NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

Vodovod – zahájení prací
Práce na výstavbě vodovodu v obci byly zahájeny v srpnu. Hlavním úkolem dodavatele je
momentálně dokončení stavby vodovodního řádu na hlavních silnicích. Pokud to počasí
dovolí, je cílem dodavatele dokončit vodovodní řád v hlavních silnicích do poloviny měsíce
listopadu tohoto roku.
Až následně se budou provádět přípojky k jednotlivým nemovitostem.
Informujeme všechny občany, kteří mají projekt na vodovodní přípojku a mají zájem o
vypracování nabídky od dodavatele vodovodního řádu na vyhotovení přípojky včetně usazení
vodovodní šachty, aby se nahlásili na e-mailovou adresu jares.roman@seznam.cz nebo SMS
zprávou na telefonní číslo 733 193 695.
Při nahlášení uveďte jméno, adresu bydliště a telefonní číslo a vše zašlete na výše uvedený
kontakt nejpozději do 31.10.2012.
Následně po ukončení vodovodního řádu v hlavních silnicích Vás bude kontaktovat zástupce
dodavatele, aby s Vámi domluvil schůzku.
Další podrobnosti k výstavbě vodovodu budeme dále průběžně zveřejňovat na internetových
stránkách obce v sekci VODOVOD a na vývěskách obce.

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje a volby do senátu
Informujeme občany, že ve dnech 12. a 13. října 2012 se konají volby do zastupitelstva
Středočeského kraje a v našem volebním obvodu také volby do Senátu Parlamentu České
republiky.
V našem volebním obvodu budou pro voliče otevřeny 2 volební okrsky :
- Volební okrsek č.1 ve Skorkově 32 – v budově Obecního úřadu pro občany s trvalým
pobytem ve Skorkově a v Podbrahách.
- Volební okrsek č.2 v Otradovicích 30 – v budově hotelu Jizera pro občany s trvalým
pobytem v Otradovicích.
Volby proběhnou v následujících termínech :
- Pátek 12.října od 14:00 hodin do 22:00 hodin
- Sobota 13.října od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Volební lístky obdržíte nejpozději do 9.října do Vašich schránek.

Ukončení provozu obecní knihovny
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo z důvodu velmi nízké návštěvnosti obecní knihovny
v prostorách Obecního úřadu ve Skorkově provoz této knihovny uzavřít.
Provoz knihovny bude ukončen ke dni 31.12.2012.
Místnost bude následně využívána jako archiv Obecního úřadu.

INFORMACE

Audit z Krajského úřadu Středočeského kraje
Dne 20.9. 2012 byla na našem Obecním úřadě provedena kontrola hospodaření auditory
z Krajského úřadu Středočeského kraje.
Během auditu nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v obci přistaveny ve dnech 20.10 – 21.10.2012.
Pozor : jelikož dodavatel vodovodu využívá dvůr Obecního úřadu ke skladování materiálu,
bude tentokrát 1 kontejner přistavěn ve Skorkově na parkovišti u hřbitova.
Druhý menší kontejner bude přistavěn v Otradovicích na otočce.

Svoz nebezpečného odpadu
Skorkov
sobota 27.10.2012

Obec
Den a datum
stanoviště

čas

Otradovice-otočka

8:00 – 8:20

Podbrahy-zastávka ČSAD

8:25 – 8:45

Skorkov – zastávka ČSAD

8:50 – 9:10

Na určených stanovištích mohou občané bezplatně předat pracovníkům svozové firmy
následující odpad:


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 s
disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!



azbestový odpad – pouze v omezeném množství
V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů
z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) – nejedná se o
nebezpečný odpad!

Brigáda na úklid lesa
Jako každý rok i letos se chystáme na úklid lesa.
Podzimní brigáda na úklid lesa bude v sobotu 20.10.2012. Sraz účastníků bude v Otradovicích
na křižovatce na zastávce autobusu v 9:00 hodin. Po úklidu si budou moci brigádníci opéct
vuřty. Účastníkům doporučujeme, aby si s sebou vzali pracovní rukavice, případně reflexní
vestu a hlavně dobrou náladu. Těšíme se na Vaši účast.
Bohužel i přes každoroční brigády odpadu v lese a podél silnic přibývá, proto uvítáme, když
se připojíte a pomůžete nám.
Předem děkujeme, že Vám na našem okolí také záleží.

