NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

Vodovod
Dne 23.5.2012 se uskutečnilo 3. kolo výběrového řízení ve veřejné zakázce Vodovod a
Vodojem v obci Skorkov. Z původních 36 uchazečů bylo ve 3. kole 10 firem. Hlavním
parametrem pro zvolení vítěze výběrového řízení byla nejnižší nabídková cena.
Hodnotící komise na základě zadaných parametrů určila jako vítěze výběrového řízení firmu
Skanska, a.s. Pořadí uchazečů včetně nabídkových cen bylo následně zasláno zastupitelstvu
ke schválení.
V současné době čekáme na podpis smlouvy se Státním Fondem Životního prostředí. Po
obdržení podepsané smlouvy můžou práce začít. O přesném termínu začátku prací Vás
budeme informovat.
Po obdržení podepsané smlouvy od SFŽP svoláme také veřejnou diskuzi mezi firmou
Skanska, a.s. a občany, kde zástupce dodavatele vysvětlí podrobně termíny a průběh stavby a
případně zodpoví dotazy občanů.
O přesném termínu schůzky budete včas informováni.

Omezená otevírací doba na OÚ ve Skorkově
Z důvodu dovolených v letních měsících budou na OÚ omezeny úřední hodiny
v následujících dnech :
2. – 11.7.2012
Pondělí 2.7.
13:00 – 17:00
Středa 4.7.
ZAVŘENO
Pondělí 9.7.
13:00 – 17:00
Středa 11.7.
ZAVŘENO
13.8. – 22.8.2012
Pondělí 13.8.
13:00 – 17:00
Středa 15.8.
ZAVŘENO
Pondělí 20.8.
13:00 – 17:00
Středa 22.8.
ZAVŘENO
V ostatních dnech platí standardní otevírací hodiny. Děkujeme za pochopení.
V případě nouze volejte místostarostu R. Jareše na tel.: 733 193 695.

KULTURA
UDÁLO SE – kulturní a sportovní akce v rámci oslav 680.let

od první zmínky o obci Skorkov

Koncert Československého komorního orchestru za
doprovodu Václava Hudečka
Dne 13.5.2012 zorganizoval Obecní úřad ve skorkovském kostele koncert Československého
komorního orchestru s doprovodem houslového virtuóza Václava Hudečka.
Na koncertě nám byly zahrány tyto skladby :
W.A. Mozart : Divertimento F-Dur, K.V.138
J.S.Bach : Koncert d-moll pro dvoje housle a orchestr, BMW 1043
A.Dvořák : Bagatelly, op. 75b
A. Vivaldi : Čtvero ročních období
Koncertu se mimo jiné zúčastnil zástupce Středočeského Kraje a starosta Benátek nad Jizerou
pan Jaroslav Král a bývalý starosta Prahy 1 pan Jan Hejma s rodinou.
Po koncertu byl v místní hospodě uspořádán raut.
Velký dík patří starostovi naší obce, který celou akci zorganizoval.

 Výlet se seniory do Drážďan
Koncem května jsme vyrazili se seniory na výlet do Drážďan. Hlavním cílem výletu byla
návštěva galerie Zwinger, která se skládá ze 3 částí :
- Obrazová galerie starých mistrů
- Galerie porcelánu
- Zbrojnice
Od paní Koubové jsme obdrželi příspěvěk k výletu :
„ Milé spoludůchodkyně, a spoludůchodci,
v úterý 29.5.2012 jsme využily pozvání našeho úřadu a účastnily se zájezdu do Drážďan.
Návštěva drážďanské galerie Zwinger byla pro nás velký kulturní zážitek ( vstupenku
hradil úřad ).
Následoval výtečný oběd v klidné restauraci s česky mluvícím personálem ( též hrazeno
úřadem ).
Odpoledne jsme strávili šmejděním po krámech. Bylo nutno koupit něco drobného našim
vnoučatům.
Domů jsme dorazily v pořádku kolem 18. hodiny.
Za superzájezd děkují spokojené babči
Koubová, Nováková, Roškotová a Uhrová.“

