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Vážení spoluobčané,
přichází konec letošního roku a s ním i
poslední vydání obecního zpravodaje v tomto
roce. Letošní rok se nesl v podobném duchu
toho loňského, tedy ve spíše zmatečných
koronavirových opatření a zákazů, zrušených
společenských akcí a obavami o naše blízké.
Nepřemýšlejme tedy o roce nadcházejícím a
raději si užijme svátků klidu a pohody tak, jak
nejlépe si sami přejeme. Pojďme si společně
užít kruhů rodinných, čisté a nevinné dětské
radosti.
Přeji Vám příjemné čtení…
Jménem všech zastupitelů a obecního úřadu
Vám přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a
mnoho úspěchů v roce 2022. Přejeme Vám
příjemné a klidné prožití vánočních svátků.
„Zmiňte se dětem o Vánocích a rozzáří se jim
oči. Zajiskří to v nich, jako by se jich dotkl
kouzelný proutek.“
[Jakub Berka]
Tomáš Zach
Starosta
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ MEZI SVÁTKY
Upozorňujeme na zrušení úředních hodin mezi vánočními svátky z důvodu
dovolené. Obecní úřad tak bude mezi svátky zcela uzavřen a to od 27.12.2021
do 31.12.2021. V případě nutnosti nás prosím kontaktujte telefonicky.
Děkujeme za pochopení.

ZAHÁJENÍ INTEGRACE VEŘEJNÉ DOPRAVY
STŘEDOČESKÉHO KRAJE – MLADOBOLESLAVSKO
V rámci změny poskytování služeb veřejné dopravy, respektive projektu
integrace Mladoboleslavska, vstupují v platnost od 12.12.2021 nové jízdní řády.
Významnou změnou je prodloužení spojů z Brandýsa nad Labem až do Benátek
nad Jizerou. V důsledku projektu integrace je tak nově umístěna a označena
zastávka ve směru od Benátek nad Jizerou u budovy obecního úřadu.
Více informací: https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na-mladoboleslavsku/

VODNÉ A STOČNÉ
Výpočet vodného a stočného se částečně odvíjí od skutečných provozních
nákladů a částečně se řídí dotačními nařízeními Státního fondu životního
prostředí (SFŽP). Každý rok žádáme SFŽP o snížení ceny na tzv. sociálně
únosnou cenu. Rozdíl mezi skutečnými náklady a sociálně únosnou cenou hradí
obec.
Pro rok 2022 je stanovena výše vodného 69,21 Kč/m3 a stočného 57,32 Kč/m3.
Poplatky za vodné a stočné přehledně:

Rok
Vodné
Stočné
Celkem

2021
2022
60,10 Kč
69,21 Kč
57,00 Kč
57,32 Kč
117,10 Kč 126,53 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 10%
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POPLATKY PRO ROK 2022
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (Obecně závazná
vyhláška č. 3/2021)
Vzhledem k neustále se zvyšujícím nákladům na zpracování komunálního
odpadu jsou stanoveny poplatky za obecní systém odpadového hospodářství pro
rok 2022 následovně:
• 1000,- Kč za trvale hlášenou osobu,
• 1000,- Kč za stavbu určenou k rekreaci,
• 1000,- Kč za byt nebo dům, kde není hlášena žádná fyzická osoba
Úleva se poskytuje:
a) osobám ve věku alespoň 65 let, a to od kalendářního roku následujícího
po roce, ve kterém tento věk dovršily, ve výši 25% sazby poplatku,
b) osobám nevidomým, osobám, které jsou považovány za závislé na pomoci
jiných fyzických osob podle zákona upravujícího sociální služby, osobám,
které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P ve výši 25% sazby poplatku.

