NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

Vodovod – pokračování prací
Práce na výstavbě vodovodu v obci byly zahájeny v srpnu. Vodovodní řád v hlavních
silnicích je z 90ti % hotov. Momentálně se dodavatel soustředí především na vodovodní řády
ve vedlejších ulicích a na výstavbu vodojemu nad obcí Skorkov.
V průběhu října se nám na základě naší výzvy hlásili zájemci o vypracování nabídky na
vyhotovení přípojky ke své nemovitosti. Seznam přihlášených zájemců byl předán dodavateli.
Dodavatel bude od ledna postupně všechny zájemce kontaktovat za účelem domluvení
schůzky.
Další podrobnosti k výstavbě vodovodu budeme dále průběžně zveřejňovat na internetových
stránkách obce v sekci VODOVOD a na vývěskách obce.

Volby prezidenta republiky
Informujeme občany, že ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se konají volby prezidenta republiky.
Případné druhé kolo voleb se koná ve dnech 25. a 26. ledna 2013.
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 11. ledna od 14:00 hodin do 22:00 hodin
- Sobota 12. ledna od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Případné druhé kolo:
- Pátek 25. ledna od 14:00 hodin do 22:00 hodin
- Sobota 26. ledna od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Volební lístky obdržíte nejpozději 3 dny před konáním voleb do Vašich schránek.



Poplatky na rok 2013
Na základě neustále se zvyšujících cen a nákladů bylo obecní zastupitelstvo donuceno po
několika letech navýšit poplatek za odpad.
I přes navýšení poplatku bude obec na svoz odpadu doplácet.
Pro rok 2013 se stanovuje poplatek 720,- Kč za trvale hlášenou osobu. 720,- Kč za stavbu
určenou k rekreaci a 720,- Kč za byt nebo dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba.
Pro trvale hlášené osoby platí i nadále, že poplatek je možné hradit ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 31.1. a do 30.6. příslušného roku. Pokud nebude 1.polovina
poplatku uhrazena do 31.1.2013, 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 31.1.2013.
Poplatek za psa zůstává stejný – tedy 70,- Kč za 1 psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.
Poplatky za psa jsou také splatné nejpozději do 31.1.2013.

INFORMACE

Turnaj ve stolním tenise
Zveme Vás na novoroční turnaj ve stolním tenise, který pořádá obec Skorkov v sobotu
12.1.2013 od 14:00 hodin v hostinci ve Staré Lysé.
Sraz účastníků na místě ve 13:30 hodin.
Startovné 50,- Kč. Občerstvení zajištěno.
Svou účast hlaste nejpozději do 9.1.2013 na OÚ ve Skorkově ( tel.326 92 11 33 ).

Kalendář obce na rok 2013
Obec Skorkov vydala stolní kalendář obce pro rok 2013.
V případě Vašeho zájmu je možné kalendář zakoupit na OÚ za symbolických 50,- Kč.

Regionální bezpečnostní služba – ochrana naší obce
V poslední době se v naší obci setkáváme s poměrně hodně případy různých krádeží a
přestupků. I na základě této skutečnosti jsme se rozhodli využít nabídky detektivní kanceláře
ADDUCO, která sídlí v Lysé nad Labem.
Regionální bezpečnostní služba Adduco je novou službou zřízenou pro obce, které trápí
kriminalita typu rušení nočního klidu, poškozování a ničení veřejné zeleně, laviček, popelnic,
zaparkovaných aut, dopravních značek, zakládání černých skládek, poškozování fasád domů
sprejery, nabízení či užívání drog, týrání nebo dokonce zabíjení zvířat, fyzické napadání,
ohrožování mravnosti, krádeže či vloupání do domu, aut a v neposlední řadě nedodržování
místních vyhlášek daných obcí.
Firma Adduco mimo jiné naší obci nabízí:
Nepravidelnou fyzickou přítomnost dvoučlenné autohlídky Regionální bezpečnostní služby
ADDUCO a její preventivní působení v obci. V rámci této přítomnosti:
a) Zvýšený dohled při kulturních a sportovních akcích pořádaných v obci
b) Nasazení hlídky se psem (v odůvodněných případech)
c) Odhalování drobné kriminality (drobné krádeže, vandalismus, černé skládky apod.)
d) Zjišťování poznatků k zneužívání a distribuci drog
e) Dokumentování protiprávního jednání za pomoci techniky.
Úkolem bezpečnostní služby není kontrolovat řidiče a stav jejich vozidel, jejím úkolem je být
pro obec partnerem v otázkách bezpečnostních, aby v obci lidé měli pocit klidu a bezpečí.
Obci nabízí svého strážníka, který bude mít místní a osobní znalost a ve spolupráci s obcí
bude řešit vzniklé situace.
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo tuto službu pro příští rok využít. Po několika měsících
službu naší obci vyhodnotíme a zvážíme případnou další spolupráci.

