NEPŘEHLÉDNĚTE – Zprávy z OÚ

Vodovod v obci - kolaudace
Výstavba vodovodního řadu byla ke konci loňského roku ukončena a od poloviny listopadu
byl zahájen zkušební provoz.
V lednu tohoto roku proběhla úspěšně kolaudace vodovodu a od února je vodovod v plném
provozu.
Na základě koncesního výběrového řízení byl vybrán provozovatel, kterým je firma
Stavokomplet spol. s.r.o. Zápy.
S provozovatelem vodovodu – firmou Stavokomplet – podepsala naše obec smlouvu o nájmu
a provozování vodovodů a kanalizací, ze které vyplývají následující ceny pro vodné a stočné :
Vodné : 50,94 Kč + 15% DPH
Stočné : 46,41 Kč + 15% DPH
Vodné a stočné celkem včetně DPH : 111,95 Kč/ m3.
Vodné a stočné bude firma Stavokomplet fakturovat na rozdíl od předchozích let 4x ročně
( po 3 měsících ).
Rádi bychom se krátce vyjádřili ke zvláštní kampani proti vodovodu, kterou jste
pravděpodobně před několika dny dostali do schránek.
K obsahu dopisu, který všemi možnými způsoby obviňuje starostu a zastupitelstvo obce, se
příliš veřejně vyjadřovat nebudeme, protože tato záležitost byla předána právníkovi. Jen Vás
chceme informovat, že dopis obsahuje plno chybných informací - např. o ceně za vodné a
stočné, o částce u poskytnutých dotací, o hrozbě vrácení dotací a podobně.
Původce tohoto dopisu na náš Obecní úřad zasílá různé stížnosti již léta, jen nás mrzí, že teď
do toho zatahuje i Vás.
Ve středu 19.3.2014 nás na popud pana Smutného navštívila na Obecním úřadě reportérka
České Televize s žádostí o vysvětlení, proč je celková cena za vodné a stočné tak vysoká.
Reportérce jsme vysvětlili, jak vzniká cena za vodné a stočné, a že tato cena vznikne na
základě vyplnění formuláře, který je předložen Státním Fondem Životního Prostředí, všemi
žadateli o provozování vodovodu.
Koncesní výběrové řízení pro naši obec prováděla firma AlloTender za dohledu SFŽP.
Výběrové komisi z naší obce byly předloženy 3 nabídky, s tím, že má být vybrána ta firma, u
které nabídka odpovídá zadání z výběrového řízení, a která předloží nejnižší cenu za vodné a
stočné. Po předložení nabídek od 3 žadatelů byla vybrána na základě objektivních ukazatelů
firma Stavokomplet.
Důležitým faktorem u konečné ceny za vodné a stočné je také povinnost provozovatele,
odvádět část z fakturované ceny zpět do obce. Z tohoto příjmu má obec na základě smlouvy
se SFŽP povinnost ušetřit finance na údržbu vodovodu.

Jelikož se jedná o vodovod, který byl z velké části dotován z EU prostřednictvím SFŽP a bylo
tedy nutné provést tzv. Koncesní výběrové řízení na výběr provozovatele, neměla naše Obec
možnost cokoliv s tvorbou ceny za vodné a stočné dělat. Jediné, co naše zastupitelstvo mohlo
s cenou dělat, bylo předloženou cenu schválit nebo neschválit.
Reportérku ČT jsme také informovali o tom, že bychom rádi nějakým způsobem občanům
kompenzovali cenu za vodné, jen potřebujeme trochu času na prověření našich možností.
Ovšem i přesto, že jsme reportérce vše asi 20 minut vysvětlovali, zazněla v reportáži pouze
strohá informace o tom, že se občané bouří kvůli vysoké ceně za vodné a stočné a že nikdo
nebyl o ceně informován.
Tady bychom rádi poznamenali, že cena za vodné a stočné visela ve vývěskách od poloviny
ledna do poloviny března tohoto roku, tedy 2 měsíce. Je zajímavé, že jen několik málo dní po
svěšení informace byla pozvaná televize, aby udělala reportáž o tom, že občané nejsou
informováni.
Děkujeme všem, kteří nás po zveřejnění této zvláštní předvolební kampaně podpořili a
slibujeme Vám, že naše předvolební kampaň ( se kterou Vás budeme zatěžovat opravdu až
krátce před komunálními volbami ) bude věcná a pravdivá a že uděláme vše pro to, aby bylo
v co nejbližší době dosaženo snížení ceny za vodné.

