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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, prosím, Vás přivítat v letošním
roce vydáním prvního čísla obecního
zpravodaje. Očekávám a přeji si, aby se
letošní rok nesl zejména v duchu oživení
kulturního života v obci. Kulturní komise obce,
spolky a sdružení mají v letošním roce
naplánováno mnoho, mnohdy odložených,
akcí a já doufám, že se je všechny podaří
uspořádat. Těším se, že se na některých
z nich společně setkáme.
V této neklidné době, zdánlivě bez logiky,
rozumu a pravidel, Vám přeji, abyste se Vy i
Vaši blízcí těšili dobrému zdraví a aby letošní
rok byl pro Vás po všech stránkách úspěšný.
Přeji Vám příjemné čtení…
„Úspěch dne je v jeho ránu, úspěch roku je v
jeho jaru.“
[Čínské přísloví]
Tomáš Zach
Starosta
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD [6.-8.5.2022]
Kontejnery budou přistaveny v pátek 6.5.2022 odpoledne na těchto místech:

•

u hřiště TJ Sokol Otradovice

•

u hřiště TJ Rekreant Skorkov

JARNÍ ÚKLID V RÁMCI AKCE „UKLIĎME ČESKO“ [7.5.2022]
Obecní úřad Skorkov ve spolupráci s místními spolky pořádá v sobotu 7. 5. 2022
jarní úklid našich obcí.
Sraz v 9:00 na autobusových zastávkách ve Skorkově, Podbrahách
a Otradovicích.
S sebou si doneste pouze dobrou náladu, pracovní rukavice pro děti i dospělé
budou zajištěny.
Po skončení akce si opečeme na zahradě OÚ špekáčky.
Budeme rádi za Vaši účast!
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STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
Ve spolupráci se Svazem místních samospráv, jehož je obec členem, nyní
pracujeme na vytvoření strategického rozvojového plánu obce. Součástí bude i
dotazníkové šetření tak, aby bylo možné zapracovat představy a očekávání
místních občanů. V brzké době tak bude do Vašich schránek tento dotazník
doručen a rádi bychom Vás požádali o jeho vyplnění (bude možné i
elektronickou formou). Předem Vám za Váš čas, Vaše názory a podněty
děkujeme.
Strategický rozvojový plán obce je základním programovacím a koncepčním
dokumentem. Často je nezbytnou součástí žádostí v rámci dotačních programů.
K strategickému rozvojovému plánu obce bude přihlíženo při plánování investic a
sestavování rozpočtu obce. Umožní tak naplňovat vizi obce a přispěje k vylepšení
koordinace plánovaných aktivit v obci.

POMOC UKRAJINĚ
Registrace ubytovaných
Žádáme Vás, kteří poskytujete pomoc lidem postižených válkou na Ukrajině ve
formě ubytování na území naší obce, abyste nahlásili jména těchto lidí obecnímu
úřadu. Obec má povinnost, v rámci krizového řízení, pohyb a počty těchto lidí na
území obce sledovat. V případě, že obec dostane informaci o možné pomoci,
bude vás taktéž moci automaticky informovat a případnou pomoc i nabídnout.
Dar obce
Zastupitelstvem obce byl
schválen finanční příspěvek
ve výši 10000,- Kč. Tato
částka bude převedena na
účet velvyslanectví Ukrajiny
v České republice v rámci
sbírky „Sbírka na podporu
ukrajinské armády“.
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STOLNÍ TENIS
Na základě projeveného zájmu občanů a souhlasu zastupitelstva obce bychom
rádi umožnili využití prostor obecního úřadu, resp. místnosti v prvním patře, a
stolu na stolní tenis. Zahrát si mohou občané v době otevíracích hodin
Skorkovské hospody, kde si rezervujete termín. Připravujeme provozní řád,
samozřejmostí jsou vlastní pomůcky, přezutí do sportovní obuvi, po ukončení
uklizení stolu, uhrazení symbolického příspěvku ve výši 50,- Kč/hod. Avšak
přednost v používání této místnosti má obecní úřad – jednání zastupitelstva,
konání voleb apod. a také Skorkováček. Děti se schází každý čtvrtek od 16 do
17:30 hodin. Eventuální počáteční problémy jistě vyřešíme a z tohoto pilotního
projektu se stane součást sportovního života v obci. V případě neukázněného
chování hráčů, nedodržování provozního řádu apod. si vyhrazujeme právo tento
pilotní projekt ukončit.