KULTURA - připravujeme

Křeslo pro hosta
Obecní Úřad ve Skorkově, si Vás dovoluje pozvat dne 26.10.2012 v 19:30 hod. do restaurace
hotelu Jizera v Otradovicích, kde se bude konat

 Zájezd do Městského divadla v Mladé Boleslavi
Po jarním úspěšném výletu do divadla v Mladé Boleslavi na hru Dědeček Automobil si Vás
kulturní komise OÚ Skorkov ve spolupráci s Obecním úřadem v Sojovicích dovolují pozvat
do Městského divadla v Mladé Boleslavi na divadelní hru :

Tlustý prase
- Love story, která musí překonat překážky.
- Jeden obyčejný příběh, který aktérům převrátí život v základech.
Termín představení : Středa 14.11.2012 v 19:00 hod.
Odjezd z autobusové zastávky ve Skorkově v 17:40 hod.
Doprava autobusem. Dopravu pro Vás organizuje a hradí Obecní úřad.
Cena : 160,- Kč

Vstupenky je možno rezervovat a zaplatit na Obecním úřadě ve Skorkově osobně nebo
telefonicky.
Rádi bychom Vás upozornili na omezené kapacity ( 20 lístků pro občany Skorkova, Podbrah a
Otradovic ), proto lístky rezervujte co nejdříve.

 Rozsvícení vánočního stromečku
Dne 1.12.2012 se u autobusové zastávky ve Skorkově uskuteční tradiční slavnostní rozsvícení
vánočního stromku.
Program zveřejníme s předstihem na internetových stránkách a na vývěskách.

 Posezení se seniory

pod vánočním stromkem

Jako každý rok i letos připravujeme posezení pod vánočním stromečkem s našimi seniory,
které se bude konat dne 6.12.2012 od 16:00 hodin v hotelu Jizera v Otradovicích.

UDÁLO SE – letní sportovní a kulturní akce

 Letní sportovní a kulturní akce
V průběhu léta se v naší obci konaly následující akce :
- Fotbalový turnaj – 22.ročník
- Tenisový turnaj – čtyřhry – TJ Rekreant
- Malování na panely pro děti – TJ Sokol Otradovice
- Dětský karneval – OÚ Skorkov
- Zlatý ventilek – hasiči
- Nohejbalový turnaj – TJ Sokol Otradovice
- Tenisový turnaj dvojic – TJ Sokol Otradovice
- Sedmiboj – TJ Rekreant
- Ahoj Prázdniny – TJ Rekreant
- Nohejbalový turnaj – OÚ Skorkov
- Pohádkový les pro děti – Svaz žen

 TJ Rekreant informuje
Sedmiboj se letos hrál 25.8., sluníčko pražilo a vedro bylo jako na Riviéře, jen to moře
chybělo. K dispozici bylo jen moře potu soutěžících, kteří v tomhle parnu podávali
neskutečné výkony. Přijelo jich trochu méně než jiné roky, ostatní asi jeli na tu pravou
Riviéru. A nebo se báli skorkovské konkurence? A kdo vyhrál? Opět Dědci - Luboš Macura
s kolegou Karlem Jelínkem.
Ahoj prázdniny :
Každý konec prázdnin se nám ti dospělí snaží alespoň trochu zpříjemnit, než zase začne škola,
děsný ranní vstávání, problémy s učitelkama, školníkem, ztracenou žákovskou a taky
s rodičema kvůli poznámkám, že se peru, v hodině neustále kecám, zapomínám přezůvky,
domácí úkoly a tak podobně. Poslední prázdninový víkend vyšel naštěstí až na září 1.9., kdy
pro nás na tenisových kurtech uspořádali rozlučku s létem. Počasí vypadalo všelijak, občas
lehce mžilo, ale nakonec sluníčko přece jen vykouklo a že je chladno??? No to nikomu
nevadí, při závodění na kole, přetahování lanem a dalších soutěží se přece zahřejeme. A
protože pro nás připravili spoustu cen – hraček, omalovánek, pastelek, hlavolamů, blbostí pro
holky jako jsou růžový gumičky a náramky, tak jsme se snažili, co to šlo. I když nás bylo asi
38, tak na každého se dostalo hned několik hraček. A protože nám dospělí závidí, že už si
nemůžou hrát tak jako my, tak si na závěr zahrají alespoň jednu hru, takovou dost divnou –
hází po sobě vajíčko z čím dál větší vzdálenosti a komu vydrží co nejdéle celé, tak vyhrál. I
když jsou ti ostatní pěkně ulepený od syrovýho vajíčka, tak se odpoledne líbilo všem. Tak
školu ten rok nějak vydržte a ahoj zase za rok.