Přehled nákladů a příjmů obce za provozování systému odpadového
hospodářství:

Rok
Příjmy
2019
695 717 Kč
2020
793 624 Kč
2021
764 404 Kč

Výdaje
769 689 Kč
930 703 Kč
1 068 780 Kč

Rozdíl
-73 972 Kč
-137 079 Kč
-304 376 Kč

Pro trvale hlášené osoby platí i nadále, že poplatek je možné hradit ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. a do 31. 7. příslušného roku. Pokud
nebude 1. polovina poplatku uhrazena do 31. 1., 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. 2022
Poplatek za psa (Obecně závazná vyhláška č. 2/2021)
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
• za jednoho psa 100 Kč,
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč,
• za každého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč.
Poplatky za psa jsou také splatné nejpozději do 31. 1. 2022
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Veškeré poplatky můžete uhradit jak hotově v úředních hodinách na
obecním úřadě, tak převodem na bankovní účet či NOVĚ prostřednictvím
portálu https://platby-sc.cz/. Zároveň prosíme o placení poplatků roku 2022
až po Novém roce.
Informace pro platbu prostřednictvím bankovního převodu:
číslo bankovního účtu: 483990319/0800
variabilní symbol ve tvaru:

[část obce]
Skorkov
Podbrahy
Otradovice
Příklad:

[RD/byt nebo chata]
1
2
3

RD/byt
Chata

1
2

[č.p. / č.e.]
32

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,
případně i rok, pokud se jedná o platbu nedoplatku z roků předchozích.

PROJEKTY
Projekt „Chodník v obci Skorkov“
Projekt chodníku byl upraven dle požadavků státního fondu dopravní
infrastruktury a dle nových podmínek dotačního titulu. Koncem ledna tak bude
možné znovu o dotaci požádat. Pokud se podaří dotaci získat, budeme se snažit
zahájit samotnou realizaci do konce roku 2022.
Dětské hřiště ve Skorkově
Obec společně s dodavatelem dětských hřišť, firmou TEWIKO Systems s.r.o.,
připravila a podala žádost o dotaci z fondu obnovy venkova. V závislosti na
vyhodnocení žádosti bude následně v průběhu roku 2022 zrenovováno dětské
hřiště u tenisových kurtů TJ Rekreant 1987 z.s.
Veřejné osvětlení
Vzhledem ke špatnému technickému stavu veřejného osvětlení, svítidel, sloupů i
rozvodů a značným nákladům na provoz bychom rádi připravili projekt na
rekonstrukci veřejného osvětlení a přechod na úspornější typ osvětlení LED
svítidly.
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Územní plán obce
Snahou obce, ve spolupráci s pořizovatelem a zhotovitelem územního plánu, je
vypořádání se s přijatými připomínkami tak, abychom v průběhu jara byli schopni
uspořádat další veřejné projednání a samotný územní plán tak schválit do konce
roku 2022.
Oprava místních komunikací
Prioritou roku 2021 byla oprava místních komunikací. Ve spolupráci se stavební
firmou PORR a.s. se podařilo na mnoha místních komunikacích zrenovovat
povrch vozovky buď novou asfaltovou vrstvou nebo alespoň asfaltovým
recyklátem potaženým asfaltovou emulzí. V roce následujícím se v tuto chvíli
žádná větší akce neplánuje a opravy tak budou probíhat dle potřeby.
ČOV a kanalizace
Koncem příštího roku končí udržitelnost dotace a ve spolupráci s obcí Sojovice
tak bude v průběhu roku nutné naplánovat budoucí provoz a využití čističky
odpadních vod. Součástí těchto prací by taktéž měla být příprava podkladů pro
výběrové řízení provozovatele.