 Zájezd do Městského divadla v Mladé Boleslavi
Dne 24.5.2012 jsme spolu se sousedy ze Sojovic vyrazili za kulturou do divadla, kde hráli
„americký muzikál na boleslavské téma“ DĚDEČEK AUTOMOBIL s hvězdným obsazením
jako např.: Ota Jirák, Dalimil Klapka j., Matouš Ruml a další.
Jelikož účastníci zájezdu projevili velký zájem, pokusíme se na příští rok zájezd do divadla
zopakovat.

 Fotbalové derby s obcí Sojovice
Dne 19.5.2012 se náš švédský tým staršího dorostu ( 35 let a více ) utkal v dlouho
očekáváném fotbalovém derby s našimi sousedy z NDR. Tento vyhrocený zápas jsme dotáhli
do úspěšného konce a soupeře jsme přehráli 2:1. Vítězství jsme následně oslavili na taneční
zábavě, která následovala po zápase.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem postarali o přípravy a průběh slavnostního
zápasu. Obzvlášť děkujeme :
- Zdeňkovi Veselému za profesionální komentář během zápasu, kterým výrazně přispěl
k zábavě během zápasu
- Olině Zavřelové za kulturní vložku během přestávky, kdy nám předvedla egyptské
tance
- Evě Novotné za zajištění 1. lékařské pomoci ( která nakonec naštěstí nebyla potřeba )
- Pavlu Mayovi za sponzorský dar – fotbalový míč
Věříme, že jsme uspořádáním fotbalového zápasu přispěli k utužení sousedských vztahů
z obcí Sojovice a už teď se těšíme na odvetu.

 VIP tenis ve Skorkově
Dne 2.6. se uskutečnil na tenisových kurtech ve Skorkově VIP turnaj v tenise – čtyřhry.
Z VIP hostů se turnaje zúčastnili např. známý herec Josef Dvořák, majitel firmy Autokomplex
Menčík, zástupce firmy Bramko Semice, ale i starosta obce Sojovic. Skorkov reprezentovali
starosta obce Miloš Honzák, Luboš Macura a Jan Nový.
Vítězem turnaje se stala dvojice Josef Dvořák a pan Fousek.
Starostové se nenechali zahambit. Na duhém místě se umístila dvojice M. Honzák a L.
Macura a na třetím místě Z. Kvapil a J. Kropáček.

 DVD z letošních akcí
Na OÚ ve Skorkově je možno objednat DVD s následujícími akcemi, které proběhly
v letošním roce :
- Koncert Československého komorního orchestru za doprovodu Václava Hudečka
- Fotbalový zápas Švédsko – NDR
- Výlet se seniory do Drážďan
- VIP tenisový turnaj
- Hasičské závody ve Skorkově
Vybraná DVD je možno zakoupit za 40,-Kč /DVD.

INFORMACE

 Obchod ve Skorkově – omezení otevíracích hodin
V termínu od 9.7. do 14.7. bude z důvodu dovolené omezen provoz obchodu – otevřeno bude
pouze od 8-11 hodin dopoledne. Odpoledne bude zavřeno!

 Zrestaurování křížku ve Skorkově
Po výbuchu v domě rodiny pana Gavendy z loňského prosince spousta našich občanů této
rodině pomohla, ať už fizycky nebo finančním darem, vzniklé škody redukovat.
Na Obecním úřadě jsme od rodiny pana Gavendy obdrželi děkovný dopis všem občanům
včetně příslibu, že pan Gavenda pro naši obec zrestauruje skorkovský křížek pod kostelem.
Křížek pan Gavenda zrestauroval během letošního jara. Během prací byl objeven i původní
nápis s letopočtem, který byl také opraven a v původním znění umístěn na čelní stranu kříže.
Děkujeme tímto panu Gavendovi za profesionální práci.