Dětský karneval
Dne 12.8.2012 se na zahradě Obecního úřadu konal dětský karneval se spoustou soutěží o
ceny včetně soutěže o nejhezčí masku.
Jsme rádi, že se karnevalu zúčastnilo plno dětí a že dětský letní karneval se pomalu začíná
stávat tradicí.
Děkujeme tímto „klaunům“ Monice Jarešové a Elišce Vaňouskové za zábavu, kterou pro děti
i jejich rodiče připravily.

TJ Sokol Otradovice informuje
V areálu TJ Sokol Otradovice proběhl dne 11.8.2012 kvalitní a veselý 3. ročník
Nohejbalového turnaje za účasti 10 mužstev. Po velmi dobrých sportovních výkonech bylo
následující pořadí:
1. Litol „B“
2. Litol „A“
3. Příběh (Jakub Krejza + kolektiv)
TJ Sokol děkuje všem účastníkům, pomocníkům a koordinátorovi Pavlu Mayovi.
Dále zde proběhl (18.8.2012) i 2. ročník velmi kvalitního tenisového turnaje ve čtyřhrách,
kterého se zúčastnilo 11 dvojic. Po urputných bojích do pozdního odpoledne bylo následující
pořadí:
1.Dondoši (Jana Richtrmocová+Jan Dondoš Trunda)
2. Charváti (Jarda Charvát ml. + Jirka Šulc)
3. Důchodci (Jitka Vaněčková + Honza Vaněček)
4.Chuligáni (Tomáš Macura + Tomáš Vojtíšek)
TJ Sokol opět děkuje všem účastníkům a pomocníkům.

Nohejbalový turnaj ve Skorkově
Dne 8.9.2012 se na antukových kurtech konal již 5. ročník nohejbalového turnaje o putovní
pohár starosty obce Skorkova.
Turnaje se zúčastnilo 11 tříčlenných týmů. Jsme rádi, že se po delší době na medailových
pozicích umístil tým ze Skorkova.
Všem týmům gratulujeme a těšíme se na další ročník.
Medailová umístění : 1. místo – Trio Mára
2. místo – Primalex
3. místo – Kovárna ( Skorkov )
Více informací včetně fotogalerie naleznete na internetových stránkách obce
www.skorkov.cz.

 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 1974 – 1978(část). Dalším obdobím, které bylo v kronice
zaznamenáno je rok 1978(pokračování) – 1979 (část). Pro úplnost uvádíme, že obsah kroniky
je opsán ve stejném znění /i s chybami/, dle originálu.