INFORMACE
.

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejner na velkoobjemový odpad bude v obci přistaven ve dnech 5. a 6.4..2014.
Kontejner bude ve Skorkově na zahradě Obecního úřadu.
Malý kontejner bude přistavěn v Otradovicích u tenisového hřiště.


Brigáda na úklid lesa
Jako každý rok i letos se chystáme na úklid lesa.
Jarní brigáda na úklid lesa bude v sobotu 5.4.2014. 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.






Svoz nebezpečného odpadu
Skorkov
sobota 3.5.2014

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!

Internetové stránky naší obce
Internetové stránky naší obce byly na začátku tohoto roku napadeny virem. Abychom
zamezili dalšímu šíření viru, byli jsme donuceni na několik týdnů, během kterých správce
našeho webu stránky opravoval a aktualizoval na vyšší stupeň zabezpečení, vstup na naše
stránky výrazně omezit.
Omlouváme se všem za způsobené problémy. Nyní už jsou naše internetové stránky plně
funkční a lépe zabezpečené.

Volby do Evropského parlamentu
Rozhodnutím prezidenta republiky č. 24/2014 Sb. byly vyhlášeny volby do Evropského
parlamentu, které se uskuteční na území České republiky v pátek 23. května 2014 a v sobotu
24. května 2014
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má:
1. občan České republiky, který
 alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let
 nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva ( omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva, omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu)
 je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasuje
na voličský průkaz
2. občan jiného členského státu EU, který
 alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let
 je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. nejméně od 9. dubna
2014) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České
republiky
 nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva ( omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva, omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu)
 je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

Kultura – připravujeme


Vítání občánků
V pátek 4.4.2014 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.

Výlet se seniory do Velkých Popovic
Pro seniory našich obcí připravujeme opět oblíbený jarní výlet.
Tentokrát se vydáme do pivovaru ve Velkých Popovicích.
V pivovaru nás čeká exkurze „ PO STOPÁCH KOZLA“
Prohlídka s průvodcem vede z Návštěvnického centra přes malebné nádvoří pivovaru do
současné varny, kde se seznámíme s procesem výroby piva a surovinami, které se k výrobě
používají.
Další zastávkou je historická varna z roku 1928 nově věnovaná tématu „Kdo umí, umí“, tedy
rčení, které charakterizuje Velkopopovického kozla.
Prohlídka pokračuje přes ležácké sklepy. Zde je pro návštěvníky starší 18-ti let nově
připravena ochutnávka piva Velkopopovický Kozel nefiltrovaný nebo jiné varianty
čepovaného z unikátního výčepu.
Průchodem kolem kvasných tanků a nově zbudovaným tunelem s pivovodem dlouhým téměř
40 metrů se dostaneme do budovy stáčírny lahví a sudů s plně automatizovanými linkami a
nově s expozicemi historie pivních obalů, nakládky piva a exportu piva Velkopopovický
Kozel a jeho úspěchů v zahraničí.
Na závěr prohlídky se seznámíme i s živým maskotem pivovaru – kozlem Oldou.
Po prohlídce poobědváme ve Velkopopovické Kozlovně.
Na výlet se vydáme ve čtvrtek 22.5.2014.
Odjezd autobusu bude upřesněn na pozvánkách
Naši senioři obdrží v blízké době pozvánku od členek kulturní komise.

Rekreant – pozvánka na čarodejnice
Blíží se jedna z prvních akcí na hřišti, a to čarodějnice. Všechny místní jedubaby si už
připravují sváteční šaty, oprašují košťata, pilují nová zaklínadla a těší se na Jeníčka
s Mařenkou, co jejich kolegyni oloupaly chalupu, aby jim to spočítaly i za ni. Jenže
čarodějnic pomalu ubývá, občas se nějaká zapomene a vezme si prince nebo zvorá
zkrášlovací kouzlo a stane se z ní ještěrka. Proto Velká rada čarodějnic pořádá konkurz na
nové čarodějnice, které by pomohly při odpoledním „mučení“ dětiček. Test je velmi
jednoduchý, stačí napsat na: alice.kodlova@seznam.cz nebo zavolat: 603 55 10 10. Těšíme se
na tebe.

