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#

Vážení spoluobčané,
dovolte mi prosím, abych Vám v tomto vydání
obecního zpravodaje, posledním tohoto
volebního období, poděkoval za Vaši přízeň,
podporu a trpělivost. Mé poděkování patří i
všem zastupitelům a zaměstnancům obecního
úřadu. Jsem si plně vědom toho, že mnozí z
Vás máte své výhrady, připomínky a
nenaplněná očekávání. I já mám nenaplněná
očekávání. Mnohému jsem se naučil a vždy se
snažil těchto nových zkušeností využít ku
prospěchu obce. Mým přáním, mou vizí, je,
aby obec prosperovala a rozvíjela se ve
společném duchu nás všech.
Jako vždy Vám přeji příjemné čtení a do
budoucnosti jen to nejlepší a mnoho úspěchů
ve Vašich osobních i pracovních životech…
„Jsem si jist, že jsme pány svého
osudu, že naše úkoly, jež před námi
leží, nejsou nad naše síly a že žádná
dřina a úsilí nejsou vetší, než
můžeme snést.“
„Nikdy se nevzdávejte – nikdy, nikdy,
nikdy, nikdy, v ničem velkém nebo
malém,
důležitém
nebo
malicherném, nikdy se nevzdávejte,
kromě přesvědčení o cti a rozumu.“
[Winston Churchill]
Tomáš Zach
Starosta
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE SKORKOV [23.-24.9.2022]
Budou probíhat v těchto termínech:
• v pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• v sobotu 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Volební okrsek č. 1 (Skorkov + Podbrahy):
1. patro budovy OÚ ve Skorkově
Volební okrsek č. 2 (Otradovice): POZOR ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI!!!
Klubovna TJ Sokol na hřišti v Otradovicích
Voličem pro tyto volby je:
•

státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci
trvalý pobyt,

•

občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší
18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o
zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a
v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může
vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního
okrsku
O vaše hlasy se ucházejí spoluobčané ze dvou sdružení:
Kandidátní listina č.1:
Sdružení nezávislých kandidátů SKORKOV – PODBRAHY – OTRADOVICE
Kandidátní listina č.2:
JSME JEDNA OBEC
Nebuďte lhostejní ke správě a fungování Vaší obce. Přijďte volit a dejte
hlas svým kandidátům.
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KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD [27.-30.10.2022]
Kontejnery budou přistaveny ve čtvrtek 27.10.2022
odpoledne na těchto místech:

•

u hřiště TJ Sokol Otradovice

•

u hřiště TJ Rekreant Skorkov

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ [29.10. 2022]
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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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE – ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZÁPISU
Na základě usnesení zastupitelstva obce byl změněn způsob zveřejnění
informací ze zasedání zastupitelstva obce. Původní prostý výpis usnesení,
s velmi omezenou informační hodnotou, byl nahrazen zveřejňováním celého
zápisu, v anonymizované formě. Vzhledem k rozsahu dokumentu bude tento
uveřejňován pouze na elektronické úřední desce obce, případně je k dispozici
k nahlédnutí na obecním úřadu.

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN
Na základě podnětů pracovní skupiny sestávající ze zástupců obce, zájmových
spolků a dotazníkového šetření mezi občany napříč obcemi byl zastupitelstvem
obce schválen „Program rozvoje obce Skorkov“ na období 2022-2028, který je
strategickým dokumentem a měl by tak udávat směr dalšího rozvoje obce a
sloužit jako podklad pro případné dotační tituly.
„Program rozvoje obce Skorkov“ je zveřejněn na webových stránkách obce:
https://www.skorkov.cz/urad/dokumenty