KÁCENÍ STROMŮ
Prosíme vlastníky nemovitostí, aby nyní, v době vegetačního klidu, odstranili či
upravili přerostlé porosty, které zasahují do cest a komunikací. Také zkontrolujte
výšku stromů, zda neohrožují distribuční soustavu společnosti ČEZ, v ochranném
pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNE 33 0000–6.
K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve
dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných
porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů
a jiných porostů dotyk s vedením.
V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení
distribuční soustavy, kontaktujte ČEZ linku 800 850 860.
Více informací včetně video návodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví
najdete na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy
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BEZPEČNOST NA SILNICI
Ve větší části našich obcí není chodník, a tak pěší musí po silnici. V tomto zimním
období prosíme všechny, co se za tmy pohybují na silnici, nezapomínejte na
reflexní prvky oblečení, baterku či alespoň reflexní pásku na rukávu. V tmavém
oblečení bez jakéhokoliv zvýraznění jste pro řidiče neviditelní. Také prosíme
dbejte, aby i vaše děti měly jak zezadu, tak zepředu jakýkoliv reflexní prvek.
Za všechny občany, děti i řidiče velmi děkujeme.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Bohužel se neustále dokola opakuje situace, že jsou v kontejnerech či jejich
blízkém okolí odkládány odpady, které do tříděného odpadu nepatří. Prosíme
občany, aby udržovali, v zájmu nás všech, u kontejnerů s tříděným odpadem
čistotu a pořádek a ukládali zde pouze odpad, který do těchto kontejnerů patří.

Pokud by Vás zajímaly další informace o tom, jakým způsobem správně třídit, jak
je tříděný odpad dále zpracováván atd., naleznete tyto informace na
následujících odkazech:
http://www.ekokom.cz/obce-a-mesta/informace-pro-verejnost/infografika.html
https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery
Za Obecní úřad
Tomáš Zach a Alice Kodlová
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TJ SOKOL OTRADOVICE
Dne 05.12. proběhla Mikulášská nadílka. Z důvodu Covidových jsme se rozhodli,
že za pomoci SDH Skorkov, jejich čertů, Mikuláše a andělů budeme Otradovice
a Podbrahy jen projíždět a s pomocí členů Sokola, Jardy Herouta a Vaška
Vaňouska ml., balíčky předáme dům od domu. Bylo připraveno na 60 balíčků.
TJ Sokol Otradovice přeje členům i všem spoluobčanům krásné a klidné Vánoce,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2022. Rádi bychom touto cestou
poděkovali Obecnímu úřadu ve Skorkově a všem svým sponzorům za podporu
naší činnosti.

Za TJ Sokol Otradovice
Mirek Kučera
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SKORKOVSKÁ HOSPODA
Sváteční otevírací doba
24.12.

12-14

25.12.

Zavřeno

26.12.

15-22

27.12.

Zavřeno

28.12.

Zavřeno

29.12.

17-22

30.12.

17-22

31.12.

12-14

1.1.

Zavřeno

2.2.

15-22

Přejeme Vám hodně zdraví, krásné Vánoce a šťastný vstup do nového roku.

Za Skorkovskou hospodu
Jan Kníže
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SDH SKORKOV, PODBRAHY
A OTRADOVICE
VALNÁ HROMADA
Výroční valná hromada našeho sboru byla plánována na 26.11.2021, ale s
ohledem na velmi se zhoršující situaci kolem Covidu-19, která ke konci listopadu
nastala a aktuální vládní nařízení jsme se rozhodli raději tuto schůzi přesunout
až na začátek roku 2022.

ČERTI, ANDĚLÉ A MIKULÁŠ
Jsme rádi, že i letos se nám podařilo připravit oblíbené pojízdné peklo, které
vyjelo 4.12.2021 na venkovní besídku do Tuřic a v neděli 5.12.2021 pak čerti,
andělé a Mikuláš, vyrazili do Otradovic, Podbrah a Skorkova, kde během cca 30
zastávek navštívili děti v naší obci. Všem členům, kteří tuto časově i technicky
náročnou akci zajišťují, patří naše velké poděkování!

