NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

Vodovod – pokračování prací
Práce na výstavbě vodovodu v obci byly zahájeny v srpnu loňského roku. Hlavní vodovodní
řád v hlavních i vedlejších silnicích je téměř hotov. Výstavba vodojemu nad Skorkovem je
také téměř dokončena.
Dodavateli jsme předali seznam všech zájemců o vyhotovení přípojek k nemovitosti.
Dodavatel v březnu začal jednat s prvními zájemci o výstavbu přípojek k jednotlivým
nemovitostem. Všichni, kteří jsou do projektu přihlášeni, obdrželi nebo průběžně obdrží do
poštovních schránek nabídkový formulář s cenami za jednotlivé práce včetně možnosti výběru
šachty. Tento nabídkový list je potřeba vyplnit a odevzdat na Obecní úřad ve Skorkově
(popřípadě do poštovní schránky OÚ).
Jelikož se počítá s poměrně velkým počtem přípojek, předpokládáme, že práce na přípojkách
budou trvat několik měsíců. Dodavatel bude postupovat směrem od Skorkova do Otradovic.
Jelikož se množí dotazy ohledně vyplnění nabídkového formuláře na výstavby přípojek na
pozemcích jednotlivých nemovitostí, rádi bychom zopakovali, že cenový formulář firmy
Skanska je pouze nabídka dodavatele a není nutné si nechat přípojku a šachtu montovat
zhotovitelem vodovodního řádu.
Ovšem je nutné objednat od dodavatele alespoň instalaci vodoměru nebo vodoměrné soustavy
a zaměření přípojky.
V případě, že si budete nechávat namontovat šachtu jinou, než nabízí dodavatel vodovodního
řádu, bude potřeba, aby zástupce dodavatele šachtu schválil.
Nabídkové formuláře, které jste obdrželi do schránek, odevzdejte co nejdříve na Obecní úřad.
A to i v případě, že nebudete objednávat práce ani šachtu od dodavatele.
Zástupce dodavatele bude následně všechny postupně kontaktovat za účelem domluvení
osobní schůzky a upřesnění podrobností.
Další podrobnosti k výstavbě vodovodu budeme dále průběžně zveřejňovat na internetových
stránkách obce v sekci VODOVOD a na vývěskách obce.

Výběrové řízení na provozovatele vodovodu
Probíhající výběrové řízení na provozovatele vodovodu v naší obci bude v nejbližších dnech
ukončeno. Jakmile bude provozovatel vybrán a proběhne zákonná lhůta pro případné
odvolání, budeme Vás o výsledku výběrového řízení na našich internetových stránkách a na
vývěskách obce informovat.

INFORMACE
.

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejner na velkoobjemový odpad bude v obci přistaven ve dnech 27. a 28.4..2013.
Pozor : jelikož dodavatel vodovodu využívá dvůr Obecního úřadu ke skladování materiálu,
bude tentokrát kontejner přistavěn ve Skorkově na parkovišti u hřbitova.
Malý kontejner bude přistavěn v Otradovicích u tenisového hřiště.



Svoz nebezpečného odpadu
Skorkov
sobota 4.5.2013

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.
Jarní brigáda na úklid lesa bude v sobotu 27.4.2013. 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.

Uzavření zdymadel v Čelákovicích
V březnu tohoto roku došlo k uzavření čelákovických zdymadel pro veřejnost.
Do doby než bude pro veřejnost otevřena nově budovaná lávka přes Labe, zajistilo město
Čelákovice náhradní spojení obou břehů Labe přívozem.
Provoz přívozu bude za poplatek.

Bezpečnostní agentura Adduco
Od začátku tohoto roku využíváme, stejně jako několik okolních obcí, služeb bezpečnostní
agentury Adduco.
Pracovníci bezpečnostní agentury pravidelně projíždí či prochází naší obcí včetně chatových
oblastí především za účelem prevence kriminality a ochrany našich občanů a jejich majetku.
Pokud budete mít jakýkoliv podnět k práci bezpečnostní agentury v naší obci, dejte nám o
tom vědět na Obecní úřad.

Nové stromky před Obecním úřadem
Minulý týden jsme nechali v ulici u Obecního úřadu vysázet nové javory.
Staré stromy v ulici už byly ve špatném stavu.
Děkujeme tímto panu Kubcovi, který se o výsadbu nové zeleně postaral.