ROK 1978 – pokračování
Většina lidí pracuje ve složkách a organizacích v obci: KSČ, ROH, SSM, SČSP, Výbor žen,
ČSPO a v jiných složkách NF ( Myslivecké sdružení, Svaz zahrádkářů aj.). Někteří soudruzi
pracují ve společenských organizacích i mimo rámec obce, jako např. Václav Socha z čp. 53
je poslancem ONV pro volební obvod našich obcí (Skorkov, Podbrahy, Otradovice a sousední
Sojovice).
Uplynulý rok lze nazvat rokem mokrým a rokem velkých výkyvů teplot, neboť se vyznačoval
hojnými srážkami a poměrně nízkými teplotami v letním období. Toto počasí mělo velký vliv
na zemědělství, i když se celostátně docílilo rekordní sklizně a hektarových výnosů.
Průměrné měsíční dešťové srážky ve Skorkově (údaje poskytl Výzkumný ústav zemědělský –
pobočka Skorkov):
Leden 27,2 mm
Červenec 41,5 mm
Únor
15,7
Srpen
105,2
Březen 23
Září
47,2
Duben 41,4
Říjen
38,5
Květen 97,3
Listopad
10,3
Červen 28,5
Prosinec 48,7
Celkem 524,4 mm, tj. průměr 43,7 mm
Charakter jednotlivých měsíců z pozorování kronikářky:
Leden – teplotně normální, málo sněhu
Únor – teplotně normální, málo sněhu
Březen – koncem měsíce (20. – 27.) 6 cm sněhu, teploty od –2° do –4°C
Duben – 6. a 7. teploty –1° až –5°C, 11. dubna 2x bouřka, déšť, 23. dubna bouřka, déšť,
zmrzly květy třešní, švestek, jabloní
Květen – 11.5. –2°C sníh

Červen – teplotně normální, deště ke konci měsíce sucho
Červenec teplotně podnormál, deště
Srpen – teplotně podnormál, od 3. velké deště, opoždění žní, 8. velký liják, 10. povodeň na
Jizeře, chladné počasí, 18. +7°C až 5°C, 31.8 2x bouřka, déšť, kroupy, ohroženy žně
Září - teplotně nadnormál déšť 11.9. 2x bouřka, 16.9. zatmění měsíce od 18 hodin 21 min. do
21 hodin 49 min., koncem září ukončeny žně, hodně slámy zůstává na poli
Říjen – teplotně normální, deště, roste hodně hub, sklízí se brambory a řepa
Listopad – teplotně normální, sucho, sklízí se řepa, mrkev, 30.11. O°C, 5 cm sněhu
Prosinec – od začátku měsíce chladno, sníh teploty od 4. do 9. až –13°C, sucho. 10. +5°C,
velké náledí od 11. oteplení na +8°C do 17.12.
Takto končí rok 1978 poznamenaný velkou nepřízní počasí které má velký vliv na ekonomiku
všech evropských států včetně ČSSR.
Zemědělská výroba: patří pod JZD Kostelní Hlavno. Na skorkovských polích se pěstují
převážně brambory, řepa, obilí. Průměrný hektarový výnos obilnin činí 39,9q/ha. Hektarový
výnos brambor činí 161q/ha, řepy (cukrovky) 363,4q/ha. Cibule se letos neurodila, pouze
120q/ha sklizené na zeleno (důsledek klimatických podmínek, vlhko), hektarový výnos mrkve
činí 260q/ha.
Ve skorkovském kravíně je 103 ks krav, v Otradovicích 24 kusy. Ve skorkovském vepříně je 36
ks vepřů. Soukromě dosud hospodaří p. Cerha Václav z Podbrach čp. 1 na 5,18 ha půdy.
Po stránce lékařské péče patří naše obec do zdravotního střediska ve staré Boleslavi, 1y týdně
dojíždí odtud obvodní lékař Dr. Bambas do ordinace v Sojovicích (8.00 – 12.00 hod.) a 1x za
14 dní dětská lékařka MUDr. Bucharová (ze Skorkova čp. 49) též do Sojovic. Těchto
zdravotnických služeb využívají v hojné míře též občané Skorkova.
4. září začíná školní rok 1978 – 1979. Děti ze Skorkova, Podbrach a Otradovic navštěvují již
3. Rokem dvoutřídní školu v Sojovicích (ve Skorkově byla škola uzavřena pro málo dětí r.
1976 – zároveň oslavila tato 200 let svého trvání za účasti bývalých žáků i učitelů skorkovské
školy – též vydána pamětní brožurka) – 1. až 5. Ročník. Jsou sváženy mikrobusem JZD. Starší
děti dojíždějí do školy do Staré Boleslavi autobusem ČSAD.
V Sojovicích byla postavena mateřská škola (též pomocí skorkovských občanů v akci Z) a
otevřena v říjnu. Navštěvuje ji 14 dětí ze Skorkova.
Osvětová beseda při MNV, jejímž předsedou je Ing. Bohuslav Macura z čp. 38 Skorkov a
členy jsou Šesták Ladislav z Podbrach 31 (43 let, údržbář), Šrutová Milena z Podbrah 30,
Šimůnek Václav ze Skorkova 51, Mecerová Věra Podbrahy 2, zajišťuje v zimních měsících
promítání týdenní filmů v kulturní místnosti ve Skorkově. Pod jejím vedením též probíhá druhý
ročník kurzu němčiny, kde vyučuje pí. Nekolová Miluše,dcera p. Cerhy z Podbrach čp. 1.
Místní lidová knihovna, která se po zrušení školy přestěhovala do bývalé 1. Třídy v poschodí
této budovy, půjčuje knihy vždy v pátek od 16 do 18 hod. Pod vedením knihovníka Václava
Kubisty má knihovna registrovaných čtenářů 46 a čítárnu vybavenou časopisy a
společenskými hrami. Svaz mládeže pořádá v kulturní místnosti hudební diskotéky, má též
hezky vybavenou klubovnu, kterou si jeho členové svépomocí adoptovali z bývalých místností
MNV (u Jizery vedle čp. 1). Tato klubovna slouží též pro schůzky pionýrů, které se odbývají
pod vedením Věry Neprašové z Otradovic čp. 1. Pionýrská skupina čítá 15 dětí. Pionýři si píší
svou kroniku, pořádají malé kulturní akce.
Pod názvem Sokol Otradovice je nejpočetnější oddíl stol. tenisu – 7 družstev: ženy, muži A,
muži B, st. žákyně, ml. žákyně A, mladší žákyně B, ml. žáci. Rozvíjí se tenisový oddíl a ZRTV
(zákl. rekreační těl. výchova). V tělocvičně bývalé školy pravidelně trénují žákyně oddílu
stolního tenisu pod vedením Jiřího Pánka ze Skorkova čp. 41. Muži, ženy a otradovičtí žáci a
žákyně trénují v sále TJ Sokola v Otradovicích (vedle Pohostinství). Tam je trenérem žáků
Jaroslav Herout z Otradovic čp. 22.
Federální shromáždění ČSSR se na svém podzimním zasedání zabývalo problémem
alkoholismu, prodejem lihovin a jejich cenou. Konstatovalo, že alkoholismus v naší republice

