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Vážení spoluobčané, právě držíte v ruce první vydání Skřivanského zpravodaje v roce
2019, v prvním roce druhého volebního období, během kterého zpravodaj vás občany
informuje o dění v obci. Tak to bude i v letošním roce.
Tak nám ukradli zajíce! Spolek Skřivaňáci vyzdobil parkové náměstí v duchu blížících se
velikonočních svátků, ale to se někomu nelíbilo, nebo záviděl, nebo si myslel, že může
práci druhých zpeněžit, těžko se domýšlet, zkrátka 5 zajíčků zmizelo. Ale jak jste si určitě
všimli, Skřivaňáky to nerozhodilo a vyrobili další. Buďme všímaví a hlídejme si je!
A jak jednalo zastupitelstvo obce?
V prosinci 2018 byl schválen rozpočet na rok 2019, příjmy 20 402 100 Kč, výdaje 30 567 454
Kč, schodek 10 165 354 Kč bude pokryt zůstatkem z minulých let a během roku 2019 nám
bude po dokončení akce v základní škole připsána schválená dotace.
Na svém zasedání 30.1.2019 ZO schválilo Aktualizaci Plánu společných zařízení
Komplexních pozemkových úprav. Jedná se hlavně o návrhy přístupových cest
k pozemkům, aby vyhovovaly hospodařícím subjektům. V této souvislosti byla schválena
změna katastrální hranice Loučná Hora – Skřivany – Červeněves.
Bylo schváleno hospodaření obce za rok 2018: příjmy činily 19 935 791,10 Kč, výdaje činily
28 380 840,37 Kč a konečné zůstatky na bankovních účtech byly 10 972 642,29 Kč.
Byla schválena Inventarizační zpráva za rok 2018, Odpisový plán na rok 2019, Výroční
zpráva obce Skřivany za rok 2018 o činnosti obce v oblasti poskytování informací podle § 8
zákona č. 106/1999 Sb. Dále bylo schváleno využití poskytnutých neinvestičních dotací
z rozpočtu obce Spolku Skřivaňáci, TJ Slavoji Skřivany, Mysliveckému sdružení a Klubu
seniorů.
Byl schválen příspěvek žákům s trvalým pobytem ve Skřivanech na lyžařský kurz ve výši
1 000 Kč pro žáka. Bylo schváleno dovybavení sokolského cvičiště fotbalovými brankami,
dočasným osvětlením a basketbalovým košem ve výši 44 000 Kč bez DPH. První etapa
rekonstrukce sokolovny je dokončená. Připravuje se druhá etapa, ve které budou
dokončeny sportovní plochy. Ve třetí etapě se počítá s výstavbou plotu a zázemí s
posezením. Vzhledem k umělým povrchům sportovišť je nutné dodržovat pokyny pro
užívání areálu.