 Hasičské závody ve Skorkově
Začátkem června se ve Skorkově konala okrsková soutěž v požárním útoku.
Našim družstvům se na domácí půdě obzvlášť zadařilo – a to ve všech kategoriích.
V kategorii mladších žáků se Skorkov umístil na 1. a 2. místě.
V kategorii žen se Skorkov umístil na 1. a 4. místě.
V kategorii mužů se Skorkov umístil na 2. a 3. místě.
Slavnostního zahájení se mimo jiných zúčastnili také zástupce Středočeského Kraje, náměstek
hejtmanky pan Robin Povšík a mladoboleslavský kandidát do Senátu pan Adolf Beznoska.
Pan Jaroslav Macura obdržel od starosty obce ocenění za dlouholetou a příkladnou práci u
dobrovolných hasičů.
Jsme rádi, že i organizace závodů – od příprav až po samotné závody – proběhla po všech
stránkách výborně.
Všem našim závodníkům i organizátorům gratulujeme a věříme, že se podobné výsledky
budou opakovat i do budoucna.

 Dětský karneval a taneční zábava
V sobotu 14.července Vás zveme na taneční zábavu, která se bude konat ve Skorkově na
hřišti a to od 20:00 hodin.
O dobrou zábavu se postará DJ Štěpán.
Vstupné : 50,- Kč.
Po úspěchu z minulého roku si Vás a Vaše děti i letos dovolujeme pozvat na dětský karneval,
který se ( na rozdíl od loňského roku ) bude tentokrát konat na hřišti ve Skorkově.
Termín konání karnevalu je neděle 15.července od 16:00 hodin.
Pro Vaše děti připravujeme diskotéku, různé zábavné hry o ceny a soutěž o nejlepší masku.
Občerstvení bude zajištěno.
Vstupné dobrovolné. Malinovka pro děti zdarma.
Vybrané vstupné z karnevalu a taneční zábavy bude předáno na charitu.

 TJ Sokol Otradovice
TJ Sokol Otradovice zve všechny členy TJ Sokol Otradovice, děti, rodiče, prarodiče a známé
na následující akce během prázdnin :
- 14.7. Dětské malování – opravdu jen pro malé děti
- 11.8. Nohejbalový turnaj trojic
- 18.8. Tenisový turnaj – čtyřhry
Podrobné informace budou vždy zveřejněny na plakátech, mailem, vývěskách nebo osobně.

 Sportovní akce na hřišti ve Skorkově
30.6.2012 – Turnaj ve fotbale, 22. ročník
21.7.2012 – Tenis čtyřhra
4.8.2012 – Zlatý ventilek
25.8.2012 – Sedmiboj
1.9.2012 – Ahoj Prázdniny
8.9.2012 – Nohejbal OÚ

 Zpravodaj na internetu
Od letošního roku je možno Zpravodaj stáhnout z našich internetových stránek
www.skorkov.cz .

Z NAŠÍ HISTORIE
V této části pokračujeme s otištěním obsahu kroniky obce Skorkov. V minulém čísle jste se
seznámili se zápisy z roku 1968 - 1973. Dalším obdobím, které bylo v kronice zaznamenáno
je rok 1974 – 1978. Pro úplnost uvádíme, že obsah kroniky je opsán ve stejném znění
/i s chybami/, dle originálu.