se rozšířil do takové míry, že jeho následky nepříznivě působí na ekonomiku našeho státu.
Opírá se přitom o nepříznivé zprávy lékařů – vysoké náklady na protialkoholní léčbu,
pracovní úrazy, absence a v neposlední řadě rozvraty v rodinách alkoholiků. A proto fed.
shromáždění rozhodlo takto: zvýšit ceny lihovin a alkohol. nápojů. Jako např.: cena rumu 1/2l
z 33,50Korun československých na 42,-, 1l známkového vína z 19,- na 27,- až 33,-. Dále se FS
zabývalo celosvětovým nedostatkem energie a pohonných hmot s přihlédnutím ke spotřebě
pohon. hmot osobních automobilů. Např. byla snížena cena maloobchodní tuz. automobilu
Škoda 105 a Škoda 120 v průměru o 5000,- (nižší spotřeba pohon. hmot) a zvýšit
maloobchodní ceny dovážených automobilů např. VAZ, Moskvič, Fiat o 6000,- (vyšší spotřeba
poh. hmot).
U hřiště ve Skorkově dostavěly 2 rodinné domky rodiny Rejzkova a Uhrova. Bylo započato
s výstavbou prodejny v Otradovicích. Ve Skorkově byla dokončena gen. oprava kostela
nákladem asi 300.000,- (círk. úřad – oprava památek). V tomto roce bylo dokončeno
vyasfaltování hlavní silnice ve Skorkově a v Otradovicích, svépomocí vybudovány nové
zastávky autobusu ve Skorkově (točna) a na silnici mezi Podbrahami a Otradovicemi. Od
prosince 1978 jezdí autobusy linky Brandýs n./L. – Sojovice již po nové trase (po bývalé
okresce a lesem novou spojnicí na čtyři kameny). Další autobusový spoj je Benátky n./Jiz. –
Sojovice a Brandýs n./L. – St. Boleslav – Sojovice – Lysá n./L.