SDH Skorkov – hasičská soutěž ve Skorkově
Náš sbor dobrovolných hasičů letos čeká velká událost. Slaví totiž 80 let své existence. Proto
také se okrsková soutěž hasičských družstev bude letos konat právě ve Skorkově. Organizační
přípravy již běží, jen co bude trochu lepší počasí, tak družstva začnou trénovat. Přijďte je
podpořit i Vy 7.6.2014, přijďte fandit všem skorkovským družstvům, přece ty první místa
nenecháme vyhrát konkurenční družstva z jiných obcí. Protože Skorkov – to jsou koně!

Obecní úřad přeje všem krásné prožití Velikonočních svátků.

Z NAŠÍ HISTORIE
V této části pokračujeme s otištěním obsahu kroniky obce Skorkov. V minulém čísle jste se
seznámili se zápisy z roku 1982 - 1983. Dalším obdobím, které bylo v kronice zaznamenáno,
je rok 1984 - 1985. Pro úplnost uvádíme, že obsah kroniky je opsán ve stejném znění dle
originálu.

ROK 1984
Začátkem tohoto roku byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení a oprava místního
rozhlasu, takže 11.1. je osvětlena ulice ke hřišti ve Skorkově 4 stožáry s parkovými světly a
betonka podle lesa z druhé strany hřiště. 12.1. pak proběhla zkouška místního rozhlasu, jeho
oprava byla skončena.
Závod míru – Letošní ročník tradičního Závodu míru vede přes Podbrahy, Sojovice do Lysé
nad Labem. Probíhají přípravy, brigáda ochotných občanů uklízí příkopy podél závodní
silnice. Z okolí této trasy (Čtyři kameny až Podbrahy) byly sebrány 2 plné valníky odpadků
nejrůznějšího druhu od nevinných papírků až po matrace, nádobí atd. Tato sláva vyvrcholila
15.5, kdy velké množství našich občanů sledovalo podél silnice závodníky v Podbrahách a
v Sojovicích. Za transparent „Ať žije Rudé právo“, který zhotovila na požádání NV Radka
Kubistová z čp. 52, dostal národní výbor Skorkov Čestné uznání od příslušné komise Závodu
míru.
Počasí:
Leden – sněhu napadlo za celý měsíc cca 15 cm.
Únor – sněhu za celý měsíc napadlo 6 cm,
Březen – 25.3. začíná letní čas
Květen – 30.5. zatmění Slunce 19,21hod – 20,08hod ve Skorkově
Červenec – 11.7. byl v Praze – Klementinu zaznamenán jako nejteplejší den ze 200 let (36°C,
v Českých Budějovicích 38°C). Málo dešťových srážek.
Srpen – bouřky a deštivo
18. 11. Napadl 1cm sněhu, 27.12. napadlo 3 cm sněhu.
Velmi dobře si vede Svaz požární ochrany Skorkov – Otradovice, který v tomto roce oslavil
50. výročí svého založení (tehdy pouze Skorkov). V sobotu 16. června proběhla na hřišti ve
Skorkově soutěž požárních družstev 16. okrsku. Družstvo žen ze Skorkova i družstvo mužů se