ZO schválilo uspořádání Obecního denního tábora pro děti od 5 do 12 let ve 2 termínech:
od 12. 8. – 16. 8. 2019 a 19. 8. – 23. 8. 2019. Tábor bude probíhat v prostorách školní
družiny a prostorách ve vlastnictví obce Skřivany vždy od 7:00 do 16:00 hodin. Dětem bude
zajištěn kromě dohledu zábavný program, oběd, pitný režim a výlety. Úhrada rodičů dětí
s trvalým pobytem ve Skřivanech nebo dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Skřivany, bude činit 500
Kč na týden (pondělí až pátek). Bližší informace podá Kateřina Horáková, tel. č.
728 122 449. Přihlásit své dítě můžete na Obecním úřadě ve Skřivanech. Kapacita jednoho
týdne je 20 dětí.
ZO na tomto zasedání projednalo zprávy výborů za rok 2018, zprávu o požární ochraně a
činnosti SDH Skřivany, informace o prodeji dřeva z obecních lesů. Dále byli všichni přítomní
informováni o záměru zrekonstruovat srub v obecních lesích společně s ostatními
spoluvlastníky lesů. Prvním úkolem bude legalizace této stavby a následně vypracování
projektu na opravu. V této souvislosti připomněl pan Dvořák 90 let od vstupu Dr. Vojtěcha
na jižní pól. Žádná připomínka z řad zastánců odkazu Dr. Vojtěcha se v obci nekonala. Tuto
událost připomněla na svých webových stránkách základní škola.
18.3.2019 ZO na svém zasedání schválilo nový Jednací řád Zastupitelstva obce Skřivany.
Dále byla schválena Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti s GasNet, s.r.o. na
umístění provozování plynových přípojek k nově postavené bytovce ve Sloupenské ulici.
Byl schválen pronájem uvolněného bytu v DCHB nové nájemnici z pořadníku žadatelů. Byl
schválen příspěvek pro Domácí hospic Duha v Hořicích, který pomáhá s opatrováním
nemohoucích občanů a poskytuje vybavení pro domácí péči o nemohoucí občany. Výše
příspěvku je 10 000 Kč. Byly schváleny: Výroční zpráva ZŠ a MŠ Skřivany za rok 2017/2018,
Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ Skřivany za rok 2018 a její odpisový plán na rok 2019. Bylo
také schváleno čerpání 19 831,90 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace na pořízení
hlavní informační tabule do vestibulu školy. ZO schválilo Smlouvu o poskytování právních
služeb s KVB advokátní kanceláří z Pardubic.
Dlouho ZO projednávalo stížnost občana z Tovární ulice na jednání TJ Slavoj Skřivany. Obec
v tomto sporu nefiguruje jako účastník, ale jako zprostředkovatel. Bohužel se nedaří najít
řešení, které by obě strany akceptovaly. Doposud občan vyžadoval zvýšení ochranných sítí
o 4 metry, v současné době naopak trvá na odstranění tyčí, na kterých jsou sítě upevněny,
protože se bojí jejich pádu a ohrožení svého zdraví (uvádí, že se jedná o černou stavbu) a
žádá TJ Slavoj Skřivany, aby zajistil, aby míče na jeho pozemek prudce nelétaly a
nezpůsobily jemu a ostatním spolubydlícím v přilehlé nemovitosti úraz. Z jednání ZO
vyplynulo, že K. Horáková věc s výborem TJ projedná.
Starostka informovala přítomné, že soudní spor „V Sádku“ se chýlí ke konci. Na základě
žádosti žalované o dohodu vypracovává JUDr. Kuna smlouvu tak, aby mohly být pohledávky
obce vypořádány prostřednictvím prodeje nemovitosti. Jedná se o náklady obce spojené
s opravou poškozené komunikace. Další soudní spor obce ve věci zpronevěry ve škole také
míří do finále. Dne 16. 1. 2019 byl u Okresního soudu v Hradci Králové vynesen rozsudek:

žalovaná byla odsouzena k odnětí svobody podmíněně na 2 roky. Prokázaná škoda činí
470 964,96 Kč. Rozsudek není pravomocný.
Co se v obci dělo a děje?
29.12. 2018 se v obecní restauraci uskutečnil 8. ročník turnaje v mariáši O nejlepšího hráče
Skřivan. Turnaje se účastnilo rekordních 20 hráčů. Nejlepším hráčem Skřivan se stal Pavel
Schubert před Oldřichem Jadrným a Václavem Jonákem. Vítězům jednotlivých kol
turnaje věnoval ceny pan Petr Pražák, poháry nejlepším věnoval a akci organizoval Jirka
Dvořák.
V obci proběhla Tříkrálová sbírka. Starostka obce děkuje všem dárcům a 4 skupinám
dětských koledníků, které doprovázely Mgr. Ivana Mansfeldová, paní Monika Kořínková,
paní Eliška Schejbalová a slečna Natálie Čtvrtečková. V obci Skřivany dárci přispěli částkou
15 285 Kč. Celková vybraná částka v ČR činí 1 632 029 Kč, což je o 148 751 Kč více než
v loňském roce. Prostředky budou použity na pomoc rodinám, které doma pečují o
postižené děti, na domácí hospicovou péči, odborné poradenství a humanitární pomoc.
Obecní knihovna byla vybavena novým počítačem a připravuje se návrh na nové vnitřní
vybavení knihovny. Soubor knih paní knihovnice Mgr. Radmila Vavřínková neustále
doplňuje o nové tituly. Přijďte si vybrat a půjčit si knihu.
Od 2. února do 26. května 2019 provádí český statistický úřad výběrové šetření
v domácnostech o sociální a ekonomické situaci v rodinách. Průzkum provádějí proškolení
tazatelé. Tito pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením,
které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření „Životní
podmínky“. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná
data jsou důsledně chráněna. Prosíme občany, aby těmto pracovníkům, pokud je navštíví,
vyšli vstříc.
Před základní školou byly pokáceny 4 vzrostlé smrky. Důvodem bylo nebezpečí vyvrácení
při stále častěji se opakujících poryvech větru, větve stromů se již téměř dotýkaly budovy
školy, a riziko pádu na budovu, jež převýšily jejich zájem nad jejich zachováním. Tyto stromy
měly mělký kořenový systém a do intravilánu obce jehličnany nepatří. Pokácené stromy
budou nahrazeny novými, jež budou udržovány v nižším vzrůstu.
V obci postupně probíhají úklidové práce. Prosíme občany, kteří mohou, aby s úklidem
pomohli před svými domy, a ostatní žádáme, aby si uklizených ploch vážili. Zvláště si
dovolujeme upozornit majitele psů, že je jejich povinností, po svých psích miláčcích uklízet
psí výkaly, ať je to pes velký či malý. Myslíme si, že košů na psí výkaly máme v obci již
dostatek. Pokud máte návrh na zlepšení či přidání koše, sdělte to prosím na obecním úřadě.
Sběrné místo pod drahou je otevřené každou neděli od 14 do 16 hodin. Pokud
potřebujete na toto místo uložit odpady v jiném termínu, dohodněte se s panem Šindlerem
nebo na obecním úřadě. Neodhazujte odpady před bránu nebo k plotu sběrného místa.