PROJEKTY
Dětské hřiště
V červenci jsme rekonstruovali dětské hřiště ve Skorkově, resp. staré a
opotřebené houpačky byly odstraněny a nainstalovány prvky nové. Na základě
poptávkového řízení byly vybrány prvky firmy Tewiko, vyhrají si tu malé děti, i ty
větší. Ještě stále ale zbývají nějaké práce. Povrch hřiště se srovná a doplní
travními koberci. Dále postavení nové pergoly a umístění několika cvičících prvků
pro dospělé. Cílem je, aby hřiště sloužilo jak dětem, tak aktivním dospělým, anebo
jen k odpočinku.
Rekonstrukce požární zbrojnice
Naše hasičská zbrojnice má svá nejlepší léta za sebou, její stav neodpovídá ani
svému účelu, normám ČSN a ani požárním předpisům. Ministerstvo vnitra –
generální ředitelství HZS ČR v letošním roce vypsalo dotace na rekonstrukci nebo
výstavbu nové zbrojnice pro SDH také naší kategorie. My jsme tuto možnost
využili a žádost podali, teď už si musíme jen držet palce. V návaznosti na tuto
dotaci vypisuje Středočeský kraj další podpůrnou dotaci. V případě, že na náš
projekt získáme obě dotace, pokryjeme 80 % nákladů. Projektovou dokumentaci
vypracoval Ing. Aleš Mňuk bez nároku na honorář, navíc v šibeničním termínu, za
což bychom mu chtěli velmi poděkovat.
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Projekt „Chodník v obci Skorkov podél komunikace II/610“
Dne 14.7.2022 byl schváleny finanční prostředky z rozpočtu fondu Státní dopravní
infrastruktury v celkové výši 18 000 063,- Kč. Tento krok byl naprosto nezbytný,
abychom mohli projekt vůbec realizovat. Obec v tuto chvíli připravuje následné
kroky, potřebné k samotné realizaci, kterou předpokládáme v průběhu příštího
roku.
Urnový háj
Zastupitelstvo obce v návaznosti na doporučení stavební komise schválilo úpravu
okolí urnového háje, parkovacího stání, přilehlého chodníku atd. Dále bylo
zahájeno jednání s církví pro hledání možností ke zlepšení stavu místního
hřbitova.
Územní plán
Vzhledem k vytíženosti pořizovatele, odboru územního plánování Magistrátu
města Mladá Boleslav, bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto převést tuto úlohu
na „létajícího pořizovatele“, Mgr. Bc. Jindřicha Felcmana, Ph.D., a tím urychlit a
úspěšně dovést do konce celý proces tvorby územního plánu obce. Nyní čekáme
na vyřízení připomínek přijatých na veřejném projednání, následně bude svoláno
nové veřejné projednání.

PODĚKOVÁNÍ ZASTUPITELŮ
Vážení spoluobčané,
na konci našeho funkčního období bychom Vám rádi poděkovali za Vaši důvěru
a podporu naší činnosti. Pevně věříme, že jsme pracovali v souladu se zájmy naší
obce, Vás, a ačkoliv se nepodařilo vše dotáhnout úspěšně do konce, mnohé se
dokončit podařilo.
Co se povedlo…
• nové webové stránky obce,
• nové úřední desky napříč obcemi,
• lepší informovanost občanů o aktuálním dění v obci a spolcích
prostřednictvím mobilního rozhlasu,
• změna úředních hodin dle požadavku občanů, poskytování agendy OÚ
v celém rozsahu i mimo úřední hodiny, po předchozí telefonické dohodě,
• nový zpravodaj,
• nový vzhled obecního úřadu – rekonstrukce kanceláří,
• zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce,
• digitalizace obecního úřadu
o poplatky prostřednictvím e-plateb,
o elektronizace agend obecního úřadu,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

navýšení finanční podpory místních spolků a užší spolupráce,
výraznější podpora kultury v obci - např. letní kino, divadlo na zahradě,
zájezdy do divadla, výlety pro seniory organizované ve spolupráci s pí.
Urbanovou,
zlepšení dopravní dostupnosti – četnost spojů směrem do Benátek nad
Jizerou, dopravní napojení do Lysé nad Labem v přípravě,
podpora péče o seniory – prostřednictvím smluv s pečovatelskými
službami okolních měst,
podpora místních podnikatelů – aktivní spolupráce, oslovování
v poptávkových řízeních,
postupná výměna sloupů veřejného osvětlení a elektroinstalace na konci
své životnosti, příprava žádosti o dotaci,
opravy místních komunikací – novým asfaltovým povrchem případně
recyklátem,
získání dotace na výměnu zdroje tepla budovy OÚ – snížení nákladů na
energie,
získání dotace na projekt „Chodník v obci Skorkov“,
úspory provozních nákladů obce – revize aktivních smluv, nastavení
lepších podmínek, případně ukončení nevýhodných nebo nepotřebných
smluv s dodavateli.