umístila na 1. místech. Oslava vítězství i 50 let trvání byla ukončena večer taneční zábavou
v kulturní místnosti ve Skorkově.
Zajímavosti okr. Pha-východ:
Statistikové okresu Praha – východ uvádějí, že již 3 roky jsou nejoblíbenější křestní jména pro
děti Jan a Jana. Následují jména Martin, Petr, Michal, Tomáš, Lucie, Petra, Hana, Martina,
Kateřina, Michaela, Lenka a Monika. Tato jména jsou četná i v jiných okresech, v Praze.
Ubývá jmen jako Josef, Miroslav, Anna, Marie, Marta a Vlasta.
Zajímavosti tohoto roku:
1.ledna – zdražení motorové a topné nafty na 5,30 Kč/l, petroleje na 5,- Kč/l, benzinu na 7,Kčs, snížení výše členských příspěvků KSČ.
Tragicky zemřel p. Jaroslav Lízálek (57 let), rodák ze Skorkova čp. 42.
13. ledna snížení cen výrobků z kůží nutrií v ČSSR o 16 až 28%.
18. ledna zdražení potravin v Polsku o 10%
23. ledna zdražení v Maďarsku – maso o 21%, drůbež, ryba o 10%, zelenina, ovoce o 20%,
osobní auta o 7%
9. února – zemřel Jurij Andropov, předseda nejvyššího sovětu SSSR
1.března – zdražení propan-butanu v ČSSR: láhev 10kg 45,-, 5kg 25,-, 2kg 12,-,1kg 8,-, 0,40
kg 6,- Kč.
10. dubna – očkování králíků proti myxomatose ve Skorkově
24. května – zemětřesení v Rakouských Alpách – zaznamenáno i v ČSSR – v Jižních Čechách,
praskala okenní skla, byl zaznamenán pohyb nábytku
30. května - zatmění Slunce: Praha 19,21hod až 20,08hod.
Slavnostně přivítány do života byly děti:
Hana Urbanová, Skorkov 15, 29.8.1983
Petr Houska, Skorkov 56, 16.1.1984
Tomáš Mňuk, Skorkov 71, 12.2.1984
Petra Vaněčková, Podbrahy 10, 7.3.1984
Luboš Kačírek, Otradovice 43, 31.3.1984
Jan Urban, Skorkov 9, 29.9.1984
10. února oslavili zlatou svatbu manželé Macurovi ze Skorkova 29 a 18. 8. manželé Šubrtovi
ze Skorkova 64.

ROK 1985
Počasí:
Leden – silné mrazy celý měsíc, Jizera zamrzla (10cm) na Labi je 60 cm silný led.
Únor – Na Labské cestě do Chvaletic silný led – 50 cm, uhlí vozí auta
Březen – 12 cm za měsíc, 30. března začíná letní čas
Červen – 18.6. vůbec nejchladnější den za 200 let měření v Praze – Klementinu (7,3°C)
Červenec – 10.7. Sedm bratří – pršelo 2x denně, 12.7. začaly růst houby, též václavky. Za celý
měsíc bylo 12 dní bouřkových, deště.
Srpen – 6 bouřek za měsíc, srážky normální. 15.8. bylo zaznamenáno zemětřesení
v Bratislavě.
Září – srážek málo, rostou houby do půl měsíce, 28.9. konec letního času
Říjen - - 28.10. zatmění Měsíce 18,20-20,30hod. Začínají mlhy a první mrazíky do –4°C.
Sucho bez deště.
Listopad – nejteplejší den ve Skorkově 10.11. (12,13,9°C), bouřka. První sníh napadl 13.11. –
2cm. Za celý měsíc 20 cm sněhu 5.11. silný déšť, tlak 993 hPa.