Starostka děkuje všem občanům, kterým není vzhled obce lhostejný a do úklidu se
sami aktivně zapojují. Velký dík patří i spolkům – Spolek Skřivaňáci, Myslivecký
spolek, Rybářský spolek a Základní a mateřské škole Skřivany za to, že každoročně
provádí úklid obce a jejího blízkého okolí.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážené maminky a tatínkové, Sbor pro občanské záležitosti plánuje
v jarním období slavnostní přivítání občánků. Vaše miminko přihlaste na
OÚ Skřivany u Martiny Tobolkové, tel. 495 491 318, nejpozději do
19.4.2019. Pro účely evidence sdělte jméno a příjmení dítěte, datum
narození, adresu trvalého pobytu a jména rodičů.
Budou přivítány pouze děti s trvalým pobytem v obci Skřivany.

Kam za kulturou
 Klub seniorů Vás zve na JARNÍ POSEZENÍ s písničkami Karla Hašlera,
které se koná ve středu 10. dubna 2019 od 16.00 hod v Dělnickém domě ve
Skřivanech.
 Spolek Skřivaňáci pořádá tradiční MÁJOVÉ BUBLINKOVÁNÍ
v sobotu 4. května 2019 od 14.00 hod na parkovém
náměstí. Vystoupí balónkový mág.
Občerstvení zajištěno.
 Ve čtvrtek 9. května 2019 od 16.00 hod pořádá Klub seniorů
v Dělnickém domě ve Skřivanech KONCERT KE DNI
MATEK. Vystoupí Základní umělecká škola Nový Bydžov a
mažoretky. Jste všichni srdečně zváni.

Tradiční cesta POHÁDKOVÝM LESEM se uskuteční
v sobotu 1. června 2019 od 14 hod.
Přijďte s námi oslavit Mezinárodní den dětí.
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INFORMACE ZE ZŠ A MŠ SKŘIVANY
 Zápis do 1. třídy základní školy ve Skřivanech se koná ve středu
24.4.2019 od 13.30 do 17.00 hod ve třídě v prvním patře naší školy.
Podrobné informace k zápisu, kritéria přijetí, náležitosti zápisu
naleznete na webových stránkách školy: www.zsskrivany.cz.
Regionální kolo v recitaci v Novém Bydžově
Regionálního kola v recitaci v DDM Nový Bydžov se zúčastnili všichni úspěšní recitátoři
školního kola. Byli opět velice úspěšní a svými recitacemi si zaslouženě vybojovali celkem
7 ocenění, včetně 3 prvních míst. "Bramborovou" medaili získalo dalších 5 žáků....
Všem recitátorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme oceněným!
Kategorie MŠ: 1. místo – Viktorka Poddaná, 4. místo – Tonička Futerová
Kategorie I: 4. místo – Vojtěch Hála
Kategorie II: 1. místo – Josef Nikola Borovski, 2. místo – Filip Škota, 4. místo – Ondřej
Novotný, Barbora Koníčková
Kategorie III: 1. místo – Adam Novotný, 2. místo – Nela Husmanová, 3. místo – Jaromír
Mansfeld
Kategorie IV: 3. místo – Jan Fráně, 4. místo – Michael Budina

Recitační soutěž „O libčanskou básničku“
Již pátým rokem se naši recitátoři účastní recitační soutěže, kterou pořádá ZŠ a MŠ
Libčany a v jejíž porotě zasedají porotci z Divadla Jesličky v Hradci Králové, starostka obce
Libčany a organizátoři této soutěže.
V letošním roce jsme opět přivezli mnoho ocenění a diplomů. Blahopřejeme těmto
recitátorům a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy! Ocenění žáci:
Adam Novotný (6. roč.) - Čestné uznání
Jan Kebort (5. roč.) - Čestné uznání
Jan Fráně (8. roč.) - 3. místo
Jaromír Mansfeld (6. roč.) - 3. místo
Vojta Hála (1. roč.) - 3. místo
Kačenka Forbelská (2. roč.) - 2. místo
Ondřej Novotný (5. roč.) - 1. místo