ROK 1979
K 31.12.1979 měla obec 161 popisných čísel a 464 obyvatel. MNV pracuje ve stejném složení
jako v roce 1978. Úřední hodiny jsou 2x týdne a to v úterý a ve čtvrtek od 13 do 18 hodin.
Každá z 5ti komisí se schází 1x za měsíc. Řeší záležitosti obce spadající do její kompetence a
předkládá Radě MNV ke schválení. Zásobování prodejní samoobsluhy ve Skorkově je až na
vyjímky dobré. Vedoucí je paní Jana Motlová ze Skorkova 61, Podbrahy je vedoucí menší
prodejny umístěné v soukromém domku prodavačky paní Ludmily Šmejkalové Podbrahy 27,
Otradovicích se potraviny a nejnutnější domácí potřeby prodávají v nevyhovující prodejně
(nová samoobsluha je ve výstavbě), vedoucí je pí. Stachová Helena, bytem v Pohostinství
v Otradovicích. Vedoucí Pohostinství ve Skorkově 4 je Božena Novotná ze Skorkova 11.
Všechny prodejny spadají do resortu Jednota LSD Mnichovo Hradiště. V roce 1979 byl
v našich třech prodejnách nedostatek zápalek, svíček, baterií, zubních past, svačinových
sáčků, neslaz. kond. mléka Tatra. Ceny základního životního charakteru – veka chleba 1,50 kg
4,20,-, 1l mléka 1,90,-,1kg mouky hrubá 3,80,-, 1kg cukru 7,30,-, 1/4 kg másla 10,-, 1 kg
vepřového masa průměr 30,-, 1kg kuřete 26,-. Hlavním dodavatelem paliva jsou Uhelné
sklady Mladá Boleslav. V několika případech Uhelné sklady Brandýs n./l. nebo Lysá n./l.
Několikrát do roka přijíždějí pojízdné Sběrné suroviny pro sběr papíru a hadrů a MNV
Skorkov organizuje sběr odpadových hmot. Na přelomu roku 1978-9 naše republika byla
zasažena velice extrémním zimním počasím. Že to byla tvrdá zkouška pro naše národní
hospodářství a v některých případech znamenala úplné ochromení, se zmiňuji v ekonomickém
hodnocení jednotlivých měsíců r. 1979.
Dne 22.3.1979 uveřejňuje Rudé právo v článku „Jaká byla letošní zima“ (autor článku Josef
Dvořák) hodnocení letošní zimy s poukazem na dlouhodobé meteorologické pozorování – více
než 200 let Praha – Klementinum. Stručný výtah z článku:
Zimní období – měsíc prosinec – leden – únor:
1978 průměr. teplota v Praze: prosinec +2,3°C
1979
leden
-3,4°C
1979
únor
+0,7°C
Již 40 let se žáci ve školách učí, že Pluto planeta je nejvzdálenější od Slunce. Od pondělí
22.1.1979 tato situace neplatí. Planeta Neptun v pondělí zkřížila oběžnou dráhu Pluta a
zaujala tak podle vzdálenosti od Slunce až poslední místo v naší sluneční soustavě. Podle
výpočtů astronomů v USA potrvá tato situace až do 14.3.1999, kdy se oběžné dráhy těchto
planet znovu zkříží a poslední bude opět Pluto.