Otevírací hodiny na OÚ
Posledním úředním dnem na OÚ ve Skorkově v tomto roce byla středa 19.12.2012. Během
Vánočních svátků bude úřad uzavřen.
Prvním úředním dnem po Novém roce bude pondělí 7.1.2013.

Obchod se smíšeným zbožím
Vzhledem k tomu, že prodavačka z obchodu se smíšeným zbožím je dlouhodobě nemocná,
museli jsme obchod dočasně uzavřít.
Podařilo se nám zajistit znovuotevření obchodu ode dne 21.1.2013. Otevírací hodiny zůstanou
stejné, s jedinou změnou: v pátek dopoledne bude na žádost občanů obchod otevřen do 11:00
hodin ( namísto původních 10:30 hodin ). Tato prodloužená otevírací doba bude z toho
důvodu, že každý pátek v 10:45 hodin přijíždí do obce pojízdný obchod s masem a občané
mohou při té příležitosti využít i nákup v našem obchodě.

UDÁLO SE


Rozsvícení vánočního stromku
Jako každý rok i letos Obecní úřad uspořádal slavnostní rozsvícení vánočního stromku u
autobusové zastávky ve Skorkově.
Úvodem starosta obce poděkoval všem občanům, kteří se podíleli na finanční sbírce pro
charitativní společnost Konto Bariéry 77. Na tuto sbírku jsme se s Vaší pomocí skládali
všichni po celý letošní rok na různých akcích, které pro Vás OÚ letos připravil. Následně byl
finanční dar ve výši 10 700,- Kč předán zástupkyni společnosti Konto Bariéry 77, paní
Kristýně Jakubcové.
Po předání finančního daru starosta předal Čestné občanství panu Jaroslavu Charvátovi za
dlouholetou a příkladnou práci s mládeží v oblasti sportu.
Ke sváteční atmosféře přispěla také kapela Do Kolečka, která nám pod stromečkem zahrála
Vánoční koledy.
Během večera jsme si také užili svařáčku i dobrot ze zabíjačky.
Slavnostní rozsvícení bylo zakončeno ohňostrojem.
Od ředitelky společnosti Konto Bariéry 77 paní Mgr. Boženy Jirků jsme na OÚ obdrželi
děkovný dopis.
Jelikož dík patří i Vám, dopis přikládáme v příloze.



Posezení s důchodci pod vánočním stromkem
Dne 6.12. se v Otradovicích uskutečnilo již tradiční posezení s důchodci pod vánočním
stromkem.
Posezení nám zpestřili vánoční besídkou děti z mateřské školky v Sojovicích.
Děkujeme tímto dětem i učitelkám za krásný zážitek.