Prosinec – Přes vánoce teploty –1,5,-°C, mlha a mrholení, 6.12. zemětřesení v Aši, 14.12. též
v Chebu, 21.12. zemětřesení v Chebu, v 11,00hod. po celých Čechách
Aktivní organizace požárníků se zúčastnila svými družstvy (muži a ženy) soutěže 16. okrsku
požárních družstev v Kochánkách (1.6.1985 k výročí 95 let založení ZO SPO Kochánky).
V rámci Celostátní spartakiády 1985 probíhá štafeta – část ze Skorkova a Sojovic do
Kochánek zajišťují naši pionýři (autem MNV Sojovice).
Bylo konečně dosaženo odkoupení „Židova pole“ od paní Karlů z Prahy 1, Školská 3 a
rozparcelování. Je to pozemek k. č. 194. 6 parcel zde vzniklých bylo přiděleno žadatelům.
Bohumil Štoček z Brandýsa nad Labem, Václav Mach s rod. ze Skorkova, manželé Koubovi
z Prahy, Petr Houska ze Skorkova, Jar. Rogozinský ze Skorkova a Bohumil Štalzer z Brandýsa
nad Labem.
Kolaudován byl rekreační domek manž. Arazimových a přiděleno mu číslo evidenční 054 a
rodinný dům p. Křápa v Otradovicích přiděleno popisné č. 51.
V kulturní místnosti ve Skorkově proběhly plesy Svazu žen, Požárníků a chatařů.
Na hřbitově byla zhotovena nová deska s nápisem na hrob rudoarmějce (vypracoval p. Krejčí,
kameník ze Sojovic za 1560,-), neboť stará spadla a rozbila se. V rámci májových oslav
proběhlo 8.5. v kulturní místnosti ve Skorkově slavnostní předávání obč. průkazů
(Čvančarová, Pabiška), pionýři a SSM předvedli kulturní pásmo, na hrob sovětského vojáka
byla položena kytice a pietní vzpomínka. V kulturní místnosti proběhlo hudební pásmo
(sourozenci Šestákovi z Podbrach 31), byl promítnut film „Hořký podzim s vůní manga“.
Na většině pozemků bylo zjištěno háďátko bramborové. Byla ustavena komise (p. Strach
z Otradovic, pan Piskáček z Otradovic, p. Mráz z Podbrah a p. Pekárek ze Skorkova) k jeho
dlouhodobému hubení a vyhubení. Na tomtéž pozemku je možno pěstovat brambory pouze 1x
za 4 roky.
Byl zakoupen a zapojen Kovoslužbou nový mandl, každý druhý týden mandluje paní Mňuková
ze Skorkova 71. MNV zakoupil nové vlajky a to Československou, Sovětskou a rudou.
Rozpočet na r. 1985: příjem 93.000,- Kčs, vydání 93.000,-Kčs, dotace z ONV 12.000,- Kčs,
limit pro veřejné osvětlení na r. 1985 je 32.000 kW.
Připravuje se sloučení obcí Skorkov a Sojovice. 6.6.85 byl na radě MNV schválen návrh na
sloučení se Sojovicemi. Rada navrhuje zřídit ve Skorkově občanský výbor pro Skorkov
Podbrahy a Otradovice, doplnit veřejné osvětlení mezi Podbrahy a Sojovicemi. 27. listopadu
proběhla ustavující schůze MNV Sojovice – Skorkov (pro zatimní do voleb v roce 1986):
Richtrmoc František, Sojovice
předseda
Mňuk Jaroslav, Skorkov 5
místopředseda
Rogozinský Jaroslav, Skorkov 33
místopředseda
Wolfová Věra, Sojovice
uvolněná tajemnice
Čvančara Josef, Otradovice 9
členové rady
Kvapilová Eva, Sojovice
členové rady
Mecera Josef, Podbrahy 2
členové rady
Mráz Josef, Sojovice
členové rady
Ing. Pokorný Václav, Sojovice
členové rady
Je ustaveno 6 komisí: veřejného pořádku, finanční, pro výstavbu a zemědělství, kulturní a
školské, sociální a Sbor pro občanské záležitosti.
Do života byly přivítány tyto děti:
Eva Šimáňová, Podbrahy 11, 30.8.1985
Stanislav Fořt, Podbrahy 27, 8.8.1985
Zuzana Beláková, Skorkov 23, 3.7.1985
Libor Uzlík, Otradovice 47, 11.5.1985
Michal Herman, Otradovice 67, 29.12.1984
Martina Urbánková, Otradovice 50, 28.12.1984

Z našeho středu navždy odešli:
Václav Pánek, Skorkov 16
Václav Novotný, Skorkov 28
Terezie Holmanová, Podbrahy
Otilie Králová, Otradovice 6
Božena Ristová, Podbrahy 24
Marta Vaňousková, Skorkov 59
Jaroslav Sojovský, Skorkov 25
Růžena Tovarová, Otradovice 34, 71 let
Alois Hendrych, Otradovice 4, 85 let
Josef Pavlíček, Podbrahy 010
JZD Pokrok dodalo na trh v roce 1985 – 2 402q hovězího masa, 930q vepřového, 2 063 ks
selat,
1 952 044 l mléka, z toho farma Sojovice 660 775 l. Průměrná denní dojivost činí na této
farma 9,65 l mléka.
Průměrný výnos z ha – obiloviny
4,62 t
cukrovka
34,70t
celkem JZD Pokrok
brambory ranné 15,83 t
Docílené průměrné výnosy na ha - farma Sojovice:
Pšenice
4,69t
Žito
3,58t
Ječmen oz.
4,50t
Cukrovka
29,92t
Bramb. r.
15,65t
Cibule kuch.
10,27t
Kukuřice
32,17t
Seno
4,49t

(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