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA POMOC RODINĚ MATYSKOVÝCH
Na základě několika podnětů obec uspořádala veřejnou sbírku na podporu rodiny
pozůstalých, po tragickém úmrtí občana naší obce Radomíra Matysky. Sbírka
byla ukončena ke dni 10.2.2022 a částka, kterou se podařilo vybrat, činí pěkných
59 092,81 Kč. Tato částka byla s Vaším poděkováním předána Janě Matyskové,
manželce Radka. Za vaši solidaritu a ochotu pomoci Vám velmi děkujeme!!!
Přikládáme ještě osobní poděkování Jany Matyskové…
„Cítím v srdci velké „DĚKUJI“, které patří nejen vám všem, kteří jste přispěli
svým darem ve veřejné sbírce, ale i těm, kteří jsou ve vzpomínkách s námi.
Je mi ctí, že mohu žít se svou rodinou právě s takovými lidmi „sousedy“
v naší obci. Velmi si toho vážíme a ze srdce děkujeme.
Jana, Anetka a Terezka Matyskovi“

Za Obecní úřad
Tomáš Zach a Alice Kodlová

6

ZPRAVODAJ 1/2022

TJ SOKOL OTRADOVICE
Dne 28.12. 2021 i přes velkou nepřízeň počasí byla slavnostně a za účasti mnoha
občanů odhalena pamětní deska na hřišti TJ Sokola Otradovice ke 100. výročí
založení. Na desce jsou zapsáni zasloužilí členové TJ Sokola Otradovice pánové
Charvát, Kalach, Neužil a Šimůnek.
Počítáme s tím, že v roce 2022 se uskuteční akce jako Dětský den, turnaj v
nohejbale, Mikulášská besídka + případné další akce.
Termíny budou včas vyvěšeny a obyvatelé informováni.

Za TJ Sokol Otradovice
Mirek Kučera
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SDH SKORKOV, PODBRAHY
A OTRADOVICE
BRIGÁDA [12.3.2022]
V sobotu 12. 3. 2022 se konala první jarní brigáda. Ořezali jsme stromy
v Podbrahách a dále provedli prořez křovin na několika místech ve Skorkově.

VÝJEZDY JSDH
12. 3. 2022 – požár travního porostu v k.ú. Skorkov
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MLADÍ HASIČI
V letošním roce bychom se rádi vrátili k práci s „malými hasiči“ a připravili družstva
mladších a starších žáků, kteří náš sbor budou reprezentovat na soutěžích
v požárním sportu. Vedení dětí se pro letošní rok ujme Tomáš Mňuk a Jakub
Kuchař, ve spolupráci s dalšími členy SDH Skorkov.
Prosíme tedy rodiče dětí ve věku 6-14 let, které by
měly zájem se k malým hasičům přidat, aby
kontaktovali Elišku Houskovou na tel.: 702 097 898.
V neděli 3. 4. 2022 od 17 h proběhne na hřišti ve
Skorkově první informativní schůzka, kde
obdržíte bližší informace a děti seznámíme
s hasičskou technikou a principy požárního
sportu.
Na všechny malé hasiče a hasičky se už nyní těšíme!