 Informace k opravám kanalizace

Vzhledem k tomu, že se v poslední době hromadí na Obecním úřadě ve Skorkově žádosti
občanů a vlastníků nemovitostí o informace k hrazení oprav na přípojkách tlakové kanalizace,
uvádíme následující:
Obec vybudovala v letech 2003 -2005 díky dotaci, kterou poskytl Státní fond životního
prostředí tlakovou kanalizaci, včetně přípojek a domovních přečerpávacích šachet. Jednou
z mnoha podmínek, kterou bylo nutné dodržet, byla stanovena povinnost, aby si Obec
ponechala ve svém majetku i jednotlivá zařízení domovních přípojek včetně čerpadel a
ovládacích mechanik po dobu 10 let od vydání kolaudace. Na základě této podmínky je obec
povinna hradit všechny opravy na zařízení a přípojkách tlakové kanalizace, protože se jedná
o její majetek. Tato podmínka se vztahuje na ty občany a vlastníky nemovitostí, kteří byli
zahrnuti do původního stavebního povolení a jeho změny. Jedná se o ty, kteří hradili
příspěvek na vybudování kanalizace ve výši 10 000 Kč nebo 30 000 Kč, bez dalších investic
do zařízení.
Zastupitelstvo projedná, zda bude po roce 2015 každá stavba přípojky tlakové kanalizace
včetně všech zařízení převedena do majetku vlastníků jednotlivých nemovitostí, a opravy si
bude každý vlastník nemovitosti hradit z vlastních prostředků, nebo zda obec bude i nadále
tyto opravy hradit. Ti občané a vlastníci nemovitostí, kteří si hradili stavbu přípojky tlakové
kanalizace od počátku sami, jsou jejími vlastníky od počátku stavby, a veškeré opravy si hradí
z vlastních prostředků.

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

Obecní úřad Vám přeje příjemné prožití Vánočních svátků a mnoho zdraví, lásky a štěstí nejen
v roce 2013.











Z NAŠÍ HISTORIE
V této části pokračujeme s otištěním obsahu kroniky obce Skorkov. V minulém čísle jste se
seznámili se zápisy z roku 1978 (pokračování) – 1979 (část). Dalším obdobím, které bylo
v kronice zaznamenáno, je rok 1979 (pokračování). Pro úplnost uvádíme, že obsah kroniky je
opsán ve stejném znění /i s chybami/, dle originálu.

ROK 1979 – pokračování
Březen – 2. Března vzpomínáme prvního výročí startu prvního československého kosmonauta
Vladimíra Renka do vesmíru v sovětské kosmické lodi Sojuz 18 spolu se sovětským
kosmonautem Gubarevem. Počasí v březnu je už jarní, ale potíží neubývá. S jarním táním
sněhu na horách přibývá vody v Labi. 12. března hladina Labe v Ústí nad L. 510 cm, tj. 250
cm nad normálem. Dočasně se zastavuje vodní přeprava uhlí pro elektrárny Chvaletice a
Opatovice. V severočeském uhelném revíru neustále prší a je postižena pásová a kolejová
doprava uhlí. Řeka Jizera, která protéká naší obcí, stoupá. 17. března její hladina stoupla o 1
m, škody nejsou hlášeny.
Duben – Ze soboty 31.3. na neděli 1.4. vstupuje platnost pro ČSSR letní čas. Počasí je stálé,
teploty se pohybují přes den 15°C – 20°C. Zemědělci spěchají ukončit jarní práce, sází se
cibule, česnek, brambory. O velikonočních svátcích 15. - 16. 4. v 7,00hod. ráno zasáhlo dvě
třetiny území Jugoslavie těžké zemětřesení. Epicentrum se nacházelo v moři, 50 km jižně od
hlavního města soc. rep. Černá Hora v Titogradu. Otřesy dosáhly 7,2 stupně Richterovy
stupnice. Bylo to jedno z největších zemětřesení v tomto století. Zahynulo 100 lidí, 150 tisíc
lidí zůstalo bez přístřeší, hmotné škody se nedají vůbec vyčíslit. Vláda ČSSR poskytuje
hmotnou pomoc postižené Jugoslavii.
Květen – s platností od 1. května 1979 schválilo fed. ministerstvo hutnictví a těžkého
strojírenství novou výkupní cenu akumulátorů (olověných), která činí 4,- za 1 kg
akumulátoru. Za běžný akumulátor – váha asi 15 kg – je 60,-. Výkupní cena čistého olova činí
1,20,- za 1 kg. Oslav 1. máje se zúčastnilo v Benátkách n./Jiz. z našich obcí cca 50 lidí.

