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Drazí spoluobčané,
již déle než rok se nacházíme v době, kterou
nelze nazvat jinak než dobou koronavirovou.
Každého z nás se tato doba nějak dotkla,
ovlivnila, ne-li přímo změnila. Zdánlivě na ní
není nic pozitivního, ale jedna věc přeci stojí
za povšimnutí. Zbrzdila nás, naši uspěchanou
a stále se zrychlující dobu, v které jsme žili
předtím. Dala nám tak možnost zpomalit,
odpočinout si, zamyslet se, ohlédnout se za
svým životem. Minulost již změnit nelze.
Budoucnost neznáme, je plná nejistot.
Jedinou jistotou, tím jediným, čeho se
můžeme zachytit a držet, jsou přítomné
okamžiky. Všichni máme své sny, představy,
přání a touhy. Některé jsou skromné, jiné
těžce dosažitelné. Možná je teď ten pravý čas
udělat ve svém životě několik nepatrných
změn či rozhodnutí, která Vás mohou
obohatit, inspirovat, bavit, posunout k něčemu
lepšímu, učinit šťastnějšími. Pokud se o něco
nepokusíme, nestane se to. Nestane-li se to,
zůstane nám jen lítost, že se něco nestalo. Je
tolik důvodů proč se nepokusit…
„Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si
myslíte, že to nedokážete, v obou případech
máte pravdu.“
[Henry Ford]
Přeji Vám všem jen to nejlepší a již brzy na
viděnou při nějaké společenské příležitosti!!!
Tomáš Zach
Starosta
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
VODNÉ A STOČNÉ
V posledním čísle zpravodaje roku 2020 byla chybně uvedena vyšší cena
vodného a stočného pro letošní rok. Za nepřesnou informaci se omlouváme.
Opravené údaje (včetně DPH) pro rok 2021:
Vodné
Stočné
Celkem

66,11 Kč/ m³
62,70 Kč/ m³
128,81 Kč/m³

Tyto ceny naleznete i na stránkách provozovatele firmy Stavokomplet s.r.o.

OCHRANNÉ POMŮCKY – RESPIRÁTORY FFP2
Vzhledem k platnému nařízení vlády ohledně ochrany dýchacích cest obec
zakoupila respirátory FFP2, které jsme trvale hlášeným osobám starších 65 let
distribuovali v průběhu měsíce února 2021.
Respirátory jsou stále k dispozici na obecním úřadě, kde si je trvale hlášené
osoby mohou po telefonické dohodě vyzvednout. Nabídka platí pouze do
vyčerpání zásob.

UPOZORNĚNÍ NA ZLODĚJE
V posledních měsících jsme zaznamenali vyšší počet krádeží kol a jiných
movitých věcí ze zahrad a garáží v našich obcích. Věnujte proto, prosím,
zvýšenou pozornost zabezpečení svého majetku.
V případě jakéhokoliv výskytu podezřelých osob či vozidel neprodleně
informujte Policii ČR.
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KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD [21. - 23.5. 2021]
POZOR ZMĚNA UMÍSTĚNÍ KONTEJNERU VE SKORKOVĚ!!!
Budou přistaveny v pátek 21.5.2021 odpoledne na těchto místech:
• u hřiště TJ Sokol Otradovice
• u hřiště TJ Rekreant Skorkov

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ [22.5. 2021]
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!
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PŘESUN KONTEJNERU NA BIOODPAD VE SKORKOVĚ
Upozorňujeme spoluobčany, že kontejner na bioodpad ve Skorkově bude
v příštích týdnech přemístěn (o přesném termínu budeme informovat mobilním
rozhlasem a na úřední desce).
Ze stávajícího místa u urnového háje se přesune za tenisové kurty TJ
Rekreant. Protože se bude kontejner nacházet v těsné blízkosti lesa, žádáme
všechny občany, aby kolem kontejneru udržovali čistotu, a především do něj
nevhazovali věci, které tam nepatří.
Děkujeme za pochopení!
NOVÉ UMÍSTĚNÍ BIOKONTEJNERU VE SKORKOVĚ:

5

ZPRAVODAJ 1/2021

UPOZORNĚNÍ NA PTAČÍ CHŘIPKU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Sběr uhynulého ptactva obec Skorkov zajišťuje prostřednictvím kontejneru
umístěného na zahradě obecního úřadu. V případě úhynu ptactva a nutnosti
jeho likvidace informujte obecní úřad.
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UZAVÍRKA MOSTU TUŘICE [15.4.2021 - 15.8. 2021]
Od 15. 4. 2021 bude prováděna rekonstrukce mostu přes Jizeru v Tuřicích.
Pro dopravu bude most zcela uzavřen (s částečným omezením bude
umožněn průchod pro pěší).
Úsek uzavírky:
Doba uzavírky:
Celková délka:
Důvod uzavírky:
Druh uzavírky:
Objížďková trasa:

silnice č. II/610 v k.ú. Tuřice – most ev.č. 610-019
od 15. dubna 2021 do 15. srpna 2021
uzavírky: cca 100 m
oprava mostu ev.č. 610-019 v k.ú. Tuřice
úplná
po stanovené objízdné trase dle přiloženého plánku

Za Obecní úřad
Tomáš Zach a Alice Kodlová
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TJ SOKOL OTRADOVICE
V letošním roce připravujeme pro všechny sokolíky několik novinek. V plánu je
mj. zbudování asfaltového tréninkového kurtu u tenisové zdi, kde bude umístěn i
basketbalový koš. V horní části hřiště umožníme vybudování menšího bikeparku.
Rádi bychom také opravili historickou bránu a vybudovali nové sociální zázemí,
hlavně sprchu by si sportovci zasloužili. Samozřejmostí je úprava tenisových
kurtů, které jsou všem sportovcům k dispozici.
V areálu travnatého hřiště je pro nejmenší sokolíky umístěno pískoviště
s hračkami, skluzavka a několik houpaček. Pro maminky pak k odpočinku lavičky
pod korunami stromů.
Pevně věříme, že uspořádáme tradiční sportovní a dětské akce, především
dětský den, nohejbal a Mikulášské odpoledne. Snad to COVIDová situace dovolí.
Největším sportovním úspěchem našich sportovců v loňském roce byl postup “A”
družstva stolního tenisu do Krajské soutěže 2.třídy. Gratulujeme.
O všech akcích a novinkách vás budeme včas informovat. Těšíme se na vaši
návštěvu a předvedené sportovní výkony.

Za TJ Sokol Otradovice
Václav Vaňousek
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SDH SKORKOV, PODBRAHY
A OTRADOVICE
VÝJEZDY JSDH
18. 2. 2021 – požár zemědělského objektu, Hřivno – účast 6 členů
14. 3. 2021 – požár stohu balíků slámy, Sobětuchy – účast 3 členů

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A ELEKTROODPADU [25.4.2021]
Vážení spoluobčané,
prosíme Vás, abyste železný šrot, autobaterie a elektroodpad (ledničky, mrazáky,
televize, fény, žehličky apod.) shromáždili těsně před datem sběru a umístili ho
ke vstupům na pozemek. Zamezíte tím různým nenechavcům, aby ho odcizili.
V případě, že nemůžete např. elektroodpad vynést, a potřebujete pomoc,
zavolejte a my Vám pomůžeme.
Kontaktní telefon: Mňuk Tomáš 722 243 412
Dobrovolníci SDH mají sraz v 8 hodin u autobusové
zastávky ve Skorkově
Upozornění: do železného šrotu ani elektroodpadu
nebereme bojlery – patří do velkoobjemového odpadu

Za SDH
Eliška Housková
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TJ REKREANT
Dobrý den vážení spoluobčané,
začalo jaro, i když za okny ještě nedávno padal sníh a vypadalo to venku jako o
Vánocích. V minulých dnech jsme již zahájili práce na úpravě kurtů na novou
sezonu a těšíme se, že ji brzy budeme moci zahájit. Čekáme na uvolnění
přísných hygienických opatření a pravděpodobně začátkem května opět
začneme sportovat s našimi dětmi. Každé páteční odpoledne tak budeme na
kurtech pokračovat v projektu „Malí rekreanti“, který si děti velmi oblíbily. A
protože příklady táhnou, tak chceme nabídnout i jejich rodičům společné
sportování, a to každou neděli odpoledne, kdy bychom hráli například volejbal.
Na letošní sportovní sezonu jsme naplánovali turnaje v tenise, nohejbalu, kopané
a míčový sedmiboj. Termíny najdete na našich webových stránkách
www.tjrekrant.cz nebo na vývěsce na hřišti. Přijďte si také zahrát a udělat něco
pro svoje tělo, velmi rádi přivítáme každého sportovce.
Přeji Vám krásné jarní dny.
Za TJ Rekreant
Jan Vaněček – předseda

Foto z brigády?????
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DĚNÍ V OBCI
JARNÍ ÚKLID V RÁMCI AKCE „UKLIĎME ČESKO“ [22.5.2021]
Obecní úřad Skorkov ve spolupráci s místními spolky pořádá v sobotu 22.5.2021
jarní úklid našich obcí.
Sraz v 9:00 na autobusových zastávkách ve Skorkově, Podbrahách
a Otradovicích.
S sebou si doneste pracovní rukavice a dobrou náladu
rukavice zajištěny).

