliďme svět, ukliďme
Česko, což je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České
republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a nepořádek.
Děkujeme všem dospělým i dětem, kteří se i přes nepřízeň počasí postarali o úklid
odpadků.
Během tohoto víkendu proběhl také sběr nebezpečných odpadů a ve Skorkově a
Otradovicích byly přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Termín byl
avizován v posledním Zpravodaji. Jejich kapacita byla plně využita.
Prosíme, buďme ve všech našich třech obcích pořádní a nevyhazujme odpadky tam,
kam nepatří. Je to jen vizitka nás všech občanů, v jakém prostředí společně žijeme.
Využívejme správně kontejnery na tříděný odpad i bioodpad! Pokud daný kontejner
bude obsahovat materiál, který do něho nepatří, nebude vyvezen. Tento případ se již
několikrát bohužel stal. Tímto nás čeká jen hromadění dalšího odpadu a zbytečné
finanční pokuty.
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VÝZVA PRO DĚTSKÉ TALENTY
Abychom do nového roku vstoupili s radostí a milejšími očekáváními, než tomu bylo
v přechozích měsících z důvodu veškerých okolností a omezení kolem Covid-19,
rozhodli jsme se vyhlásit akci pro děti všech tří našich obcí:
Doneste během měsíce ledna do poštovní schránky Obecního úřadu Skorkov
obrázky Vašich ratolestí na téma MOJE JARNÍ PŘÁNÍ, které mohou být doplněné
například básničkou, ovšem není to povinné. Představivosti se meze nekladou, ukaž
svůj talent! Na obrázek, prosím, uveďte autorovo jméno a věk (případně i adresu).
Všechny došlé originální kresby budou vystaveny v prostorách OÚ Skorkov, abychom
se těmito výtvory mohli potěšit a zjistit, jaké touhy ukrývají dětská srdce. Pokud někdo
s uveřejněním obrázku nesouhlasí, a přesto se chce zapojit – přidejte, prosím,
k obrázku tuto poznámku. Všichni malíři a výtvarníci budou za jejich díla
v následujícím měsíci po ukončení odměněni.

Za kulturní komisi
Eva Mikšovská

14

ZPRAVODAJ 3/2020

KURZY
Nově bychom rádi v budově OÚ nabídli možnost pořádání a konání různých kurzů.
Vitráže
V listopadu měl proběhnout jednodenní kurz vitráží, který je
posunut do roku 2021. Termín včas upřesníme. Jedná se o
zpracování skleněných střepů. Vyřezání, obroušení a
sestavení do vhodného motivu, následné ocínování a
patinování. Touto technikou lze vyrobit originální šperk, zápich
do květináče, obrázek do okna aj. Kurz je částečně obsazen,
ale v případě zájmu lze otevřít ve vícero termínech. Pozvánku
najdete včas na internetových stránkách a vývěsce Obecního
úřadu.
Léčebná tělesná výchova
Další možností, jak využít prostoru třídy na OÚ, je uskutečnění kurzu léčebné
tělesné výchovy pod vedením fyzioterapeuta. Je určen pro ty, kteří chtějí cvičením
udržet a zlepšit svůj zdravotní stav a kondici. Kurz bude probíhat 1x týdně v deseti
lekcích.
Kurzy jsou pro dospělé a jsou omezené kapacitou. O termínech a cenách budeme
informovat na vývěskách, webových stránkách obce a na Facebooku. V případě
vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Uvítáme také Vaše tipy a postřehy, jaké další kurzy byste uvítali a měli zájem o
jejich zprostředkování.
Kontakt pro zprostředkování a bližší informace o kurzech
Magda Zachová
tel: 776 037 127
magda@zachuv.net
Za kulturní komisi
Magda Zachová
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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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