12. května rozkvétají ve Skorkově ovocné stromy, je teplo, teploty dosahují až +30°C, bez
dešťových srážek. Na polích se projevuje nedostatek vláhy. Zemědělci zřizují umělé závlahy.
Červen – V první a druhé dekádě měsíce panují přímo tropická vedra, teplota ve stínu +33°C,
dešťové srážky žádné. Obilí na polích žloutne a zasychá. Zemědělci se rozhodli pro letecký
postřik umělým hnojivem. Po 20. červnu nastává ochlazení a vydatné dešťové srážky. Zeměd.
plodiny se pomalu vzpamatovávají, ale obilí, jmenovitě žito, začíná od kořene znovu obrůstat.
Červenec – v celém světě se řeší problémy, které plynou z rostoucích potřeb energie. Většina
států, která vlastní ropné zdroje, zdražuje prodej ropy, plynů a olejů. Množí se nápady, jak
využívat sluneční energii, náhradní pohonné hmoty. Také v ČSSR zemědělci využívají
v některých částech území slunečních kolektorů, výroby bioplynu z chlévské mrvy a
odpadního tepla při dojení mléka atd. 12. června vláda USA vyhlašuje Nový úsporný
energetický program. Spočívá ve snížení spotřeby pohonných hmot, snížení rychlosti na
silnicích atd. V době od 12.7. do 20.7. obdobná opatření vstupují v platnost v Maďarsku,
NDR, Polsku, Belgii, Bulharsku, Rakousku a jinde. 17.7. se zvyšují ceny benzinu v NSR – 1l
super 1,18 marek, ve Švédsku – 1l super 2,31 koruny, nafta o 23%, tj. 1l 1,06 koruny.
20. července oznamuje federální cenový úřad ČSSR na základě rozhodnutí vlády ČSSR toto
opatření: S platností od 20. července 1979 zvýšit maloobchodní ceny benzinu
– super 7,50,- Kčs za 1l
– special 6,50,- Kčs za 1l
– normal 6,- Kčs za 1l
– top. nafta 2,- Kčs za 1l
S platností od 23. července 1979 zvýšit maloobchodní ceny paliv a energie o 50%, cena
palivového dříví se nemění.
Odstranit cenové zvýhodnění z maloobchodních cen dětského odívání. Toto zvýhodnění se
převádí do přídavků na děti. Ceny tím stouply průměrně o 100%. Stanovit nové poštovní,
telefonní a telegrafní tarify, např.:
- dopis z 0,60 Kčs na 1,- Kčs, pohlednice z 0,30 Kčs na 0,50 Kčs, balík obyč. do 5 kg 5,Kčs
- zřízení bytové telefonní stanice samost. a podvojné 2000,- stanice skupinová 700,- Kčs
- zákl. měs. sazba samost. telef. stanice 50,- Kčs
- zákl. měs. sazba podvojné a skupinové tel. stanice 30,- Kčs
- sazba za 1 místní hovor (impuls) 1,- Kčs
- sazba za 1 slovo obyč. telegramu 0,50 Kčs
S platností od 1. srpna 1979 zvýšit nízké důchody z 600,- Kčs na 780,- Kčs měsíčně pro
jednotlivce, z 1100,- Kčs na 1330,- Kčs měsíčně pro dvojici, zvýšit o 30,- Kčs měsíčně
všechny ostatní starobní, invalidní, vdovské a sirotčí důchody a důchody za výsluhu let.
S platností od 1. srpna 1979 zvýšit přídavky na děti o 50,- měsíčně na každé dítě:
- na 1 dítě z 90,- Kčs na 140,- Kčs
- na 2 děti z 430,- Kčs na 530,- Kčs
- na 3 děti z 880,- Kčs na 1030,- Kčs
- a o 50,- Kčs na každé další dítě se zvyšují též výchovné k důchodům
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí oznamuje:
- od 1, září 1979 upravit platy pro učitelky mat. škol,
- učitele I. stupně ZDŠ, vychovatele školních družin, dětských domovů
- zdravotní sestry a nižší zdrav. personál lůžkových zařízení a jeslí
Podrobný rozbor ekonomické situace provedl ministr Feder. cenového úřadu Michal Sabolčík
– otisklo Rudé právo dne 21. 7. 1979.
Obdobné úpravy cen a jiná opatření zavádí též Maďarská lidová republika od 22. července
1979 a dále pak Polská lidová republika 28. července 1979.
V období 15.7. – 30.7. se rozšířila v 5 krajích ČSR epidemie infekční žloutenky. Zasáhla
hlavně pionýrské a dětské prázdninové tábory. Zdravotní služba ČSR provádí nezbytná
opatření, aby se zamezilo rozšíření nákazy. Bulharská cestovní kancelář „Šipka“ oznamuje čs.

