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Vážení spoluobčané, dostáváte do ruky další vydání Skřivanského zpravodaje, tentokrát
v netradiční podobě. Obsahuje kromě běžných zpráv o dění v obci, přílohu o úspěších
fotbalových družstev TJ Slavoje Skřivany a dvě otázky pro Vás, občany Skřivan, na které
bychom rádi od Vás obdrželi odpovědi. A nyní již konkrétně.

Informace z veřejných zasedání zastupitelstva obce
26.4.2017 ZO schválilo Závěrečný účet obce Skřivany za rok 2016 s celkovými příjmy
20 831 200,38 Kč, celkovými výdaji 18 796 377,06 Kč, převod příspěvkové organizaci byl
2 102 000,-Kč.
ZO schválilo příspěvek na Zimní školu v přírodě ve výši 1 000,- Kč na žáka trvale hlášeného
ve Skřivanech.
ZO schválilo pořízení 2 stolů, 4 lavic a 2 betonových držáků na slunečníky pro venkovní
posezení u obecní restaurace v hodnotě 20 000,- Kč.
ZO schválilo příspěvek na obědy odebírané ze Školní jídelny pro invalidní důchodce, jehož
jediným trvalým příjmem je invalidní důchod, s trvalým pobytem v obci Skřivany ve výši
16,- Kč/oběd od 1.5.2017.
ZO schválilo umístění a vybudování sjezdu na pozemek č.p.153/9 v ulici U Tratě, výměnu
WC v obecním bytě v Nádražní ulici čp.104, umístění zrcadla na křižovatku ulic
Starohradské a Sloupenské, umístění dopravních značek vyhrazené parkování pro čp. 30
v Tovární ulici na pozemku p.č.481/10 před továrnou a jedno vyhrazené místo pro invalidy
u čp. 32 v Tovární ulici.
ZO schválilo výsledek výběrového řízení na Sloupenskou ulici, ve kterém byla vybrána
firma M-SILNICE, a.s.
ZO schválilo pronájem uvolněného bytu v DCHB manželům Kvačkovým, dále schválilo
finanční dar na zajištění pobočky České pošty s.p. panu Theerovi ve výši 16 000,- Kč.
ZO neschválilo umístění zrcadla na křižovatku ulic Sportovní a Dr. Vojtěcha, neschválilo
opravu rampy vedle hasičské zbrojnice. Dále neschválilo přidělení druhé svozové známky
na popelnici k čp. 278 v ulici F.L.Čelakovského. Při projednávání tohoto bodu proběhla
dlouhá diskuze, která naznačila, že bude nutné současný systém placení za odvoz
komunálních odpadů změnit.