Jménem celého zastupitelstva bychom Vám rádi popřáli do budoucnosti jen
to nejlepší, Vám a všem Vašim blízkým.

Za Obecní úřad
Tomáš Zach a Alice Kodlová
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TJ SOKOL OTRADOVICE
V průběhu letošního léta jsme, ve spolupráci s Obecním úřadem, na hřiště
instalovali venkovní pingpongový stůl. K dispozici jsou čtyři pálky a několik míčků.
Stůl je umístěn na trávě mezi tenisovými kurty a betonovou zdí a je volně
přístupným všem, tak přijďte trénovat.

Rekonstrukcí prošla i naše klubovna. Máme nově vymalovanou klubovnu a
sociální zařízení (díky Vašku Vaňousku st.), novou pracovní desku v kuchyni
s indukční
varnou
plotnou
a
zánovní
myčkou
(díky
Pepíno).
Doufám, že na podzim obnovíme tradiční sobotní setkání…

DĚTSKÝ DEN [5.6.2022]
V neděli 5.června proběhl na hřišti v Otradovicích tradiční Dětský den. Přišlo více
než 30 dětí, kterým krásnou diváckou kulisu vytvořili rodiče a prarodiče. Na
antukovém hřišti se děti nejprve utkaly ve sprinterském běhu a nejmenší
v závodech na odrážedlech. Potom se aktivity přesunuly na travnaté hřiště, kde
všichni skvěle zvládli jízdu zručnosti na kole. Nedílnou součástí Dětského dne je
běžecký krosový závod lesem. Letos jsme nejstarším závodníkům připravili
novinku – výskok na betonovou zídku, zvládli to všichni, super!
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Zpestřením pro děti i dospělé byla ukázka závodního dvojbobu, kterou nám
přichystal Jan Mottl (velké díky, Honzo) a dvojnásobný olympionik Jan Šindelář.
Všichni si mohli vyzkoušet, že to není žádná sranda se do bobu nasoukat. A
vystoupit je snad ještě těžší. Můj obdiv každému, kdo se v tom dobrovolně pustí
ledovým korytem dolů
.
Dále jsme pokračovali oblíbeným závodem štafet, při kterých zdatně asistují i
rodiče. No není jednoduché běžet v gumákách, když jsou o pět čísel větší, než je
dětská noha. A na závěr si jednu disciplínu střihli i rodiče – přetahování lanem.
Zapotili se tatínci i maminky. Krásným zakončením celého odpoledne byla soutěž
v přehazování vajíčkem. Všem organizátorům a pomocníkům díky!
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NOHEJBAL TROJIC [13.8.2022]
V sobotu 13.srpna jsme uspořádali již 13. ročník nohejbalového turnaje trojic.
Počasí vyšlo na jedničku, a tak všech 9 mužstev předvedlo parádní výkony. Naši
TJ reprezentoval tým Sokolíci, ze Skorkova přijela dvě družstva (Lajna a
Skorkov), Sojovice byly reprezentovány také dvěma mužstvy. Perličkou turnaje
byl vyhecovaný "bratrovražedný" boj mezi Sokolíky a Lajnou, který, po tuhém boji,
skončil vítězstvím (jak jinak
) Sokolíků. Na stupně vítězů sice Sokolíci
nedosáhli, ale poslední také nebyli
. O občerstvení se skvěle postaral Honza
Kníže s dvojčaty Jarešovými. Díky moc. Už se těšíme na další ročník!
Konečné pořadí: 1. Lisabon, 2. Litoláci, 3. Sojovice.