turistům, že zřizuje prodej poukázek na benzin – 1l super 8,52 Kčs, 1l speciál 6,81 Kčs, 1l
nafta 4,31 Kčs.
Srpen – s platností od 1.8.1979 vstupuje v platnost opatření ke snížení rychlosti na dálnicích a
silnicích v ČSSR. Nastalo pravé žňové počasí, teploty okolo 26°C. Ovšem obilí nestejně
dozrává, vlivem nového obrostu se musí se sklizní čekat. V některých oblastech se začíná
zrno drobit. Vláda ČSSR přijala důsledná opatření k zabezpečení bezztrátové sklizně obilovin.
Vládní výbor pro zahraniční cestovní ruch ČSSR sděluje čs. občanům, kteří chtějí ztrávit
dovolenou v Rumunsku, opatření vlády RSR, týkající se úprav cen benzinu. Cesty do
Bulharska se uskutečňují přes území Jugoslavie. Orgány RSR porušily uzavřené dohody mezi
ČSSR, Polskem, MLR a tak naše zastupitelské úřady vyvíjejí značné úsilí a obnovení cest do
RSR.
V polovině srpna se ve veřejnosti objevily „zaručené zprávy“ o dalším připravování zvýšení
cen. Mělo to za následek zvýšení nákupů nejrůznějšího zboží, jako mouky, cukru atd. Díky
obětavosti pracovníků státního obchodu se podařilo tuto paniku, která měla vnést do naší
společnosti nejistoty, plně zabezpečit a zvládnout. Po celý měsíc se dále rozšiřuje epidemie
inf. žloutenky. Inkubační doba nemoci je 15 – 50 dní. Na rozšíření má velký vliv cestovní
ruch o prázdninách a dovolených. Dětem, které se dostaly do styku s nemocnými, je podáván
Gamaglobulin a provádí se přísný dozor v závodech mléčného a masného průmyslu.
V posledním týdnu vypukla v naší obci nákaza domácích králíků mixomatozou. MNV spolu
s veterinární službou organizuje očkování králíků.
Září – s platností od 1. září zvyšují Sběrné suroviny výkupní ceny králičích kožek a kožek
jiných zvířat. Např. suchá vypnutá králičí kožka ze 4,- Kčs na 7,- Kčs, zaječí ze 2,- Kč na 10,Kčs.
ÚV KSČ, prezident ČSSR, federální vláda, Federální shromáždění a ÚV NF ČSSR
v nejhlubším zármutku oznamují, že dne 20.9.1979 v 10,45hod. zemřel po dlouhodobém
závažném onemocnění na náhlé srdeční selhání zasloužilý stranický a státní činitel, člen ÚV