(pro děti budou

Po skončení akce (pokud to s ohledem na aktuální vládní nařízení bude možné)
si opečeme na zahradě OÚ špekáčky.
Budeme rádi za Vaši účast!

22. května 2021
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SOCHA VE ZVONIČCE SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Do výklenku zvoničky v Otradovicích zasvěcené sv. Janu Nepomuckému, byla
umístěna soška tohoto světce. Tímto děkujeme sponzorovi z Otradovic, který
pro obec sochu pořídil.

POJÍZDNÁ PRODEJNA „HOSTINEC U JELENA“
Pojízdná prodejna bohužel pro velmi malý zájem zrušila středeční prodej v našich
obcích.
Dle telefonické komunikace s panem Novotným, majitelem pojízdné prodejny, by
mělo být možné se domluvit na individuální dovážce nákupu na základě
telefonické objednávky.
Pro více informací a případné objednávky volejte na tel.: 739 626 100
Kontaktní osoba: Petr Novotný
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DĚTSKÁ FYZIOTERAPIE – OTRADOVICE
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o otevření zdravotnického zařízení dětské
fyzioterapie Bc. Hany Tonarové. Dětem přátelskou ordinaci naleznete v části
rodinného domu na adrese Otradovice 89.
Více informací v přiloženém letáku:
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ČARODĚJNICKÁ STEZKA [30.4.-2.5.2021]
Bohužel ani letos se zřejmě všemi oblíbená akce Pálení čarodějnic nebude
moci konat ve stejném duchu jako tomu bylo v předchozích letech.
Proto se členky kulturní komise, za pomoci členů SDH Skorkov, rozhodly
uspořádat pro děti místo klasických soutěží na hřišti ve Skorkově individuální
činnost – Čarodějnickou stezku.
Dle vládních nařízení se nebudeme shlukovat a každý si určí den a čas podle
svých možností na zdolání této stezky. Trasa bude stejná jako známý
Pohádkový les, kde naleznete stanoviště s úkoly. S sebou si vezměte tužku a
papír a již Vám nebrání nic k tomu, abyste se mohli vydat po stopách
skorkovské čarodějnice!
Start bude pod střechou u klubovny TJ Rekreant na tenisovém hřišti ve
Skorkově, kde naleznete 1. stanoviště, mapu a veškeré informace pro tuto
cestu. Dále postupujte dle pokynů.
Tato Čarodějnická hra bude přístupná od 30.4.2021 od 17hod do neděle
2.5.2021 do 16hod. V neděli 2.5.2021 v rozmezí 16 - 17hod doneste rozluštění
z Vašeho putování na tenisové kurty, kde každý účastník získá za svůj výsledek
odměnu.
Snad nám bude počasí přát a děti si touto formou užijí víkend plný magie!
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – PŘEDBĚŽNÁ REGISTRACE
Po rozvolnění vládních opatření bychom rádi uspořádali „Vítání občánků“.
Prosíme rodiče, kteří by měli o přivítání dětí zájem, aby kontaktovali Elišku

Houskovu e-mailem na eliska.houskova@skorkov.cz nebo na tel. 702 097 898.

VÝZVA PRO DĚTSKÉ TALENTY – VYHODNOCENÍ
V minulém čísle zpravodaje byla vyhlášena „Výzva pro dětské talenty“, kde mohly
děti z našich obcí vytvořit či namalovat obrázek na téma MOJE JARNÍ PŘÁNÍ.
Obdrželi jsme celkem 14 krásných kreseb, za které byli jejich malíři již na konci
měsíce března s velkou radostí odměněni. Situace kolem Covidu-19 se opravdu
dotýká nás všech, o čemž vypovídá i skutečnost, že se i toto téma objevilo
v prezentacích. Děti malovaly jako svá přání např. STOP Covid, prosbu o návrat
do škol či možnost zase opět vyrazit na výlet, což jsme dříve brali jako
samozřejmé. Abyste se i vy, čtenáři, mohli potěšit, všechny doručené výtvory si
zde, samozřejmě po odsouhlasení všech rodičů, můžete prohlédnout.
Všem mockrát děkujeme!!!
Za kulturní komisi
Eliška Housková a Eva Mikšovská
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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

24