Za TJ Sokol Otradovice
Václav Vaňousek
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SDH SKORKOV, PODBRAHY
A OTRADOVICE
VALNÁ HROMADA [25.3.2022]
Výroční schůze se konala ve Skorkovské hospodě za účasti 40 členů a 19
hostů. Byly předneseny zprávy o činnosti, hospodaření, zpráva revizní komise a
plán činnosti na rok 2022. Dále byl novým starostou našeho sboru zvolen p.
Petr Kodl. Na závěr proběhlo ocenění členů – Medaile za zásluhy obdrželi od
OSH Mladá Boleslav tito členové: Procházka Josef, Kodl Petr, Rejzek Michal a
Novotný Václav a výbor SDH Skorkov udělil IN-MEMORIAM záslužnou medaili
českého hasičstva p. Jaroslavu Macurovi, který nás bohužel v loňském roce
opustil.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC [30.4.2022]
Letos jsme opět mohli uspořádat tradiční Pálení čarodějnic. O oblíbenosti této
akce svědčí účast více jak 70 dětí, která nám udělala velikou radost. Připraveny
byly soutěže, diskotéka, nechybělo opékání buřtů čarodějnická lanovka a na
závěr zapálení vatry. Děkujeme všem, kteří nám s přípravou a organizací této
akce pomohli.
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INFORMACE ZE SOUTĚŽÍ
První soutěží, které jsme se zúčastnili, byl Memoriál J. Hlaváčka v Sudově
Hlavně. Umístění našich družstev bylo následovné: mladší žáci 5. místo, starší
žáci 5. místo, ženy 2. místo a muži 5. místo
V sobotu 4.6.2022 jsme se dále zúčastnili Memoriálu J. Matuny, který byl spojen
se soutěží v požárním sportu 16. okrsku. Ani z této soutěže jsme neodjeli bez
medaile, naši muži vybojovali 2. místo a starší žáci 3. místo, naši nejmladší
žáčci se umístili na krásném 4. místě.
Děkujeme všem, kteří náš sbor na soutěžích skvěle reprezentovali a také
trenérům P. Kodlovi za družstvo žen a J. Kuchařovi a T. Mňukovi, kteří se ujali
trénování našich nejmenších.
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TANEČNÍ ZÁBAVA [6.8.2022]
První srpnovou sobotu jsme opět připravili tančení zábavu na místním hřišti. Ujít
si ji nenechalo téměř neuvěřitelných sto návštěvníků, kterým hrál k poslechu a
tanci oblíbený DJ Štěpán.

VÝJEZDY JSDH
11.5.2022 – požár lesa, Kochánky
17.6.2022 – požár lesa, Benátky n.J.
29.7.2022 – požár RD, Sojovice
9.8.2022 – požár lesa, Otradovice

POZVÁNKA NA MEMORIÁL JAROSLAVA MACURY
Sbor dobrovolných hasičů Skorkov, Podbrahy, Otradovice

Vás srdečně zve na

I. ročník Memoriálu Jaroslava Macury
1.10.2022 na hřišti ve Skorkově
Sraz na hřišti je v 9:00 a zahájení útoků je naplánováno na 10:00
Soutěž proběhne v kategoriích: muži, ženy, starší a mladší žáci.
Požární útoky budou provedeny dvoukolově klasickým způsobem.
Občerstvení během akce zajištěno.
Těšíme se na Vás!

Za SDH Skorkov
Eliška Housková
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
SOJOVICE-SKORKOV
DĚTSKÝ DEN S MYSLIVCI
Dne 5.6.2022 obec Sojovice ve spolupráci s SDH Sojovice a Mysliveckým
spolkem Sojovice – Skorkov uspořádala dětský den na hřišti u skladů léčiv. Děti
čekal den plný zábavy, soutěží a zároveň si mohly projít naučnou stezku, kterou
pro ně připravil místní spolek myslivců. Po trase byly vyvěšeny obrázky se zvěří,
dále si děti mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky na terče s kachnami, měly
možnost prohlídky vycpané zvěře a poučit se na poznávání dřevin či obilovin.
Dále bylo k nahlédnutí krmivo, které myslivci běžně doplňují do krmelců. Na
jednom ze stanovišť byla předvedena ukázka živých dravců. V myslivecké chatě
u rybníka každý dostal za splnění stezky odměnu.