KSČ, armádní generál Ludvík Svoboda, bývalý prezident ČSSR. Dne 25. listopadu by se dožil
84 let. Středa 26. září 1979, den pohřbu arm. generála Ludvíka Svobody, je vyhlášen do
18,00hod. dnem státního smutku. Poslední rozloučení s arm. gen. L. Svobodou se konalo ve
středu 26.9.1979 ve 13,00 hod. ve Španělském sále na Pražském hradě. Cesta smutečního
průvodu vedla z Pražského hradu přes Letenskou pláň, kde poslední poctu zesnulému vzdali
příslušníci ČSLA, do krematoria v Praze – Strašnicích. Urna s ostatky arm. gen. Ludvíka
Svobody byla uložena na hřbitově v Hroznatíně, jeho rodišti.
Čest jeho památce!
24. září hlásí hlavní hygienik ČSR MUDr. Dana Zusková, že onemocnění infekční žloutenkou
ustupuje. V malém množství se ještě vyskytuje v Severočeském a severomoravském kraji. I
nadále platí všechna preventivní opatření. 30. září končí období letního času, tzn. v 01,00hod.
posun hodin dozadu na 00,00hod..
Říjen – 25. října schválilo Federální shromáždění vládní návrh zákona, kterým se mění a
doplňuje zákon o zeměd. dani (zákon č. 104/1974 Sb.). S platností od 1.1.1980 se bude
vztahovat i na občany, kteří užívají půdu k rekreačním, zahrád. nebo jiným účelům.
Listopad – 1. listopadu vydává Rudé právo přehled cen některých surovin na světových trzích.
Cena cukru stoupla až o 50%, tj. 150 liber šterlinků za 1 tunu. Naopak cena zlata klesla ze 442
dolarů na 374 dolary z jednu trojskou unci, tj. 31,1 gramu. 21. listopadu se koná
v předsednictvu vlády ČSSR konference o připravenosti resortu paliv a energetiky na zimu.
Kladně se hodnotí uvedení do provozu prvního bloku průmyslové jaderné elektrárny
v Jaslovských Bohunicích za velkého přispění SSSR. Na 21. listopad připadá sté výročí
narození J. V. Stalina, významného činitele KSSS a mezinárodního komunistického hnutí. J.
V. Stalin měl velký osobní podíl na vítězství SSSR ve druhé světové válce. 28. listopadu se
stala druhá největší letecká katastrofa v dějinách letectví. Dopravní letadlo DC 10 s 257
osobami, patřící novozélandským aeroliniím, se zřítilo v Antarktidě mezi polárními
základnami Scott a Mc Murdo u úpatí sopky Erebus.