ROK 1974
Leden a únor velmi teplo, téměř žádný mráz, bez sněhu, tak že se silnice nemusely posypávat
směsí soli a pískem, půdní vláhy je málo. Jaro a jarní práce započaly již koncem února.
V březnu rozkvétají ovocné stromy, ranější třešně, jabloně, ořechy a švestky. Kolem svátku
sv. Josefa přicházejí dvoudenní mrazíky a všechny květy zmrzly, zvláště ořechy mnoho
utrpěly, tak že se v březnu již předpovídá rok chudý na ovoce. Duben velice suchý a celý
měsíc slunečno jako ve žních. Polní práce pokračují snadno. Květnu začalo pršet a prší celý
měsíc až do 20. června. Pak se počasí lepší a nastávají teplé dny až do 1. září. Jarní práce
provedlo JZD velmi úspěšně a v dubnu při pěkném počasí dochází k suchu až k takovému, že
by bylo nutno zavlažovat některé pícniny i ranné brambory. Ale JZD nestačí použít stávající
závlahy a k menšímu zavlažování dochází až koncem května. Ranné brambory začíná JZD
vybírat už 8. Června při (ha výnosu) na Skorkovské vinici při výnosu 70 – 80 q po hektaru.
Lučního sena narostlo mnoho, ale JZD jej z 50% nesklídilo a co sklídilo bylo nekvalitní.
Zatím probíhají přípravy na žně. Je zajímavé, že k dozrání obilí dochází v tomto roce až
v srpnu a proti jiným létům, kdy začínají žně 20. června. Sklizeň provádějí 4 kombajny z toho
vlastní 2 JZD Pojizeří a dva z STS Kněžmost. Sklizeň jde rychle a obilí jim nestačí dozrát, tak
že sloučení žní je týden po Sojovické pouti to je 20. srpna. V historii JZD je to velmi krátká
doba. Cibule narostla velmi pěkná co do velikosti i výnosu. Brambory trochu hnijí, ale
zlepšení počasí hnilobu zarazilo a opožďuje se sklizeň slámy.

Rok
1971
1972

mléko (L) plán (L)
363000
360000
371827
400000

cukrovka (q) brambory (q) cibule (q) obilí celkem (q)
314
133
134
31
370
149
216
27,3

1973
1974
Rok
1971
1972
1973
1974

441190
400000
446673
430000
krmná řepa (q)
478
673
787
663

344
477

145
166

182
244

33
36

Celkem dodávka masa stoupala v roce 1970 – 700 q, 1974 – 1000 q.
JZD v tomto roce dostavělo kravín a svedlo do něj dalších 100 kusů. V senoseči přišla veliká
voda na Jizeře a většinu sena v kupkách odnesla a zbylé seno se sklídilo ve špatné kvalitě.
Druhá povodeň přišla 27 až 30 prosince, která shodila zavlažovací potrubí přes Jizeru. Celé
vánoce prší bez sněhu. Teplota denní až + 10° a noční + 5°. V červnu dokončena výstavba
kulturní místnosti a slavně otevřena 15. Června a 16. Června bylo v naší obci požární
okrskové cvičení a v novém kulturním stánku večerní zábava. V kulturní místnosti bylo
podáno 200 obědů a průběh cvičení byl slavnostní. V létě toho roku bylo zahájeno filmové
představení pro děti uskutečněné svazem SSM a pořádáno každou neděli. Rozvíjí se činnost
kulturní i tělovýchovná. MNV v akci Z zahájilo úpravu chodníků a rozšíření zatáčky proti
Jednotě. Na akci pracuje MNV, PO a SSM. MNV provádí prodloužení elektrických přípojek
k novostavbám rodinných domků na obci a v Otradovicích. Byly dostavěny 4 chaty a
rozestavěny jsou další 3 domky na obci. Dále byla otevřena dálnice od 4 kamenů nad
Skorkov. Dále se opravuje kostel na kterém pracuje zedník Houska. Dostává novou střechu,
okapní žlaby a věžička, zakrystije a vchod jsou oplechovány měděným plechem. Na špičce
s pozlacenou koulí a křížem. Projevuje se málo vody jak v Jizeře tak ve studních. Pekárna
v Sojovicích nám začala péct bílý chléb podmáslový, ale dražší na kilogram o 2.80 Kč.
Vedoucí prodejen: Otradovice – Rysl František
Skorkov - Rogozínská
Obchody zůstávají po shoru.
Farář – Jaroslav Zbořil
Předseda požárníků – Rejzek Zdeněk
ČSP – Zvolánková Alžběta
Ředitel školy – Šimůnek Václav
V Zelené Boudě vedoucí – Jan Hanuš
V Podbražské hájovně – Jan Janeček a během roku se odstěhoval na Domažlicko
Vánoce jsou bohaté, jídla, pití a dárků je dostatek (žádná krize). Práce je nadbytek. Půlnoční
mše v kostele se koná navečer, jen pro malou hrstku lidí. Do školy chodí 14 žáků.
Srny 30 ks, zajíci 70 ks, div. Králíků 30 ks, bažanti 60 ks, koroptve asi 30 ks, lišek asi 10 ks,
vepřů držných u soukromníků 56 ks (záhumenkářů), husy 15 ks, kozy 2 ks, slepice 913 ks,
koně 2 ks. Toto vše dle soupisu na MNV. Lesní zvěř hlášena lesním hospodářem.