15.5.2017 ZO schválilo uzavření smlouvy na Sloupenskou ulici s firmou M-SILNICE a.s. za
cenu 7 493 713,62 Kč včetně DPH.
ZO dalo souhlas se zapojením ZŠ a MŠ Skřivany do projektu kraje na Potravinovou pomoc
dětem – obědy do škol.
ZO schválilo prodloužení nájemních smluv v obecních bytech č. 2, 12 a 16 do 31.12.2018 a
v bytech č. 17 a č. 37 do 31.12.2017.
Během tohoto veřejného zasedání proběhla diskuze ohledně parkování u panelového
domu čp. 30,31 a 32. Obyvatelé mají problémy s parkováním, často mají místa obsazená
auty dojíždějících pracovníků do Ardaghu. Tato situace se bude řešit postupně. Musíme
zjistit záměry dostavby rozestavěného domu od firmy STAVOKA. Na tomto veřejném
zasedání byli občané informováni o soudním jednání ohledně zpronevěry finančních
prostředků v základní škole v letech 2002 až 2013. Soud byl zahájen 18.5.2017 u Okresního
soudu v Hradci Králové.
26.6.2017 ZO schválilo výsledek výběrového řízení na opravu plotu u čp.63 v Tovární ulici
(u školky). Byla vybrána firma R.I.W. z Nového Bydžova. Cena opravy 916 403,25 Kč včetně
DPH. Dále bylo schváleno výběrové řízení na firmu, která provede nátěry všech dřevěných
prvků na DCHB. Jedná se o firmu Ladislav Drobný ze Smidar za cenu 251 018,32 Kč včetně
DPH.
ZO schválilo přijetí finančních darů pro ZŠ a MŠ Skřivany od pana Ing. Radka Reisze ve výši
5 000,- Kč a od Zkušební stanice Nechanice, s.r.o. ve výši 5 000,- Kč, dále schválilo
poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč středisku Hospic Anežky České v Červeném
Kostelci. Byla schválena aktualizace ceníku na prodej upomínkových předmětů.
ZO opět jednalo o zákazu podomního prodeje v obci Skřivany a opět tato vyhláška nebyla
schválena. Nebylo schváleno prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 19/1 (za
školkou). Bude využit pro potřeby mateřské školy.
Na tomto veřejném zasedání byli zástupci obce požádáni, aby veřejné osvětlení svítilo
celou noc. Někteří občané se necítí bezpečni.
24.7.2017 ZO schválilo, že bude prodej hájovny inzerován prostřednictvím realitní
kanceláře IDEAL REALITY Hradec Králové spol. s.r.o. Dražby, která proběhla 29.6.2017 od
14 hodin na OÚ ve Skřivanech, se nikdo nezúčastnil. Před dražbou se mluvilo o tom, že
objekt hájovny nelze připojit na el. síť, ale to je mylná informace. Elektrická přípojka je
zkolaudovaná a nový vlastník bude na základě žádosti ihned připojen. V současné době je
objekt nabízen za cenu 700 000,- Kč. Televize Barrandov odvysílala 22. 7. 2017 ve večerních
zprávách reportáž o tom, že obec prodává hájovnu, rodný dům Dr. Vojtěcha, a že po prodeji
nezbyde po Dr. Vojtěchovi ve Skřivanech nic. Reportér si jaksi nevšiml, že stojí asi 10 m od
cedule, která informuje o dr. Vojtěchovi, stál na parkovém náměstí Dr. Vojtěcha a určitě
do obce přijel ulicí Dr. Vojtěcha. Byla to zvláštní reportáž. Dne 4. 8. 2017 uplynulo 85 let od
úmrtí Dr. Václava Vojtěcha. Zástupci obce položili k jeho památníku na parkovém náměstí
kytici.
ZO schválilo příspěvek pro žáky ZŠ Skřivany, s trvalým pobytem v obci Skřivany, 1 000,-Kč,
kteří se zúčastnili školy v přírodě. Byly schváleny nové doby životnosti některého vybavení