VYPOUŠTĚNÍ BAŽANTŮ
V měsíci květnu zakoupil náš spolek bažantí zvěř, kterou následně vypustil do
volné přírody ve vybraných lokalitách. Tento nákup byl realizován z dotací od obcí
Sojovice a Skorkov. Tímto bychom chtěli oběma obcím velmi poděkovat za
podporu našeho spolku.

TERMÍNY HONŮ 2022:
5.11.2022

Naháňka na černou zvěř (Sojovice)

17.12.2022

Hlavní hon (Sojovice)

Za Myslivecký spolek
Tomáš Mňuk
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TJ REKREANT SKORKOV 1987
Letošní již třicátá pátá sportovní sezona jde do finále. Před 14 dny se uskutečnil
27.ročník míčového sedmiboje a přestože nám počasí úplně nepřálo, tak si na
turnaji výborně zahrálo 20 týmů. Poslední sobotu před koncem prázdnin proběhl
oblíbený dětský den „AHOJ prázdniny“, kterého se zúčastnil neskutečný počet 53
dětí, které předváděly svoji šikovnost a nadšení v soutěžích družstev za vydatné
a hlasité podpory rodičů a prarodičů. V září nás čekají tenisové debly, nohejbal
trojic a smíšené tenisové čtyřhry.
Nechce se nám tomu ani věřit, ale TJ Rekreant je s námi již 35 let a my jeho
narozeniny společně oslavíme v sobotu 15. října, kdy odpoledne pořádáme
tradiční „ukončení sezony“. Přijdete mu taky popřát?

Za TJ Rekreant 1987
Jan Vaněček – předseda
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SKORKOVSKÁ HOSPODA
SKORKOVSKÝ HALLOWEEN 2022
Srdečně Vás zveme dne 5. 11.2022 na XIII. ročník oblíbené halloweenské párty.
Součástí bude samozřejmě bojová hra.

Vstupné 100,- Kč.
Vstup pouze v maskách a na vlastní
nebezpečí.

Těšíme se na vás…
SVATOMARTINSKÁ HUSA
Jako každý rok si můžete objednat husičku. Pěkně pomalu jí upeču, přidám zelí
a knedlík.
Bude připravena v sobotu 10.11.2022 od 12 hodin a spolu se svatomartinským
vínem v neděli 11.11.2022 od 11 hodin. Samozřejmostí je také možnost objednat
si ji s sebou domů.

Objednat prosím předem v hospodě nebo na tel. 774 233 949
Za Skorkovskou hospodu
Jan Kníže
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SKORKOVÁČEK
Ani na jaře a koncem druhého pololetí jsme se Skorkováčkem nezaháleli.
Vyzdobili jsme náves velkými dřevěnými velikonočními vajíčky, která namalovaly
samy děti a přidali jsme k nim nového velikonočního zajíčka. Dále děti vyrobily
dárečky pro naše seniory, které jim byly předány na posezení v Tuřicích a dle
reakcí všechny velmi potěšily. Na lekcích děti dále např. vyráběly vlastní
koupelovou sůl, dárek ke dni matek, povídali jsme si na téma „Den země“ a opět
jsme trávili hodně času venku procházkami, hraním her a sportováním.
V závěrečné hodině před prázdninami jsme se rozloučili výrobou a zdobením
zmrzlinových pohárů. V nové sezóně máme opět plno plánů – podzimní výzdoba,
halloween, příprava na Vánoce a rádi bychom se také vydali na společný výlet,
zkrátka nudit se určitě nebudeme
Skorkováček 2022/2023
Od října tohoto školního roku bude opět spuštěn oblíbený kroužek Skorkováček
pro děti z našich tří obcí za stejného vedení: Eliška Housková, Petra Nešněrová
a Eva Mikšovská. Budeme se společně scházet pravidelně tentokrát každé
úterý odpoledne. Mezi naše aktivity patří, jak výtvarná činnost, tak pobyt venku
(hry na hřišti, procházky lesem atd) či různé tematické hodiny.
Kroužek mohou navštěvovat děti ve věku 4–10 let. Aktuálně se nám uvolnilo pár
míst kvůli nesouladu s ostatními zájmy a kroužky dětí. Čili pokud máte vy, a
hlavně vaše děti zájem, kontaktujte prosím Elišku Houskovou na tel. 702 097 898.
První hodina se uskuteční 4. října 2022 od 16 hodin ve třídě nad obecním
úřadem ve Skorkově.
Na všechny už se nyní velmi těšíme!
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Za tým Skorkováčku
Eva Mikšovská
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DĚNÍ V OBCI
FOTBALOVÝ TURNAJ SKORKOV [2.7.2022]
Již 34. ročník fotbalového turnaje ve Skorkově se konal opět za krásného
slunečného počasí. Organizaci zajišťuje pravidelně Pavel Brynych ve spolupráci
s Jiřím Kropáčkem pod záštitou TJ Rekreant Skorkov 1987. Celkem se letošního
turnaje zúčastnilo 6 družstev a konečné pořadí bylo následovné:
1. místo Niederland, 2. místo Káraný a 3. místo Práger team. Děkujeme všem za
účast a podporu!