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A ELEKTROODPADU [2.4.2022]
První dubnovou sobotu proběhne sběr železa a elektroodpadu.
Prosíme, 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 7:30 u autobusové zastávky
ve Skorkově
Upozornění: do železného šrotu ani elektroodpadu nebereme
bojlery – patří do velkoobjemového odpadu

PÁLENÍ ČARODĚJNIC [30.4.2022]
Po dvouleté „covidové“ pauze, máme v plánu uspořádat
tradiční Pálení čarodějnic, na kterém nebudou chybět
soutěže pro děti, opékání buřtíků, dětská diskotéka
ani občerstvení pro všechny zúčastněné.
Více informací upřesníme na pozvánkách.
Za SDH
Eliška Housková
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TJ REKREANT 1987
Dobrý den, vážení spoluobčané,
pomalu přichází jaro a s ním i další sezona na skorkovském hřišti a kurtech. Již
začátkem března jsme dokončili realizaci automatizovaného zavlažovacího
systému třetího kurtu a nyní čekáme až kurty budeme moct uválcovat a pohodit
novou antukou. To je takový každoroční „rituál“, kterým vlastně hřiště ožívá a
začínáme sportovat. Po čarodějnicích opět přivítáme na kurtech naše malé
rekreanty, na které se moc těšíme a začneme hrát oblíbený páteční volejbal.
Letošní turnajovou sezonu otevřeme 21.května tenisovým „RETRO“ turnajem ve
smíšených čtyřhrách a v červnu pokračujeme dvouhrami. Dále jsme naplánovali
turnaje v malé kopané, nohejbalu, míčovém sedmiboji a pro děti akci AHOJ
prázdniny. Termíny najdete na našich webových stránkách www.tjrekreant.cz
nebo na vývěsce na hřišti.
Přijďte si také zahrát, velmi rádi přivítáme každého sportovce.
Přeji Vám krásné jarní dny.

Za TJ Rekreant 1987
Jan Vaněček – předseda
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SKORKOVSKÁ HOSPODA
Zima nám utekla jako voda a máme tady svátky jara.
Chtěl bych Vám tímto popřát krásné Velikonoce a zároveň si dovoluji Vás pozvat
na velikonoční hody, podávané jako oběd nebo večeře na Bílou sobotu a neděli
na Boží hod velikonoční. V menu bude drůbková polévka, nadívané pečené
mladé kuřátko a samozřejmě domácí mazanec nebo beránek ke kávě na závěr.
To vše budete moci zapít pivním
speciálem ze spilky.
Objednávky osobně v hospodě, na
FB Skorkovská hospoda nebo
na tel. 774 233 949.
Těším se na Vás!

Další akcí, na kterou bych Vás rád pozval, bude zahradní grilování, po kterém
bude
následovat
koncert
kapely
Bluesband
Cpt.
Pickarda.
Přesný termín včas upřesním.