v obecních bytech (sporák 5 let, kuchyňská linka 10 let, elektrický bojler 5 let, kotel pro
vytápění 10 let, měřidlo tepla 8 let).
Co se v obci děje a co je již hotové
Během prázdnin bylo zrekonstruováno sociální zařízení u velké třídy v mateřské škole, čímž
byla navýšena kapacita MŠ na 39 dětí. Byla odstraněna stará autobusová zastávka a
v nejbližší době bude nahrazena novou moderní zastávkou. Byla částečně opravena
zvonice. Během opravy byly zjištěny další poničené prvky, a proto bude oprava pokračovat.
Vzhledem k tomu, že práce probíhají pod dohledem památkového úřadu a s dotací, musí
proběhnout doplňující výběrové řízení na zhotovitele další opravy a doplňující žádost o
dotaci. Je možné, že vzhledem k těmto skutečnostem, bude další oprava provedena až
v příštím roce. V základní škole byla v další třídě opravena podlaha, vybroušené a
nalakované parkety zpříjemní školní prostředí. Před základní školou byla zrušena poničená
zeď, byl opraven chodník a vybudován nový chodník pro lepší přístup k zadní části základní
školy a byly opraveny lavičky. Altán, který stojí v blízkosti školy, byl zrestaurován nátěry a
střecha byla zbavena mechů. Bohužel nám stále někdo poškozuje informační tabule, které
jsou umístěné u altánu. Zaměstnanci obce je nestačí opravovat. V sousedství dětského
hřiště v parku jsou umísťovány nové prvky pro sportovní aktivity dětí. V obci proběhla
údržba poničených obecních komunikací a v nejbližší době bude zahájena celková
rekonstrukce Sloupenské ulice. S tím budou spojena určitá omezení pro obyvatele této
ulice, ale věříme, že se problémy vyřeší ke spokojenosti všech zúčastněných a dotčených
touto stavbou. Na sběrném místě tříděných odpadů u fotbalového hřiště přibyly nové
kontejnery na sklo a plasty, které obec získala od EKO-KOMU, a věříme, že již nyní bude
kapacita dostatečná a nebudou se odpady povalovat po zemi. Není to potom pěkné
podívání pro návštěvníky fotbalových zápasů, a že jich poslední dobou chodí na fotbal
mnoho. V hasičské zbrojnici byla dokončena rekonstrukce zasedací místnosti, je zde nová
podlaha a vybavení nábytkem. Průběžně se provádí údržba obecního majetku v obci, byly
natřeny některé ploty a opravena zeď u kostela, nyní probíhá celková oprava oplocení
mateřské školy, na DCHB probíhá natírání veškerých dřevěných prvků včetně oken.
Postupně jsou vyměňována okna v obecních bytech. V Nádražní ulici čp. 104 jsou okna již
nová, následovat bude výměna oken v čp. 63 a čp. 134. V kuchyňce obecního úřadu bylo
provedeno odstranění vlhkosti a plísní.
Průběžně se řeší rekonstrukce sokolovny. Projekt na sportoviště včetně územního souhlasu
je hotov, probíhá tvorba projektové dokumentace na zázemí a oplocení. Na jednání jsou
zváni zástupci spolků. V další fázi bude muset padnout rozhodnutí, jak naložit se současnou
zelení na sokolovně. Co prospěje umělým povrchům sportovišť a co ne. Otázka zůstává
nezodpovězená. Je nutné tuto věc řešit, jak z hlediska praktického, tak z hlediska ekologie
a ochrany přírody.
Na budovy v majetku obce – budova obecního úřadu, Dělnický dům, hasičská zbrojnice a
budova mateřské školy - byly vypracovány průkazy energetické náročnosti. Všechny
budovy jsou hodnoceny jako mimořádně nehospodárné. Proto bylo rozhodnuto provést

postupné zateplení těchto budov, a to v pořadí mateřská škola, Dělnický dům a hasičská
zbrojnice. Probíhá zpracování projektové dokumentace a realizace bude také probíhat
postupně. Že je zateplení velmi důležité, nám ukázaly velké úspory energií v základní škole
po jejím zateplení.

INFORMACE PRO OBČANY:
ANKETNÍ LÍSTEK
 Vzhledem k tomu, že se obci nepodařilo uspět se svou žádostí o dotaci na pořízení
kompostérů ani v jednom kole, obec uvažuje o pořízení kompostérů z vlastních
zdrojů. První otázka pro Vás. „Máte zájem o kompostér na bioodpady ANO či NE“.
 Druhá otázka zní: „Chcete, aby se svítilo celou noc či nikoliv?“
Odpovědi prosím vyplňte na anketním lístku, který je přílohou zpravodaje. Doručte jej do
schránky OÚ nebo do kanceláře v přízemí nejpozději do 29.9.2017. Děkujeme.
Další přílohou zpravodaje je Sdělení MěÚ Nový Bydžov, dopravně-správního odboru,
k problematice parkování vozidel v ulicích. Dle tohoto sdělení je ve většině případů
porušován zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, a proto toto
porušení může řešit pouze Policie ČR.
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Skřivany se koná ve středu 27.9.2017 od 17.00 hod
v zasedací místnosti OÚ Skřivany.
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR se konají
v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hod a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 do 14.00
hod v zasedací místnosti OÚ Skřivany. Nezapomeňte si vzít občanský průkaz!
POZOR, ZMĚNA MÍSTA!!!
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční v neděli
8.10.2017 od 14.00 hod do 16.00 hod na sběrném místě pod drahou ve Skřivanech.

Kam za sportem a za zábavou?
Spolek Skřivaňáci srdečně zve děti a jejich rodiče dne 30.9.2017 na

DRAKIÁDU. Sraz ve 14 hodin na parkovišti u obchodu Hruška ve
Skřivanech. Občerstvení zajištěno.

Spolek Skřivaňáci pořádá v sobotu 4.11.2017 od 20.00 hod v Dělnickém domě ve
Skřivanech ROCKOVOU ZÁBAVU (hrají skupiny ATLANTIS a ANI LOK).
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