ROK 1975
Leden začal velmi mírnou zimou téměř bez mrazů, bláta bylo dosti, sníh žádný tak že silnice
nebylo třeba sypati. Počasí příznivé, tak že práce započaly v březnu a byly velmi rychle
dodělány. Stromy počaly pučet již v březnu, dobře odkvetly a slibuji dosti ovoce, hlavně
jablek, hrušek i třešní ale méně švestek. Měsíce duben a květen jsou dosti chladné je dostatek
vláhy, tak že úroda v polích slibuje dobrou úrodu. Pícnin narostlo dosti, jak první seč tak i
druhá seč. Ranné brambory začalo JZD vybírat 8. června s počátečním výnosem 80 q po ha.
Cena 280 Kč za 1 q. Sklizeň rychle pokračovala s pomocí 2 jednořádkovými kombajny, tak že
15. Června vybírání ranných brambor skončilo poprvé za 15 let dobře, což umožnilo připravit
se na žně. Žně začaly 24. července a rozhodně skončily 10. srpna. Po mnoha létech se oběvil
v polích vlčí mák a metlice. Samozřejmě že hektarový výnos je podstatně nižší. Sklizeň slámy
se daří protože od sklizně brambor nezapršelo, stále jasné počasí. Vedra až 30°C. Slunce svítí