Přehlídka dětských recitátorů
Okresního kola 48. ročníku přehlídky dětských recitátorů v Divadélku Jesličky Hradec
Králové se ve dnech 5. a 6. března 2019 zúčastnili také žáci naší školy:
Kateřina Forbelská (2. třída) a Lucie Jánská (3. třída) v I. kategorii,
Ondřej Novotný a Filip Škota (5. třída) ve II. kategorii,
Jaromír Mansfeld a Adam Novotný (6. třída) ve III. kategorii.
Odborná porota ocenila Káťu Forbelskou Čestným uznáním za její recitaci básně Radka
Malého „Škola není holubník“.

Dva zlaté basketbalové turnaje
V letošním školním roce naši basketbalisté zatím nepoznali přemožitele. V polovině
února jsme se účastnili tradičního turnaje v košíkové, pořádaného Gymnáziem Nový
Bydžov. Zúčastnily se školy ZŠ z Kuklen a ZŠ Chlumec nad Cidlinou, Gymnázium Nový
Bydžov, ZŠ V. Kl. Klicpery NB a ZŠ Smidary. Své soupeře jsme dokázali suverénně porazit a
postoupit z prvního místa do semifinále, ve kterém proti nám nastoupila ZŠ V. Kl.
Klicpery. Ani v tomto duelu jsme nezaváhali a vyhráli 17:0. Ve finále nás čekal
„opakovaný“ souboj s vítězem druhého semifinále – ZŠ Kukleny. Ve finále dokázali naši
basketbalisté ubránit nebezpečné střelce soupeře a získat pro naši školu zlatou medaili!
Dne 6. 3. 2019 naše basketbalová parta vyrazila směr Nový Bydžov podruhé. Nyní
před našimi „sporťáky“ stála nová výzva – pokusit se vyhrát okresní finále v košíkové a
postoupit do kola krajského. Cíl byl nakonec do puntíku splněn. I v tomto turnaji jsme
zvítězili a přivezli zlatý pohár a postup do kola krajského.
Na obou turnajích naši hráči ukázali svoji letošní basketbalovou vyzrálost a je jen
otázkou, jakou formu si přivezou 21. 3. 2019 do krajského finále v Jičíně, držte nám palce!
Naši školu reprezentovali (oba turnaje) – Ondřej Kvaček, Jan Fráně, Daniel Ludvík,
Michael Budina, Tomáš Zima, Lubomír Kaliáš, Tomáš Macek a Martin Očenášek (pouze na
turnaji GNB) - Karolína Krejčová, Kristýna Zmítková, Vanda Stěhulková a Aneta Bydžovská.

Mistrovství ČR v tchoukballe
V neděli 27. 1. 2019 se konalo v Jičíně Mistrovství ČR v tchoukballe. Naše škola vytvořila
tým ve složení Michael Budina, Jan Fráně, Marek Pávek, Nikolas Molnár, František Kučera,
Leontýna Rezková a Aleš Döme. Skřivanský tým byl neporazitelný! A tak pohár "Czech Open
Tchoukball 2019" a první místo vybojovali žáci naší školy! Obhájili tak již třetí vítězství
v mistrovství ČR, tedy od roku 2017 nenašli své přemožitele .
Gratulujeme všem zúčastněným žákům za další vzornou reprezentaci školy v tomto
neobvyklém sportu, kteří tak obhájili loňské prvenství!!!

Základní škola a mateřská škola Skřivany, okres Hradec Králové
vyhlašuje

Zápis do mateřské
školy
pro školní rok 2019-2020
Zápis se uskuteční v úterý 7. 5. 2019
od 8:00 do 14:00 hodin v budově mateřské školy.
Srdečně zveme rodiče i s dětmi na návštěvu školky
K zápisu přineste tyto doklady:
 Rodný list dítěte
 Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
 „Žádost o přijetí do mateřské školy“ vyplněnou a potvrzenou lékařem o očkování dítěte
(u dětí mladších 5 let). Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola
doklad o očkování.

Přihlášku si můžete stáhnout v sekci Dokumenty MŠ na adrese www.zsskrivany.cz nebo si
ji můžete vyzvednout předem přímo v mateřské škole.