Děkujeme všem našim členům, obecnímu úřadu ve Skorkově a okolním spolkům
za spolupráci a podporu.
Přejeme krásné, pokud možno, klidné Vánoce a do nového roku 2022 hlavně
spoustu zdraví, štěstí a velkou dávku optimismu v této nelehké době. Těšíme se
na shledání (snad) někdy začátkem příštího roku.
Za SDH
Eliška Housková
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TJ REKREANT 1987
Dobrý den, vážení spoluobčané,
je konec roku, již druhého roku poznamenaného přítomností onemocnění covid19, které nám všem způsobuje jen a jen samé nepříjemnosti. Navzdory tomu ale
malí i velcí členové Rekreantu sportovali a pracovali s neutuchajícím nadšením
a za to jim patří poděkování
Poděkování míří i ke všem, kteří nás morálně a finančně podpořili, obecnímu
zastupitelstvu, panu starostovi i sponzorům z řad rekreantů, DĚKUJEME!
Závěrem mi dovolte popřát všem především zdraví a štěstí do roku 2022,
abychom se na jaře opět potkali na hřišti a mohli jsme se věnovat našim
oblíbeným sportovním aktivitám.
Za TJ Rekreant 1987
Jan Vaněček – předseda
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SKORKOVÁČEK
Od září tohoto roku byl opět obnoven kroužek Skorkováček pro děti z našich tří
obcí, jehož vedení se nově ujaly Eliška Housková, Petra Nešněrová a Eva
Mikšovská. Celkem ho navštěvuje 13 dětí, se kterými se pravidelně každý čtvrtek
setkáváme a trávíme společný čas. Náplň není tematicky zaměřena pouze na
výtvarnou činnost, jako tomu bylo doposud, ale na programu jsou různé např. i
venkovní aktivity – stavění
domečků v lese pro zvířátka a
lesní skřítky či lekce s
myslivcem, kdy děti poznávaly
zvířátka, sbíraly pro ně žaludy a
dozvěděly se mnoho dalších
zajímavých informací z této
oblasti. V době Halloweenu děti
tvořily svítící strašidla, jimiž
mohly doma ozdobit svá okna.
Jelikož bylo v plánu každoroční
rozsvícení stromečku, kde se
prodávají výrobky dětí ze
Skorkováčku, věnovali jsme se v listopadu také výtvarné činnosti – vyrábění
vánočních stromků v kombinaci papíru a dřeva, nápaditých sobů a vánočních
přání. Přes veškeré překážky, z důvodu nepříznivé situace ohledně covidu, se
nakonec uskutečnil alespoň náhradní prodej ve třídě nad OÚ Skorkov. Tímto
děkujeme všem, kteří přišli zakoupením výrobků naše děti podpořit a také všem,
kteří nám do jarmarku přispěli vlastními výrobky a tím ho obohatili. Celý výtěžek
putuje na provoz tohoto kroužku. Pro malé šikuly bylo připraveno za jejich práci
s dekoracemi Čertovsko-andělské odpoledne. Děti obdržely nadílku, soutěžily
a nakonec také společně povečeřely. Poslední předvánoční hodina se nesla v
duchu sváteční pohody – dětem byla promítána ve třídě nad OÚ pohádka a
nechyběl jim jako náhrada za reálné kino ani oblíbený popcorn.
Na první polovinu následujícího roku máme v plánu uskutečnit hodinu první
pomoci se zdravotníky, ukázku hasičské techniky či vyrábění nových ozdob na
velikonoční břízku, která tradičně rozveselí skorkovskou zastávku.
Pokud by někdo z Vás mohl děti obohatit informacemi ohledně Vašich
neobvyklých zájmů, profesí či jiných zajímavostí, určitě se ozvěte a můžeme se
domluvit na přednášce či praktické ukázce pro děti. Veškeré nápady vítáme.
Všem přejeme krásné vánoční svátky plné pohody a radosti!
E+P+E
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Za tým Skorkováčku
Eva Mikšovská

13

ZPRAVODAJ 3/2021

DĚNÍ V OBCI
KURZ TIFFANY
První říjnovou neděli se v prostorách třídy obecního úřadu ve Skorkově konal
kurz Tiffany vitráží.
Pod vedením šikovných lektorek Nadi Nedělové a Zuzky Milerové se absolventi
seznámili s technikou broušení, lepení a cínování skleněných střepů. Každý z
nich si pak domů odnášel dobrou náladu a krásný originál.