Otevírací doba 2022
Pondělí

Zavřeno

Úterý

17:00 – 22:00

Středa

17:00 – 22:00

Čtvrtek

17:00 – 22:00

Pátek

17:00 – 22:00

Sobota

14:00 – 22:00

Neděle

14:00 – 22:00

.
Za Skorkovskou hospodu
Jan Kníže
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SKORKOVÁČEK
Od začátku tohoto roku se i nadále jednou
týdně scházíme společně s dětmi na
kroužku v budově OÚ. Během období
Masopustu jsme malovali tradiční koláče,
které se staly ozdobami na povozu během
masopustního průvodu po Skorkově.
Následující hodina byla věnována rovněž
tomuto tématu – tvorbě karnevalových
masek. Oblíbenými motivy se staly
pohádkové postavy. Svou kreativitu děti
také rovněž mohly probudit při výrobě 3D
obrázků s nádherným jednorožcem a
zútulnit si s ním doma své pokojíčky. Část
kroužku většinou také věnujeme zábavě,
oblíbeným hrám či znalostním kvízům.
Díky začínajícímu jarnímu počasí trávíme
také více času pobytem venku.
Plánujeme putovní výlet po okolí, různé
sportovní aktivity na místním hřišti či
výzdobu
návsi
na
Velikonoce.
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Za tým Skorkováčku
Eva Mikšovská
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DĚNÍ V OBCI
MASOPUST 2022
TJ Rekreant 1987, ve spolupráci s obecním úřadem a SDH Skorkov, uspořádal
26.2.2022 první skorkovský Masopust. Všechny masky i diváci se sešli na hřišti
ve Skorkově, kde Bakchus požádal zástupce starosty o povolení vstupu do obce,
který byl samozřejmě udělen a předán symbolický klíč. Průvod potom prošel část
obce, provázen kapelou na ozdobeném valníku. Průvod končil u autobusové
zastávky ve Skorkově, kde se myslivec pokusil zastřelit medvěda. Asi ten den
nebyl ve formě, netrefil ani na třetí pokus, a ta velmi šikovná medvědí slečna ujela
na svém kole směr Tuřice.
Na zahradě obecního úřadu byly pro
všechny účastníky připraveny tradiční
masopustní
laskominy
jako
ovar,
prdelačka, jitrnice, jelita a tlačenka a také
spousta sladkých buchet, koblih a koláčů
od místních pekařek. Znavení účastníci si
mohli odpočinout venku ve vytápěném
stanu nebo ve Skorkovské hospodě.
Velmi děkujeme všem, kteří pomohli, jak s
přípravou, pečením, vařením, průběhem i druhý den s úklidem, Děkujeme také
všem, kteří dorazili v kostýmech, že vynaložili úsilí a peníze na to, aby náš průvod
byl veselý a plný pestrých masek, stejně jako divákům, kteří se přišli jen podívat
a podpořit nás, bez vás všech by to nešlo. A samozřejmě děkujeme za finanční
příspěvky a sponzorské dary. Doufáme, že se vám tento první ročník líbil tak jako
nám a příští rok bude masek ještě víc.

Za organizátory
Alice Kodlová
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JARNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY [12.4.2022]
Srdečně Vás zveme na jarní posezení, které se uskuteční 12.4.2022 od 17 hodin
v hospodě Za vinicí v Tuřicích.
Připraven je kulturní program a občerstvení.
Vzhledem k omezené kapacitě prosíme případné zájemce, aby se přihlásili
nejpozději do 3.4.2022 u Elišky Houskové (tel. 702 097 898).
Akce je určena pro místní občany věku 65+
(u manželských párů musí tuto podmínku
splňovat alespoň jedna osoba).
Pokud budete mít zájem o svoz autem, sdělte
ho prosím při přihlášení.
Těšíme se na Vaši účast!

ZÁJEZD DO DIVADLA [23.5.2022]
Kulturní komise OÚ Skorkov ve spolupráci s kulturní komisí OÚ Sojovice pořádá
v pondělí 23. 5. 2022 zájezd do divadla Studio DVA na představení „KUTLOCH
aneb i muži mají své dny“
Začátek představení: v 19 hodin.
Odjezd autobusu: cca v 17 hodin (bude upřesněno) z autobusové zastávky ve
Skorkově.
Cena vstupenky: 250,- (dopravu hradí OÚ Skorkov + OÚ Sojovice).
Poslední volné vstupenky rezervujte co nejdříve u Petry Nešněrové
na tel.: 725 960 289.
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NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
Výlet pro seniory
Začátkem června plánujeme uspořádat výlet pro seniory na některé ze
zajímavých míst naší krásné republiky. O přesném termínu a detailech výletu Vás
budeme informovat na pozvánkách.

Letní kino
Letos v létě k nám na Skorkovské hřiště opět zavítá Putovní kino, a to hned ve
dvou termínech - 1.7.2022 proběhne promítání pro děti
a 12.8.2022 bude na programu představení pro dospělé.
Momentálně čekáme na aktualizovanou nabídku filmů a poté
budeme včas informovat.

Karneval pro děti
Pro naše nejmenší bychom rádi začátkem léta uspořádali karneval s
doprovodným programem. Bližší informace opět včas upřesníme.

Za kulturní komisi
Eliška Housková a Eva Mikšovská
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Přejeme krásné jaro
a Veselé Velikonoce
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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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