Kultura – připravujeme


Vítání občánků
V pátek 10.5.2013 v 17:00 hodin přivítáme ve společenské místnosti Obecního úřadu naše
nové občánky.
Na Vaší případnou účast se těší starosta obce a členové kulturní komise.

Setkání s historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou

Obecní úřad Vás zve na setkání s historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou.
Beseda se uskuteční v 1. patře Obecního úřadu dne 15.5.2013 v 18:30 hodin.
Na besedě se dozvíme více o psaní historických románů a o filmu JMÉNEM KRÁLE.

Výlet se seniory do Telče
Pro seniory našich obcí připravujeme opět oblíbený jarní výlet.
Tentokrát se vydáme do města Telč.

Město Telč bylo od roku 1970 prohlášeno památkovou rezervací a následně roku 1992 bylo
zařazeno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Na výlet se vydáme dne 23.5.2013.
Odjezd autobusu : 7:30 ze Skorkova
7:35 z Podbrah
7:40 z Otradovic
Program výletu :
- Návštěva státního zámku Telč včetně prohlídky renesančních sálů
- Oběd
- Volný program cca. 2 hodiny ( nákupy, prohlídky památek, atd… )
Naši senioři už obdrželi pozvánku, kterou jim členky kulturní komise osobně doručily.

Inzerce
Josef Würz- stavební práce
Skorkov 14
294 74 p. Předměřice n/J
Tel.:603 212 879
Fax 326 921 327
E-mail: josef.wurz@seznam.cz
www.wurz.cz

Nabídka realizace vodovodní přípojky
na vašem pozemku
Naše firma v souvislosti s realizací vodovodních přípojek v naší obci nabízí:
-

provedení zemních prací

-

osazení vodovodní šachty,

-

odvoz přebytečné zeminy z vašeho pozemku

Garantujeme provedení kvalitní práce za příznivé ceny. Pokud budete
mít o naše služby zájem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Z NAŠÍ HISTORIE
V této části pokračujeme s otištěním obsahu kroniky obce Skorkov. V minulém čísle jste se
seznámili se zápisy z roku 1979 (pokračování). Dalším obdobím, které bylo v kronice
zaznamenáno, je rok 1979 ( pokračování ) – 1980 ( část ). Pro úplnost uvádíme, že obsah
kroniky je opsán ve stejném znění /i s chybami/, dle originálu.

V druhé polovině roku se narodily děti:
Nekovářová Veronika, Podbrahy 12, 27.10.1979
Strach František, Otradovice 14, 19.11.1979
Vaňousek Václav, Otradovice 13, 10.12.1979
Burešová Jana, Otradovice 24, 29.11.1979
Tyto budou přivítány v r. 1980.
Sbor pracuje ve stejném složení jako loni, uskutečnil 53 blahopřání jubilantům místním
rozhlasem i osobním stykem. Sbor se podílel na 10 pohřbech projevem na rozloučenou, ve 3
případech blahopřál manželům k zlaté svatbě (manž. Novotných – Skorkov 28, Královi –
Podbrahy 6, Šikýřovi – Podbrahy 13). Nejstarší občankou v r. 1979 je paní Jiřina Dvořáková
ze Skorkova čp. 57 – 89 let.
Ve zmíněném roce zemřeli tito občané našich obcí:
Ulmanová Antonie, Skorkov 58
Miskowitz Josef, Skorkov 18
Hanžl Bohumil, Skorkov 17
Peška Václav, Skorkov 19
Novotná Marie, Skorkov 28, (71 let)
Šindelář Josef, Skorkov 70, (79 let)
Kupský Josef, Podbrahy 29
Ulmanová Margita, Skorkov 58, (39 let)
Vandasová Frant., Podbrahy 22
Lebduška Josef, Otradovice 44
JZD Pokrok se sídlem v Kostelním Hlavně docílilo těchto výsledků:
pšenice
486 ha
35,9 (ha výnos)
38,1 farma Sojovice
žito
185
25,6
19,8
ječmen ozimý 25
31,7
-----

ječmen jarní
směska 20
CELKEM

229

35,9
22,5

945

Cukrovka
244
Brambory
221
Cibule s.
111
Karotka celk.
49
Cibule sazeč.
11,5
Ředkvička
11
Krmná řepa
11
Kukuřice sil.
93
Seno luční
93
Seno z orných ploch 273