Za organizátory
Jiří Kropáček
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OTRADOVICKÝ TRIATLON [3.8.2022]
Dne 3.9.2022 proběhl 8.ročník amatérského Otradovického triatlonu. Letos nás
byl rekordní počet, do Jizery naskákalo celkem 92 závodníků a všichni se vrátili
nezranění a šťastní na gulášem a pivem provoněnou základnu na otradovickém
hřišti. Dospělých závodníků, kteří zdolali 500 m ve vodě, 20 km na kole a 5 km
běhu bylo 49 mužů a 13 statečných žen. S úlevami a kratšími distancemi na kole
i v běhu v závodě kategorie Family – děti v doprovodu zodpovědné osoby)
závodilo 30 osob. Nejmladšímu závodníkovi byly 2 roky :) Máme velkou radost,
že letos všichni účastníci závod dokončili a neošetřovali jsme žádné zranění.
Průměrný čas byl 1:33:27, nejlepší žena doběhla do cíle za 1:28:17 a nejlepší
muž za 1:14:16.
Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří nám závod pomohli zrealizovat,
konkrétně TJ Sokol Otradovice, OÚ Skorkov a dobrovolníkům. Také děkujeme
všem, kdo se za námi přišli podívat na start a budeme se těšit, že za rok přivítáme
ještě o chlup více závodníků z naší troj-obce. Za rok AHOJ!

Za organizátory
Pepíno a Hanička Tonarovi
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INFORMACE Z KULTURY
ZLATÁ SVATBA [25.6.2022]
Poprvé za toto funkční
období jsem měla tu čest
vyzkoušet si roli oddávající.
Byla
jsem
požádána
o zopakování obřadu po 50
letech
manželů
Marie
a Luďka
Arazimových.
Obnovili si slib, obklopení
dětmi, vnoučaty a přáteli.
Za celý úřad přejeme do dalších let hodně štěstí,
lásky, zdraví a pochopení pro toho druhého.

Gratulujeme!!!
Za Obecní úřad
Alice Kodlová

JARNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY [12.4.2022]
Posezení pro naše seniory jsme uspořádali 12.4.2022 již tradičně v hospodě
“Za Vinicí” v Tuřicích. Zúčastnilo se ho 32 hostů, pro které byl připraven kulturní
program ve formě vystoupení Vladimíra Waldy Nerušila. Společně s ním jsme si
zazpívali pro nás všechny známé písničky Waldemara Matušky. Nálada vybízela
dokonce k tanci. Opět nechyběla výborná večeře, káva se sladkou tečkou na
konec a drobný dáreček pro všechny zúčastněné. Po celou dobu byl k dispozici
pan starosta, paní místostarostka, náš tým kulturní komise a samozřejmě pan
Petr Kodl, který se postaral o svoz a odvoz hostů.
Milí senioři, děkujeme Vám za vaši účast a těšíme se na další setkání!