Ekonomickopolitické hodnocení jednotlivých měsíců roku 1979 v ČSSR a ve světě:
Rok 1979 byl vyhlášen Organizací spojených národů a mezinárodní organizací UNESCO
Mezinárodním rokem dítěte.
Leden – již na podzim 1978 se vyskytly potíže na povrchových lomech severočeského
hnědouhelného revíru. Následkem nepříznivého klimatu na přelomu roku se potíže ještě
zvětšily. V období od 2.1. do 8.1. začal být vážný nedostatek elektřiny, protože na skládkách
tepelných elektráren docházely zásoby uhlí, vagony zamrzaly a dodávka paliva vázla. 6.1.
vyhlásila St. energetická inspekce po celý den stupeň č. 7 a zákaz sobotních a nedělních směn
ve vybraných závodech. Spotřeba zemního plynu a svítiplynu byla regulována stupněm č. 8.
Na povrchových dolech vzniklo velké množství poruch těžebních zařízení. 8. ledna byl
vyhlášen krajní energetický stupeň č. 15. Tomuto vyhlášení vyšla vstříc i Čs. Televize, kdy od
soboty 6.1. až do odvolání bylo omezeno její vysílání na několik hodin denně v čase 20,30 –
22,00 hodin. Druhý program nevysílal vůbec. Všechny registrované televizory v republice
spotřebují 750 MW tj. 1 elektrárna se spotřebou 18 000 t uhlí denně.
Ministerstvo školství ČSSR vyhlašuje mimořádné školní prázdniny od 9.1. do odvolání. 15.
ledna byly děti povolány do školy, kde převzaly domácí úkoly – mimořádné školní prázdniny
pokračují. Vyučování začalo až 29. ledna.
Naše vodní dopravní tepna – řeka Labe – se pokryla silným ledem, v mnoha místech
přesahoval sílu 50 cm a znemožnil dopravu uhlí do elektráren Chvaletice a Opatovice. Na
uvolnění cesty byl povolán z NDR říční ledoborec Anhalt. Největší potíže měl na trase Mělník
– Brandýs n./l. – Čelákovice (pro poruchu zde na čas zamrzl) – Lysá n./l. – Velký Osek. V této
době na celém území hustě sněží.
29. ledna 1979 vstupuje v platnost rozhodnutí vlády ČSSR o úpravě pracovní doby.
Pracovníci v nepřetržitých provozech beze změn, adm. správa zač. prac. doby v 7,00hod. až
7,30hod.. Organizace adm. a správního charakteru v 8,00hod. – 8,30hod., ústřední orgány v
8,30hod.. Vyučování na školách I. cyklu začíná v 8,00hod., II. cyklu v 9,00hod., mateřské
školy a jesle se nemění s tím, že se upraví ukončení denního provozu vzhledem k posunutí
pracovní doby rodičů. Délka týdenní pracovní doby se nemění a také prodejní doba se
nemění.
25. ledna vystoupil tajemník ÚV KSČ Josef Homan se zprávou o palivoenergetické situaci a
cestách k jejímu řešení. (Vytisklo Rudé právo 25. ledna 1979)
Únor – 9. Února byla vydána zpráva předsednictva ÚV KSČ, vlády ČSSR a předsednictva
ÚRO o zavedení letního času v ČSSR. S platností od 1. dubna potrvá do 29. září. V sobotu 31.
března 1979 ve 24,00hod. se posunou hodiny dopředu na neděli 1. dubna 01,00hod. a v neděli
30. září 1979 v 01,00hod. se posunou hodiny dozadu na 0,00hod.. Prodloužení denního světla
po pracovní době vytvoří lepší podmínky pro využívání volného času pracujících.
16. února bylo ve školách dětem předáno pololetní vysvědčení. Vzhledem k mimořádným
prázdninám se ruší jarní prázdniny v březnu. V období od 10.2. do 16.2. je velmi napjatá
politická situace mezi Vietnamskou soc. republikou a Čínskou lidovou republikou. V sobotu
17. Února v ranních hodinách vpadla čínská armáda na svrchované území Vietnamské sociál.
republiky. Vláda VSR vyzývá SSSR a všechny bratrské země, aby upevnily solidaritu
s Vietnamem a poskytly podporu a ochranu. 18. Únoru vydává ÚV KSČ a vláda ČSSR
prohlášení k čínské agresi proti VSR.
pokračování příště
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Úřední hodiny
Pondělí: 08:00 - 10:00 13:00 - 17:00
Středa: 13:00 - 17:00
Starosta obce Skorkov
Miloš Honzák
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Roman Jareš