38,1
25,3

34,1 – 79,8%
310,1 – 80,3%
95,8
73,4 – 27%
214,8 – 90%
141,7 – 109%
116,6 – 97,2%
553,9 – 92,8%
477,9 – 119,5%
37
64,1 – 83%

31 – 80%
331 – 83%
102,6 – 81,2%
56,5 – 20,7%
153 – 143,7%
126 – 96,9%
89 – 74,2%
481 – 92,3%
487,7 – 122%
27,96 – 75%
51,10 – 89%

Soukromě hospodaří p. Cerha Václav na 3,5 ha, ostatní mají do 1/2 ha, celkem 3,97 ha.
Následkem zvýšených dávek umělých hnojiv, hlavně dusíku, dochází k poruchám zažívání u
zvěře, někdy i k úhynu, na ptactvo má špatný vliv hlavně chemický postřik. Stavbou silnice 1.
třídy dálničního typu Praha – Ml. Boleslav ztratilo JZD 1,10 ha orné půdy. Výstavba závlah
na farmě Sojovice – Skorkov se rozšířila v r. 1979 o 200 ha v hodnotě 3.600.000,-. Obnovou
půdního fondu na melioračních pracích v Otradovicích vznikne 5,60 ha nové orné půdy. Na
polních kulturách se vyskytli škůdci – u brambor mandelinka bramborová, u cukrovky
drátovec, burákova moucha a mšice maková.
Stav dobytka na farmě Sojovice – Skorkov:
Skorkov
103 ks jalovic
Otradovice
25 ks jalovic
Skorkov
36 ks prasnic
Sojovice
206 ks dojnic
120 ks býků na žír
110 ks telat
Myslivecké sdružení Sojovice – Skorkov obhospodařuje 726 ha, členů má 16.
Kmenové stavy zvěře: srnčí 29 ks, zajíců 220, divokých králíků 120, bažantů 180, koroptví 36.
Výskyt lišek je normální. Přecházejí k nám ze sousedních honiteb v období od května do
listopadu. Nalézají zde kryt v polních plodinách i dostatek potravy. Černá zvěř se vyskytuje
výjimečně, většinou ojedinělý kus. Jedná se většinou o kňoura, který se zatoulá. Zdravotní stav
zvěře je vcelku dobrý – u divokých králíků se každoročně vyskytuje mixomatóza, která
polovinu této zvěře likviduje. Stav zvěře byl v r. 1979 slabší, též v okolních honitbách. Vlivem
rozvodnění řeky Jizery, mechanizací a nejvíc chemizací se stav zvěře značně snížil. Vlivem
chladnějšího počasí a hojných srážek v červnu, kdy se líhnou mláďata pernaté zvěře, byl
zaznamenán menší přírůstek. Byl zastaven odstřel zajíců. Na celém okrese bylo uloveno: 98
kohoutů bažantích, 4 slepice bažantí, 27 králíků, 2 lišky, 2 srnčí, 5 kachen. Byl proveden
odchyt 11 ks bažantů a 21 ks zajíců. Členové mysliveckého sdružení odpracovali 238 brig.
hodin pro MNV, 96 hodin pro JZD, 412 hodin pro Myslivost.
Svaz požární ochrany: Základní organizace má 103 členy, z toho 19 žen, 84 muže. Požárníci
se během roku sešli na 8 schůzích brig. a jedné výroční. V akcích svých i v akci pomoci
národnímu výboru odpracovali celkem 458 hodin. Sebrali na pomoc národnímu hospodářství
30 q starého železa. 1. dubna uspořádali požárníci úspěšný zájezd školních dětí do Prahy
s prohlídkou pož. stanice v Krči , Pražského požárního útvaru a s návštěvou Pražského hradu.
Dvoudenního turistického zájezdu do Jiz. hor a Liberce se zúčastnilo 20 lidí. Začátkem roku
proběhl tradiční úspěšný požárnický ples. Svou akceschopnost nemusel sbor prokazovat
v žádném případě, mimo 2 lesní požáry, na které včas upozornili mladí požárníci, kteří si
vedli úspěšně na okrskové soutěži v roce 1978. Lesní požáry byly zlikvidovány za spolupráce
veřejných útvarů ze Staré Boleslavi a Benátek n./Jiz.. Nelze vynechat účast členů ZO na

