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Veselé Velikonoce, bohatou pomlázku, mnoho zdraví,
štěstí, síly, pohody a radosti ze slunečných dní
Vám přeje OÚ Skřivany
Dovolte reagovat na úvodník posledního vydání OKNA. Byly zde uvedeny některé postřehy
a připomínky k třídění odpadů. I my se touto problematikou již delší dobu zabýváme a
hledáme, pro Vás občany, nejlepší a nejlevnější řešení a věřte nám, není to vůbec
jednoduché. V Novém Bydžově to mají jednodušší, protože mají vlastní technické služby a
tudíž si mohou dovolit složitý evidenční systém - jak, kdo a kolik vytřídí, dávat pytle na
tříděný odpad podle přání a počítat slevy. My své technické služby nemáme, odvoz nám
provádí firma dodavatelsky, bez složité evidence. Proto máme u nás sběrná místa na
tříděný odpad a musím připomenout, že máme již čtyři (u fotbalového hřiště, u paneláku,
v Sádku a v Komenského ulici). Občané mohou třídit plasty, papír, sklo, kovové obaly,
nepotřebné oblečení můžeme odložit do kontejneru u paneláku a fotbalového hřiště a
použité oleje z domácnosti. Konkrétně právě oleje z domácnosti zatím třídíme velmi málo
a tím více komplikujeme čištění odpadních vod, při kterém oleje způsobují velké problémy
a komplikace. A při tom to není složité, jen použitý olej slít do PET láhve a po jejím naplnění
odnést na sběrné místo u fotbalového hřiště, kde je připravena popelnice s otvorem na
PET láhev. Víme, že na jaře přichází na pořad dne také úklid, a to nejen doma, ale i na Vašich
zahrádkách. Veškerý odpad ze zahrádek nebo objemný odpad z domácností můžete odvézt
každou neděli na sběrné místo pod drahou mezi 14 – 16 hodinou. Ten, kdo nemá možnost
si odpady odvézt, může využít službu obecního úřadu, a to odvoz traktůrkem panem
Šindlerem. Poplatek za tuto službu činí 60,- Kč včetně DPH. A nabízíme ještě třetí možnost,
a to domluvit si s panem Šindlerem otevření sběrného místa v jiný den, než neděli.
Využívejte možnosti ke třídění a třiďte odpady co nejvíce, protože tím šetříte životní
prostředí a svoji peněženku. Vyzkoušejte si, kolik odpadů Vám po dobrém vytřídění zbyde
v popelnici, a zda by Vám nestačilo třeba jen měsíční vyvážení, a tím i nižší poplatek za
likvidaci komunálních odpadů. V současné době se očekává změna zákona o odpadech, a
proto i obec uvažuje o změně v systému placení za likvidaci odpadů.

NÁVRH POPLATKŮ, který by v případě schválení zastupitelstvem byl v platnosti od
1.1.2018, a to podle četnosti vývozu:
 měsíční vývoz popelnice za 300,- Kč/rok/nádoba – domácnost
 čtrnáctidenní vývoz popelnice za 500,- Kč/rok/nádoba – domácnost
 týdenní vývoz popelnice za 1 500,- Kč/rok/nádoba – domácnost
Byl by to spravedlivější systém. Každý si zaplatí podle toho, kolik vyprodukuje odpadů.
************************************************************************
Všichni, kteří čtete náš zpravodaj pozorně, víte, že obec podala žádost o dotaci na
kompostéry. Žádost prošla na Státním fondu životního prostředí formální i věcnou
přijatelností kladně, rozhodnutí o schválení k financování padne až v průběhu května.
Pokud bude žádost vyřízena, dostanou všichni, kteří si v průzkumu o kompostér požádali,
tento kompostér zdarma, a tím se jim likvidace bio odpadů zjednoduší, protože nebudou
muset s drobnějšími odpady ze zahrádky na sběrné místo. Do popelnic tento odpad
nepatří. Ještě pár upozornění na to, co do kontejnerů na tříděný odpad nepatří:
 Do plastů nepatří krytiny z PVC, novodurové trubky, molitan
 Do skla nepatří zrcadla, autoskla, keramika a porcelán
 Do papíru nepatří použité papírové kapesníky, papírové pleny, přepravky od vajec a
roličky z toaletních papírů (to proto, že jsou z recyklovaného papíru)
Naopak do plastů patří polystyrén a tetrapaky, do papíru lze dát i obálky s foliovým
okénkem.
Do popelnic nepatří: léky, elektroodpad, barvy, ředidla, lepidla, laky a použitý zdravotnický
materiál. To jsou nebezpečné odpady a tyto nechává obec 2x ročně odvézt (na jaře a na
podzim). Do popelnic by se v budoucnu neměl dávat bioodpad.
K upřesnění informace z minulého zpravodaje. Bezplatně od Vás stoprocentně vezme
použité pneumatiky pan Jiří Špinar, 1. Máje 231, Nový Bydžov – Chudonice.

Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Na veřejném zasedání ZO dne 6.3.2017 byla schválena Inventarizační zpráva za rok 2016,
odpisový plán na rok 2017 – odpisy ve výši 1 528 180,- Kč. Dále byl schválen převod
výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši 5 780 186,- Kč na účet 432 a bude použit na
investiční akce v roce 2017.
Dále bylo schváleno prodloužení nájemních smluv v DCHB na byty č. 4 a č. 15 do 31. 12.
2018 a u bytu č. 17 v Tovární ulici do 30. 6. 2017.
Byl schválen odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Skřivany pro rok 2017 ve výši
46 296,- Kč a bylo schváleno přijetí dotace pro ZŠ a MŠ Skřivany z programu MŠMT na
projekt „Chůva do MŠ a asistent do ZŠ“ ve výši 832 751,- Kč.

Bylo schváleno podání žádosti o dotaci na Opravu vnějšího pláště zvonice. Předpokládané
náklady na opravu jsou 136 032,- Kč a výše dotace může být až 50 %.
Byla schválena smlouva se Správou silnic Královéhradeckého kraje na věcné břemeno –
uložení kabelů pro semafor přes silnici.
Bylo schváleno poskytnutí finančního daru Domácímu hospici Duha v Hořicích ve výši
2 000,- Kč.
Zastupováním obce Skřivany na valné hromadě spol. VAK Hradec Králové byl pověřen
místostarosta obce pan Miloslav Liman. Valná hromada se koná 7. 6. 2017.
Byla projednávána žádost o zřízení parkovacího místa pro invalidy u bytovky v Tovární ulici
čp. 32. Zastupitelé se nedohodli, žádost se bude projednávat na příštím veřejném zasedání
ZO a přihlédne se k přání žadatele. Ten na zasedání přítomen nebyl.
S informacemi z veřejných zasedání zastupitelstva obce Skřivany Vás můžeme ve
zpravodaji seznamovat bez uvádění jmen a dalších konkrétních údajů tak, abychom
neporušili právo o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu nebudou zápisy zveřejňovány
v OKNě. Konkrétní údaje může každý občan získat přímo na zasedání zastupitelstva obce a
všeobecné informace o dění v obci v našem zpravodaji. A nezapomeňte, že každou první
středu v měsíci čeká paní starostka na obecním úřadě na Vaše připomínky a náměty na
činnost a akce v obci.
*************************************************************************
Dne 16.3.2017 od 15 hodin se konala na OÚ schůzka s projektantem na Sokolovnu. Jednání
se zúčastnili zástupci obce, školy, hasičů, Spolku Skřivaňáci, Slavoje a seniorů. Byly
předloženy dvě varianty řešení tohoto sportoviště. Všichni se shodli na tom, že by tam měl
být dvoudráhový umělý atletický ovál, 100metrová čtyřdráhová umělá rovina na sprinty a
hasičský útok, fotbalové hřiště 30 m x 50 m s umělou trávou, dětské hřiště a místo pro
posilování i relax. Na sportovišti bude budova se sociálním zařízením, šatnou, klubovnou
a skladem nářadí. Celý areál by měl být osvětlen. V současné době je zpracováván projekt.
Každý si jistě povšimnul rozsáhlé údržby veřejné zeleně a kácení starých a nemocných
stromů, které ohrožovaly nejen majetek, ale hlavně zdraví občanů, kteří se v blízkosti
těchto stromů denně pohybují. Údržba veřejné zeleně v obci se neprováděla pravidelně a
nyní se na její údržbu musí vynaložit poměrně velké finanční prostředky. S koncem
vegetačního klidu bylo kácení ukončeno. Za pokácené stromy budou vysazeny stromy nové
a ve větším počtu. Je nutné zeleň nejen chránit, ale také o ní průběžně, nejlépe každý rok,
pečovat a zbavovat stromy a keře starých a nemocných větví. A nejde jen o zeleň, měli
bychom se také věnovat zlepšení hnízdění ptáků a ochraně broučků. V našem parku není
jediná ptačí budka ani vytvořené zimoviště pro užitečný hmyz. Takový „hmyzí hotel“ ze
šišek, klacíků nebo kůry ze stromů dokážou vyrobit i děti. Tuto skutečnost se budeme snažit
napravit a spolupracovat při tom se základní školou. Určitě nějakou budku dokážou ve své