a počasí vhodné pro dovolené. Po žních je nadále velmi teplo s denním svitem slunce, obloha
jak vyleštěná. Bohužel začíná působit sucho na ostatní plodiny tj. cukrovku a ost. pícniny.
Deště přišly na konci září vhod, ale sucho je trvalé. Houby po celý rok nejsou až kolem 10. –
20. 9. se objevily. Skončila válka ve Vietnamu, Americká vojska odešla. Skončil fašismus
v Portugalsku, ale vnitřní situace je tam plná zvratu. Naši občané též sledují situaci na
středním východě – Izrael, Egypt, Syrie atd. Dále i události v Chile a v Jižní Americe. Do
těchto událostí zapadá i společná let sovětských kosmonautů na kosmické lodi Sojice a
americké lodi Apolo, který se úspěšně vydařil. I v ČSSR se konala spartakiáda, která byla
také velmi úspěšná. Významnou událostí bylo setkání 35 států v Helsinkách, kde bylo
dosaženo dohody z které by měl vzejít dlouho trvající mír, což příznivě ovlivňuje spokojenost
všech našich občanů. Jedna událost, která prozatím nepůsobí příznivě v okolních státech je
kapitalistická hospodářská krize, nezaměstnanost pracujících a stoupající inflace. V ČSSR se
prozatím tento jev nevyskytuje což je přednost socialistických států. Příznakem dnešní doby a
životní úrovně je pozoruhodné cestování našich spoluobčanů. Organizace sloučené v národní
frontě pořádají tématické i poučné zájezdy do nejlepších koutů naší vlasti ale téže do
zahraničí. Nejméně dva autobusové zájezdy dále též svými osobními vozy. Jezdí do
Maďarska, Polska, NDR, SSSR, Bulharska, Rumunska, Jugoslávie nejvíce však do SSSR asi
již 40 osob. MNV dokončuje v akci Z chodníky, ve Skorkově v Otradovicích betonový
chodník po celé délce obce. Na kostele oprava pokračuje menším tempem, protože prozatím
není další příděl peněz. V obci je deset domů neobydlených a mnoho domů s jedním
obyvatelem. Každý občan se snaží svůj rodinný domek vzhledně upravit a přístavbama
rozšířit. Zvonice je zařazena do druhé kategorizace oprav. JZD pokračuje ve zvětšování
rozoráváním polních cest pod Podbrahy, též cesta přes Lada do Lipky a tím se zvyšují lidmy
ve větší celky až 60 ha. Dále se JZD připravuje do sloučení do většího hospodářského celku
asi o výměře 2300 hektarů zemědělské půdy a to pod JZD „Pokrok“ se sídlem v Kostelním
Hlavně. Tento hospodářský podnik se skládá z obcí Sojovice, Skorkov, Hlavenec a obě
Hlavna. Prozatím z pěti národních výborů. Jablek se urodilo velké množství téže hrušek i
ořechů. Švestek méně. Úroda byla průměrná spíše menší. JZD rozšiřuji svůj strojní park o
silnější traktory 2 o síle po 80 HP dále o kombajn, který je doposud jeden z nejvýhodnějších.
Přistavuje halu na výrobu vajec, ale i odchovnu kuřat pro odchod telat a býků na žír.
Skorkovský kravín byl přeměněn pro chov jalovic na 100 kusů. Porodna prasnic slouží dále
ke svému účelu to je odchovu selat.

ROK 1978
Dne 20. 5. 1978 zemřel dosavadní kronikář obce, bývalý předseda MNV, zakládající člen JZD
a později jeho předseda, s. Josef Urban ze Skorkova č, 9 – ve věku 64 let. Místním národním
výborem ve Skorkově byla navržena a schválena jako nová kronikářka Drahomíra
Kubistová ze Skorkova č.p. 52.
Narodila jsem se 14. 8. 1941 v Praze. Po roce 1945, po rozvodu mých rodičů jsem se
s matkou odstěhovala do Skorkova č.p. 52. Tento dům postavila před lety sestra mého
dědečka, která byla manželkou tehdejšího zdejšího řídícího učitele Josefa Havlůje. Ve
Skorkově jsem vychodila národní školu (1. – 5. Ročník), další 3 roky povinné školní docházky
jsem absolvovala na 1. Osmiletce ve Staré Boleslavi. Po maturitě na jedenáctileté střední
škole v Brandýse n./L. jsem pracovala 15 let u Pražských vodáren jako laborantka ve vodárně
Káraný. Jsem vdaná, mám 2 dcery. Nyní pracují u Pražských vodáren v Praze 1, Národní 13,
jako adm. pracovnice. Jsem členkou KSČ, ROH, SČSP, ČSTV a ČSSŽ.
Naši obec dnes tvoří celek, který vznikl sloučením několika obcí a národních výborů:
Skorkov, Podbrahy, Otradovice a osada Zelená Bouda. Obec má 157 popisných čísel
(Skorkov 71, Podbrahy 32, Otradovice 54), z nichž k nejstarším budovám patří kostel z 13.