Prosinec – 10. prosince zasedá ÚV KSČ a jedná o hlavních úkolech rozvoje nár. hosp. v r.
1980.
18. prosince uskutečňuje vláda SSSR první krok k rozhodnutí jednostranně snížit početní stav
svých vojsk ve Střední Evropě. Ke konci r. 1979 odchází z území NDR 28 tisíc vojáků a 1
tisíc tanků, kteří byli umístěni na území NDR, zpět do SSSR. Tento čin Sovětského svazu
pozitivně napomáhá uvolnění napětí ve vojenské oblasti celého světa.


Obec patří do zdravotního střediska ve Staré Boleslavi, do Sojovic dojíždí 1x týdně obvodní
lékař Dr. Bambas, 1x za 14 dní dětská lékařka Dr. Bucharová ze Skorkova čp. 47. V zubním
oddělení pro naše obce ordinuje ve Staré Boleslavi Dr. Daniela Koukalová, dcera zemřelého
Dr. Šebesty, bývalého obvodního lékaře pro naše obce.
Do 1. až 5. třídy dojíždějí děti ze Skorkova, Podbrah a Otradovic do dvoutřídní školy
v Sojovicích (ředitelem je soudruh Václav Šimůnek ze Skorkova čp. 51), starší děti – od 6.
třídy – do Staré Boleslavi. Děti do a ze sojovické školy jsou sváženy bezplatně mikrobusem
MNV Sojovice, do Staré Boleslavi dojíždějí děti autobusem ČSAD. 8 dětí předškolního věku
navštěvuje mateřskou školu v Sojovicích, jejíž ředitelkou je s. Neprašová z Otradovic čp. 1.
Dojíždějící děti do sojovické školy mají možnost se stravovat (oběd – 4,40Kčs) v jídelně
mateřské školy.
Osvětová beseda pracuje ve stejném složení jako loni, pouze za s. Šrutovou Milenu, která se
odstěhovala z Podbrah čp. 30 do Brandýsa n.L., byla zvolena s. Křápová Eva (nyní provdaná
Suchá) z Podbrach čp. 7. Probíhá 3. ročník kurzu němčiny ve dvou odděleních – 7 dospělých
a 3 děti. Vyučuje pí. Nekolová Miluše z Brandýsa n. L. V místní lidové knihovně je
registrováno asi 50 čtenářů, knihovna vlastní 1700 svazků krásné, dětské a naučné literatury.
Knihovník V. Kubista a pomocnice, dcera Drahomíra Kubistová ze Skorkova čp. 52, půjčují
vždy v pátek od 16 do 18 hod. Roční přírůstek knih činí v průměru 45 – 50 svazků z dotace
Okresní knihovny v Mladé Boleslavi. Od roku 1979 spadá MLK pod metodické řízení
střediskové knihovny v Benátkách n./Jiz., vedoucí je s. Žáčková. V kulturní místnosti MNV
se odbývají slavnostní schůze MNV, plenární zasedání, schůze složek NF, plesy, diskotéky,
zábavné večery, v zimních měsících se pravidelně týdně promítají filmy.
Zdejší tělovýchovná organizace Sokol Otradovice má oddíl stolního tenisu, dále pak oddíl
tenisu. Hrají děti i dospělí, závodně i rekreačně. 9. a 10. června uspořádal Sokol Otradovice –
Skorkov spolu s ředitelstvím ZDŠ a MŠ v Sojovicích jubilejní XX. Sportovní den mládeže,
uspořádaný v rámci oslav Mezinárodního roku dítěte a Československé spartakiády 1980 na
sportovním hřišti v Otradovicích. Zůčastnilo se 85 cvičících a 142 diváků. Oddíl stolního
tenisu má 6 družstev, z nichž se nejlépe umístilo družstvo žen A, které získalo 1. místo
v okresní soutěži. Oddíl tenisu má 3 družstva, která v oblastní soutěži zaujala 5. a 6. místa. Na
okr. přeborech stol. tenisu juniorů získala Květa Vomáčková z Otradovic čp. 43 1. místo, ve
čtyřhře pak s Jitkou Jelínkovou z Podbrah čp. 10 též 1. místo. S P. Šťastným z autoškoly Ml.
Boleslavy získala K. Vomáčková ve smíšené čtyřhře též 1. místo. Na okr. přeborech stol.
tenisu dospělých získala opět K. Vomáčková 2. místo a ve čtyřhře K. Vomáčková – J.
Jelínková též 2. místo. Členové TJ Sokol Otradovice, jichž je 68 (24 muži, 29 žen, 4
dorostenci, 11 žáků), odpracovali v roce 1979 356 brig. hodin na výstavbě prodejny
v Otradovicích a na údržbě hřišť.
Sbor pro obč. záležitosti, pracující při Výboru žen, uspořádal v uplynulém roce dne 8.9.79
tradiční vítání občánků. Přivítání byly tyto děti:
Šrut Vlastimil, Skorkov 4, nar. 25.1.1979
Uhrová Tereza, Podbrahy 21, nar. 14.3.1979
Svobodová Markéta, Skorkov 58, nar. 19.6.1979
Hanžl Josef, Skorkov 17, nar. 30.6.1979
(pokračování příště
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