spolupráci s MNV při jarních preventivních prohlídkách, jako na druhé straně neúčast
soutěžního družstva mužů na okrskové soutěži v Předměřicích nad Jizerou.
Socialistický svaz mládeže (SSM) – pořádá pravidelné taneční diskotéky, kulturní večery
s programem, spolupracuje s kulturní komisí MNV, zajišťuje předmájové vatry v našich
obcích. Na výstavbě prodejny v Otradovicích odpracovali svazáci 25 brig. hodin, sklidili 3 q
sena z těžko přístupných ploch. SSM uspořádal v květnu tradiční již 4. ročník Skorkovské
trojky – branného závodu pro děti a mládež. Pod vedením SSM je pionýrský oddíl Koniklec –
sdružuje naše děti (pionýry) od 3. třídy do 15 let – navštěvují ho i zdejší děti, které navštěvují
ZDŠ ve Staré Boleslavi. Vedoucí je svazačka s. Věra Neprašová z Otradovic č. 1. Děti se
pravidelně scházejí v pátek v klubovně SSM a pod vedením své vedoucí se aktivně zúčastňují
kulturních, společenských a sportovních akcí v obci. V březnu a listopadu uspořádal MNV
Skorkov besedy s mládeží, na jedné byl hostem s. Zvonimír Šupich, šéfredaktor stadionu,
vyprávěl mládeži o sportu v zahraničí.
Ve Skorkově je kulturní památka z 13. Století – kostel a zvonice. Na opravu této památky byla
v r. 1979 vynaložena investice 250.000,-, z toho za měděný plech, kterým se pokryla věžička,
zhotoveny žlaby a římsy 110.000,-. Střecha kostela byla pokryta novými prejzy. Chybí
dodělávky venkovní fasády, sokl kolem kostela, nové dveře a terenní úpravy kolem kostela.
Zbývá ještě k opravě ohradní zeď, márnice a zvonice. Pro nedostatek financí jsou další
opravy zastaveny. Veškeré opravy jsou prováděny brigádnicky. Mše jsou v kostele slouženy
pravidelně každou neděli a zasvěcené svátky. Kromě toho jsou z kostela vypravovány pohřby
a slouženy zádušní mše. Návštěvnost je nepravidelná, celoroční průměr je asi 30 lidí. Kněz
Stanislav Fišer, nar. 1.1.1924 v Chlumu, dojíždí do Skorkova ze staré Boleslavi.
Stavbu svého rodinného domku v r. 1979 dokončil Josef Uher (ml.). Domek se nalézá za
hřištěm u lesa. Prodejna v Otradovicích je hotová na 50%, investice byla zatím asi 160.000,Kčs. Celkem je počítáno s 450.000,-Kčs. Chystá se elektrifikace našich obcí kabely. Zatím je
hotová dokumentace. V celoobecním soc. závazku byly postaveny autobusové čekárny ve
Skorkově a v Otradovicích (v lese) v hodnotě 6.000,-. V obcích je 13 telefonních stanic.
Pomalu se též rozmáhá dárcovství krve. Jsou zde:
4 bezplatní dárci: Josef Tovara, Otradovice 34
Milan Tovara, Otradovice 34
Jaroslav Macura, Skorkov 29
Josef Urban, Skorkov 9
6 dobrovolných dárců: Jaroslav Mňuk st., Skorkov 5
Libor Mach, Skorkov 27
Stanislav Kodl, Skorkov 47
Drahomíra Kubistová st., Skorkov 52
Rudolf Roškota, Skorkov 57
Jiřina Roškotová, Skorkov 57
29.11. vzrušila obec neočekávaná událost. Ztratil se osmiletý (nar. 28.11.1971) Jiří Roškota
z čp. 57. Když do 20. hodiny nebyl doma, začla na výzvu MNV rozhlasem celoobecní hledací
akce, které se zúčastnilo asi 50 lidí. Zprávy se různily, byl též viděn, jak si hrál v rozestavěné
chatě manž. Broukalových z Prahy. Toto staveniště leží několik let již ladem a zatím nikdo
nedonutil majitele, aby stavbu dokončil. Hrozí zde nebezpečí úrazu i úkrytu pochybných a
nežádoucích živlů (plot se pomalu, ale jistě rozpadá). Byla povolána VB z Benátek n. Jiz.,
přijela i se psem. Prohledával se les i blízké okolí. Ve 22. hodin se zmíněný Jiříček objevil
doma na zahradě živ a zdráv. Tvrdil, že byl celou dobu na zahradě na stromě a díval se na
měsíc. Prý neslyšel volání ani troubení, neviděl světla reflektorů ani baterek dobrovolníků.
Dodnes nikdo neví, kde byl a co kde dělal. Jiříček buď mlčí, nebo opakuje, že nic neviděl a
neslyšel. Důležité je, že se v pořádku objevil doma – k velké radosti rodičů i všech
zúčastněných.