.

Za organizátorky
Magda Zachová
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HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE
Dětský kroužek Skorkováček, za pomoci kulturní komise a místních žen,
uspořádal v budově OÚ dne 31. října 2021 Halloweenské odpoledne. Pro děti
byly připraveny tematické hry jako např. skládání kostlivce, hádání strašidelných
předmětů, hledání hmyzu ve sklenici slizu či výroba duchů. Členky kulturní
komise se postaraly o malování netopýrů či jiných příšerek na obličeje všech
zúčastněných dětí. Za splnění úkolů na jednotlivých stanovištích obdrželi všichni
sladkou odměnu a další dárečky dle vlastního výběru. Děti přišly na tuto akci
vystrojené v maskách, čímž byla vytvořena krásná kulisa pro lampionový průvod,
který následoval po skončení her.

15

ZPRAVODAJ 3/2021

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 5.11.2021 se v budově OÚ konalo vítání nových občánků. Slavnost zahájily
děti ze Skorkováčku svým krásným vystoupením a následoval projev starosty
obce Bc. Tomáše Zacha. Rodiče nově narozených dětí se poté zapsali do
pamětní knihy a přijali dárky od členek kulturní komise OÚ, SDH Skorkov,
Podbrahy, Otradovice a Mysliveckého spolku Sojovice-Skorkov.
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VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ

Skorkovská stezka
měří 4,2 km, má 15 stanovišť a je doplněna 8 pohádkami.
Trasa vede rovně kolem hasičské zbrojnice, ke kostelu, kolem zvonice dál k
chatám na Ladech, kolem vodojemu dolů ke hřbitovu a okruhem v lese zpět na
autobusovou zastávku.
Odkaz ke stažení trasy: https://mapy.cz/s/cocohurate
Otradovická stezka
měří 5 km, má 24 stanovišť a je doplněna 8 pohádkami.
Trasa vede z Otradovic lesem na Zelenou boudu, podél trati k pískovně, kolem
ní zpátky k Zelené boudě a přes osadu Vingl zpět do Otradovic.
Odkaz ke stažení trasy: https://mapy.cz/s/fufodafude
Sojovická stezka
měří 4,3 km, má 16 stanovišť a je doplněna 8 pohádkami, kdy první je umístěná
na návsi. Trasa vede směr osada Kotlík, přes starou pískovnu na Starou Lysou
a kolem van zpět
Odkaz ke stažení trasy: https://mapy.cz/s/bomosunonu
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KONCERT V KOSTELE
V sobotu 18.12.2021 se v kostele sv. Jana Křtitele ve Skorkově uskutečnil koncert
Chrámového sboru Václav. Plně obsazeným kostelem zněly vánoční koledy a
Česká mše vánoční J. J. Ryby. V předvánočním shonu bylo krásné zastavit se a
poslechnout si hudbu v podání skvělých zpěváků a hudebníků.

MASOPUST
TJ Rekreant ve spolupráci s SDH Skorkov, OÚ Skorkov a dalšími kreativními
lidmi plánuje v naši obci uspořádat masopustní průvod zakončený, pokud možno,
zábavou ve Skorkovské hospodě. Datum bude upřesněno podle toho, jak to covid
a vládní nařízení umožní. O přesném termínu a detailech budeme včas
informovat.

JARNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
Vzhledem k tomu, že kvůli covidové situaci se již podruhé nekonalo vánoční
posezení pro seniory, rády bychom jako náhradu připravily pro naše seniory jarní,
případně velikonoční setkání. Termín zvolíme opět, až podle toho, jak se bude
situace kolem Covidu-19 vyvíjet po novém roce.

Za kulturní komisi
Eliška Housková a Eva Mikšovská
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PF 2022

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022
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KONTAKTY NA ÚŘAD
KORESPONDENČNÍ ADRESA
Sídlo OÚ: Skorkov 32, 294 74 Předměřice nad Jizerou
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
Středa

8:00–10:00 13:00–16:00
8:00–10:00 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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