Století, který byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli a fara, postavená v r. 1910. Počet obyvatel k 31.
12. 1978 činí 487.
Místní národní výbor pracuje ve složení:
Předseda:
Jaroslav Mňuk
50 let montér bydl. Skorkov 5
Tajemník:
Václav Špalek
69 let důchodce
Skorkov 43
Místopředseda: Stanislav Piskáček
64 let důchodce
Otradovice 21
Členové:
Miloslav Prášek
49 let řidič
Otradovice 22
Josef Čvančara
41 let technik
Otradovice 9
Květoslava Vomáčková 39 let měřička
Otradovice 43
Anna Hanžlová
29 let měřička
Otradovice 27
Josef Mecera
49 let zaměst. obch.
Podbrahy 2
Ladislav Šesták
43 let údržbář
Podbrahy 31
Zdeněk Rejzek
52 let údržbář
Skorkov 64
Václav Kubista
37 let velínář
Skorkov 52
Milada Macurová
46 let zdr. sestra
Skorkov 38
Hana Macurová
32 let JZD
Skorkov 29
Jaroslav Rogozínský
40 let technik
Skorkov 39
Václav Procházka
56 let ekonom
Skorkov 68
Rudolf Roškota
32 let přísl. SNB
Skorkov 57
Stanislava Kódlová
46 let měřička
Skorkov 47
MNV pracuje v budově bývalé školy, která byla ve Skorkově zrušena. Úřední hodiny jsou 2x
týdně od 13 do 18 hod. Při MNV pracuje 5 komisí: stavební, kulturní, finanční, sociální, pro
ochranu veřejného pořádku. Dosti úspěšně pracuje Sbor pro občanské záležitosti při Výboru
žen. 20. Května uspořádal první vítání občánků v tomto roce. Přivítány byly děti:
Heroutová Hana, Otradovice 22, nar. 7. 7. 1977
Nový Michal, Otradovice – lesní záv. byt, 29. 7. 1977
Nimrichtr Martin, Otradovice Otradovice 4, 1. 11. 1977
Bureš Martin, Otradovice 24, 25. 2. 1978
Macurová Zuzana, Otradovice 30, 1. 3. 1978
Špalková Marcela, Skorkov 43, 19. 3. 1978
Hruška Martin, Skorkov 23, 24. 3. 1978
Druhé slavnostní vítání občánků se uskutečnilo 10. září a byly přivítány do života další 4 děti:
Nekovářová Marie, Podbrahy 12, nar. 19. 5. 1978
Procházka Jan, Skorkov 49, 6. 6. 1978
Vaňousková Hana, Otradovice 13, 14. 6. 1978
Procházková Kateřina, Skorkov 18, 13. 7. 1978
Sbor pro občanské záležitosti ve složení Macurová Hana, Mikšovská Václava, Koubková
Marie, Kódlová Stanislava, Hanžlová Anna, Vomáčková Květa, Šesták Ladislav, Šubrtová
Míla organizuje též blahopřání jubilantům místním rozhlasem i osobně od 60 let a podílí se na
důstojném rozloučení při pohřbech.
V uplynulém roce zemřeli:
13.2.78 Maternová z Otradovic 42 ve věku 80 let
14.4.78 Novotná Helena ze Skorkova 2 ve věku 78 let
23.4.78 Čmerdová z Otradovic 37 ve věku 68 let
20.5.78 Urban Josef Skorkov 9 věk 68 let
10.6.78 Tůma Ed. Zelená Bouda 67 věk 58 let
27.6.78 Houska Antonín Skorkov 56 věk 77 let
11.8.78 Pánek Josef Skorkov 41 let věk 49 let
10.10.78 Nimrichtrová Marie Otradovice 4 věk 72 let
1.11.78 Sojovský Václav Skorkov 25 věk 78 let
( pokračování příště )

Kontaktní informace OÚ obce Skorkov
Obecní úřad Skorkov
Skorkov 32
294 74 Předměřice nad Jizerou
Telefon: +420 326 921 133
Fax: +420 326 921 427
E-mail: obecskorkov@skorkov.cz
Web : www.skorkov.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 08:00 - 10:00 13:00 - 17:00
Středa: 13:00 - 17:00
Starosta obce Skorkov
Miloš Honzák

Místostarosta obce Skorkov
Roman Jareš