ROK 1980
K 31.12.1980 měly naše obce Skorkov, Podbrahy, Otradovice 162 popisných čísel a 475
obyvatel. Národní výbor pracuje stále ve stejném složení. Na rok 1981 se chystají volby.
Volební program se průběžně plní. Jedna z největších akcí – stavba samoobsluhy
v Otradovicích – se blíží ke svému zdárnému ukončení. Další investice činí 200.000,-.
Počasí:
Zhodnocení počasí v jednotlivých měsících: teploty měřeny v 7.00, 14.00, 21.00 hodin
Leden – I. dekáda – ranní teploty od –1° do –9°C, polední od +1° do –5°C, noční –1°do –
10°C, sněžení od 1 do 5 cm, cca 14 cm
II. dekáda – ranní teploty do –20°C (15.1.), polední –2°do –12°C (13.1.), noční –
2°do –18°C (14.1.), slabé sněhové přeháňky
III. dekáda – ranní teploty od +3° (31.1.) do –18°C (28.1.), polední +6° (31.1.) do –
6°C (28.1.), noční –10° (28.1.) do +6°C (31.1.), sněžení 8 cm, od 30.1. déšť, náledí, silný
teplý vítr, déšť.
Únor – I. dekáda – ranní teploty –3° do +5°C, polední +2° do +9°C, noční +1°do +4°C,
dešťové přeháňky, déšť se sněhem, zvýšená hladina Jizery, plují slabší ledy
II. dekáda – ranní –3° do +3°C, polední +2° do +8°C, noční 0° do +4°C, dešťové
přeháňky, občas se sněhem
III. dekáda – ranní –8° do –1°C, polední 9° do –2°C, noční –6° do 0°C, klid, od 28. 2.
mrholení se sněhem.
Dále pouze zvláštnosti počasí v r. 1980:
Leden – mrazivá vlna a husté sněžení v celé Evropě od 3. Ledna. Kalamity v Itálii, Jugoslávii,
NSR atd., silné mrazy, vlaky s uhlím v ČSSR zamrzají, denně je až 5000 vagonů zamrzlých, 5.
ledna silné zemětřesení v Italii, labská cesta zamrzá, speciální remorkéry rozbíjejí led na Labi
pro dopravu uhlí. Nechladnější den ve Skorkově 13. ledna (-19°, -12°, -17°C). Nejteplejší 31.
ledna (+3°, +6°, +6°).
Únor – úplné zatmění slunce 16. února – u nás nepozorovatelné, teplé počasí – hladina Labe
v Ústí n./L. dosáhla 602 cm. Lodní doprava uhlí zastavena. Nejchladnější den ve Skorkově 28.
února (-3°, -2°, -3°C). Nejteplejší 11. únor (+3°, +8°,+ 4°).
Březen – viditelné částečné zatmění Měsíce v 21,30 hod 1. března, geomagnetická bouře
Země 31.3., otřesy na Slovensku, husté sněžení v Rakousku, Polsku, 20.3. v Československu 20
cm sněhu v Praze 5 cm. 3.3. bouřka ve Skorkově.
Duben – ochlazení po 22.4. přineslo sněžení a deště, které zvedly hladiny řek v Čechách, Labe
512 cm, doprava uhlí zastavena , jsou přerušeny jarní polní práce. Ve Skorkově 20.4. 5 cm
sněhu, 23.4. 8 cm, naposledy takové počasí bylo 14.4. 1928.
(pokračování příště)

Kontaktní informace OÚ obce Skorkov
Obecní úřad Skorkov
Skorkov 32
294 74 Předměřice nad Jizerou
Telefon: +420 326 921 133
Fax: +420 326 921 427
E-mail: obecskorkov@skorkov.cz
Web : www.skorkov.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 08:00 - 10:00 13:00 - 17:00
Středa: 13:00 - 17:00
Starosta obce Skorkov
Miloš Honzák

Místostarosta obce Skorkov
Roman Jareš