VÝLET PRO SENIORY [7.6.2022]
Letošní výlet se konal 7.6.2022. První zastávka byla v obci Brniště, kde jsme si
prošli magickou stezku ”Sochy ve skalách”. Byla to příjemná procházka galerií
skalních útvarů pod širým nebem. Poté jsme se přesunuli do města Doksy, kde
jsme se dobře naobědvali v restauraci Kočí. Po obědě nás čekala prohlídka
zámku Doksy s nově otevřenou expozicí o rodu Valdštejnů. Nakonec jsme se
projeli po Máchově jezeře na výletní lodi Racek. I přes deštivé počasí se výlet
vydařil ke spokojenosti všech 30 účastníků.
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Za kulturní komisi
Magda Zachová
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ZÁJEZD DO DIVADLA [23.5.2022]
Jelikož po době covidové byl veliký zájem o různá divadelní představení, spojili
jsme se s kulturní komisí Sojovic a společně uspořádali zájezd do pražského
divadla. Dne 23.5.2022 jsme se vydali do Studia Dva na velmi komickou černou
komedii plnou ironie o těžkém údělu muže v současném světě „Kutloch aneb i
muži mají své dny“. Autobusová doprava byla zajištěna na náklady OÚ Sojovice
a Skorkov. Všichni byli z představení tak nadšení, že ihned žádali o další
podzimní zážitek.

KARNEVAL PRO DĚTI [1.7.2022]
Dne 1.7.2022 pod organizací kulturní komise obce Skorkov byl uskutečněn
Dětský karneval s hudebně zábavným programem s Gábinou a Katkou. Z důvodu
nepříznivého počasí byl nakonec přesunut do Kulturního domu v Sojovicích,
jelikož na hřišti ve Skorkově hrozilo narušení odpoledne deštěm a bouřkami.
Občerstvení tedy bylo narychlo zajištěno Sojovickou hospodou, čímž Veronice
Novákové za tuto neočekávanou změnu moc děkujeme. Zřejmě se již mnoho dětí
na první prázdninový víkend vydalo užívat letního dobrodružství, a tak se zde
sešel bohužel poměrně malý počet účastníků, kteří si ovšem vystoupení a
samotné zapojení do tohoto hudebního programu moc pochvalovali.

PUTOVNÍ KINO [3.7.2022 a 12.8.2022]
Kulturní komise obce Skorkov uspořádala během letních prázdnin ve dvou
termínech na hřišti ve Skorkově putovní letní kino: pro děti dne 3. července 2022
– pohádku Tajemství staré bambitky 2 a pro dospělé bylo na programu dne 12.
srpna 2022 promítání české komedie Po čem muži touží 2 se zábavným Jiřím
Langmajerem v hlavní roli. Návštěvnost překonala loňský rok, občané si přišli
společně užít pohodu letních večerů. Pro diváky bylo i tentokrát připraveno bohaté
občerstvení včetně popcornu. Příští rok plánujeme v této aktivitě pokračovat.
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ZÁJEZD DO DIVADLA
Kulturní komise OÚ Skorkov ve spolupráci
s kulturní komisí OÚ Sojovice pořádá ve středu
26.10.2022 zájezd do divadla Palace na
představení „Hraběnka“.
Začátek představení: v 19 hodin
Odjezd autobusu: cca v 17 hodin (bude upřesněno)
Cena vstupenky: 350 Kč
(dopravu hradí OÚ Skorkov + OÚ Sojovice
Představení je vyprodáno. V případě zájmu se registrujte
jako náhradník u Petry Nešněrové na tel: 725 960 289

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – PŘEDBĚŽNÁ REGISTACE
Do konce tohoto roku bychom rádi uspořádali „Vítání
občánků“.
Prosíme rodiče, kteří mají o přivítání dětí zájem, aby
kontaktovali Elišku Houskovu e-mailem na
eliska.houskova@skorkov.cz nebo na tel. 702 097 898,
nejpozději do 30.9.2022.

PLÁNOVANÉ AKCE
Konec roku se tradičně ponese v duchu Vánoc. Věříme, že „vyšší moc“
v podobě COVIDových opatření letos nezasáhne. Jako každý rok plánujeme
opět uspořádat Rozsvícení vánočního stromečku ve Skorkově a také
Vánoční posezení pro seniory v Tuřicích.
O detailech a termínech obou akcí budeme případně informovat na pozvánkách,
které obdržíte do Vašich schránek.
Za kulturní komisi
Eva Mikšovská a Eliška Housková
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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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