dílně vyrobit a umístění na stromy zajistí obecní úřad. Pomoc dalších dobrovolníků a
ochránců přírody je vítána.
V sobotu 1.4.2017 organizoval Spolek Skřivaňáci úklid příkopů od odpadků. Uklidili okolí
silnice ze Skřivan k hájovně. Po práci následovala zasloužená odměna pro všechny
účastníky, a to pěkné posezení u srubu za krásného počasí spojené s opékáním buřtů. Tuto
akci uspořádal spolek již počtvrté a bylo konstatováno, že je rok od roku odpadků
v příkopech méně. Bohužel, ještě si někdo les za opuštěnou bytovkou spletl se skládkou, a
navezl tam v růžových pytlích odpad, který se dal snadno roztřídit a odložit do kontejnerů
(plasty, papír).
Paní starostka děkuje všem, kteří se na úklidu v obci a okolo svých domů průběžně podílí
a řádně třídí odpady.

Kam za sportem a za zábavou?
Obec Skřivany, ZŠ a MŠ Skřivany ve spolupráci s TJ Jiskra Nový Bydžov pořádají
2. ročník šachového turnaje SKŘIVANSKÝ KRÁL v sobotu 29. dubna 2017 od 9
hodin v kreslírně školy. Turnaj je pro mládež do 18 let z Novobydžovska,
startovné se neplatí, prezentace účastníků je od 8:30 – 8:50 hodin v kreslírně školy.
Přihlášky zasílejte elektronicky do 22. dubna 2017 na email: mn@gnb.cz. Občerstvení
zajištěno.
Spolek Skřivaňáci zve děti a jejich rodiče na MÁJOVÉ BUBLINKOVÁNÍ, které
se koná v neděli 7. května 2017 od 14 hodin v parku u základní školy. Přijďte
se podívat na bublinovou show světoznámého bublináře Matěje Kodeše.
Další program: malování křídami, trampolína, skákací hrad.
Občerstvení zajištěno. Vstupné je dobrovolné.
Tradiční POHÁDKOVÝ LES si můžete projít v sobotu 20. května 2017.
Start je u lesní závory za obcí (směr Králíky) od 14 hodin. Trasa povede jako obvykle
od závory - směr Králíky (start) až ke srubu (cíl), je dlouhá asi 1,5 km s možností odpočinku
na lavičkách. Každý dětský účastník u srubu dostane buřtík a limču. Občerstvení zajištěno.
Cesta ze Skřivan bude značena, parkování u lesa.
Myslivecký spolek Skřivany ve spolupráci s Českým rybářským svazem Vysoké
Veselí, místní organizace Skřivany, zvou všechny děti a jejich rodiče na tradiční
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY v sobotu 17. června 2017 na rybníku Frštejn ve Skřivanech
(směr Stihňov). Program: 7.00 – 8.00 hod zápis, 8.15 hod zahájení, 12.00 hod
vyhlášení výsledků. Občerstvení zajištěno.
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