5/2015
Půl roku pracuje nové Zastupitelstvo obce Skřivany pod vedením starostky Karolíny
Hálové, DiS. Nyní následuje výčet toho, co se povedlo, co se nepovedlo a na čem se
průběžně pracuje:




















V bytech DCHB byly namontovány měřidla povinného měření tepla, bylo vytvořeno další
uzamykatelné místo pro kola, byl vyčištěn ohřívač vody.
Všechny dokumenty ohledně „Zateplení školy“ byly soustředěny a předány k vyhodnocení
energetických úspor. Audit dopadl dobře. Zjištěná úspora činí 55,7 %.
Byly prodány dvě parcely V Sádku, stavební povolení na výstavbu rodinných domů je vydáno.
Obec vzala zpět do svého vlastnictví jeden stavební pozemek V Sádku a snaží se tento
pozemek prodat, nyní jedná se 3 zájemci.
Obec zajistila asistenta sociální pomoci pro pana Doležala (obyvatele Stihnova).
Obec zplnomocnila právního zástupce k podání žaloby na dlužníka z DCHB. Dluh činí 85 988,Kč.
Prodej obecních bytů a pozemků byl zveřejněn v inzertních novinách.
Byla odstraněna vlhkost na vstupních dveřích do MŠ lepším odvětráním sklepa.
Ve sklepě byly provedeny opravy plynového potrubí včetně revizí a výměny termostatu na
topení. Nyní se zpracovává projekt na úpravu vedení topení, který povede k úspoře nákladů
na vytápění.
O prázdninách bude provedeno podřezání budovy, ve výběrovém řízení byla vybrána firma
JOKAS z Bydžovské Lhotky, následovat bude rekonstrukce sociálního zařízení v „malé třídě“.
Byla opravena střecha nad přípravnou jídel v mateřské škole.
V zahradě MŠ byla provedena revize hracích prvků. Opotřebované dřevěné části byly
vyměněny. Proběhly natěračské práce na altánku a na hracích prvcích.
Na schodišti budovy MŠ byla přesazena plastová okna tak, aby jimi nezatékalo na chodbu.
Je objednána výměna radiátorů u obecních bytů č. 19 a 20 v Tovární ulici.
Na žádost občanů bylo u vlastníků pozemků před prodejnou Hruška zajištěno prořezání
stromů a odstranění suchých větví z kaštanu. V období vegetačního klidu by dle vyjádření
dendrologa měl být javor z bezpečnostních důvodů pokácen.
Byla podána žádost o dotaci na přechod pro chodce před ZŠ, protože projekt z roku 2014
neobsahoval elektroinstalaci k semaforům, bude žádost doplněna a v červnu opět podána.
Bylo zajištěno posouzení vzrostlých stromů na obecních pozemcích (u MŠ, park u ZŠ včetně
školního pozemku, hřbitov, lipová alej v Tovární ulici až ke zvoničce) postupně bude zeleň























udržována tak, aby nedošlo k ohrožení občanů, postupně bude upravena i zeleň na hřbitově.
Zde byl umístěn nový mobilní kontejner na odpady.
Byla podepsána Smlouva o bezplatném převodu Sokolovny na Obec Skřivany, v nejbližší době
bude zpracována studie na úpravu tohoto sportovního areálu, následovat bude projekt a
žádost o dotace.
Postupně se řeší dopravní značení v obci, omezení parkování kamionů v obci, parkování
automobilů ve Sloupenské a Tovární ulici, parkování před hasičskou zbrojnicí.
Připravují se projekty na opravu komunikací (Sloupenská, Pod Vrchy, příjezdová cesta k ZŠ)
Bude dokončena rekonstrukce ulice Nová, o přeložce el. vedení do země se jedná (ČEZ zatím
nemá v plánu realizaci přeložky).
Probíhá prodej bytů do osobního vlastnictví v Tovární ulici č. p. 104.
Byly oceněny a následně prodány pozemky náležející k budově pod vlakovým nádražím.
Byla provedena dražba dřeva z obecního lesa a obec na svůj účet obdrží svůj 30% podíl za rok
2014 ve výši 462 416,-Kč.
Je připravováno výběrové řízení na bourání budovy JADOSS, odkup pozemků přiléhajících
k budově od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byl schválen, cena činí
153 000,-Kč.
Obec zaměstnává 3 pracovníky na VPP od 1. 3. 2015 a dostává na ně dotaci od Úřadu práce.
Probíhá zajišťování stavebního povolení na rekonstrukci školní družiny a bude podána žádost
o dotaci na tuto akci.
Byla uzavřena nájemní smlouva s Agro Slatiny na p. č.117/1 v k. ú. Červeněves, doposud byl
pozemek užíván bez nájmu.
Připravuje se oprava valu u Zvoničky, dochází k postupnému sesuvu pozemku.
Bylo domluveno s firmou IKKO, že uhradí náklady na vícepráce při stavbě kanalizační přípojky
v ZŠ, které vznikly chybou v projektu ve výši 77 943,- Kč.
Probíhá soud ohledně sesuvu půdy na komunikaci v Sádku, další jednání je stanoveno na 8. 6.
2015.
Obec vydala novou vyhlášku o třídění a likvidaci odpadů, zajišťuje ukládání bioodpadů ve
sběrném místě pod nádražím.
Obec schválila Standardy kvality Sociálně právní ochrany dětí pro Obec Skřivany.
Obec zajistila smírčí dohodu mezi TJ Slavoj Skřivany a panem L. H.
V měsíci dubnu byla na žádost starostky provedena firmou KHP HK deratizace (Tovární,
Malátova a Nádražní ulice).
Byla provedena sanace mokrého zdiva ve sklepě Obecního úřadu Skřivany.

Ing. Miroslava Černá, Karolína Hálová, DiS.

INFORMACE O VÝZNAMU A ČINNOSTI
KLUBU SENIORŮ PŘI OBECNÍM ÚŘADU SKŘIVANY
Klub seniorů Skřivany, který nepřetržitě a soustavně pracuje již 16 let, se v podstatě řídí
myšlenkou J. A. Komenského: „Nehonos se, že´s vykonal, neslibuj, že vykonáš,

ale přenech svým skutkům, aby za tebe mluvily“.
V současné době má Klub seniorů 143 členů – tento počet se v posledních letech téměř
nemění. Jelikož jsme Klub seniorů, tak nás za dobu existence opustilo navěky mnoho
vzácných, dobrých přátel, kteří s námi prožili mnoho akcí a za ně přicházejí mladší, noví
členové. Tuto posilu, jak z řad žen tak mužů, potřebujeme, aby nahrazovali nás, kterým už
dochází síla i dech. Proto mezi nás srdečně zveme všechny od 55 let výše.
Naše aktivity jsou rozděleny do několika sekcí, které se vzájemně prolínají a tvoří náš
každoroční program, který předkládáme Obecnímu úřadu a na základě toho jsou nám
přidělovány dotace na činnost. Další naše příjmy činí příspěvky členů (50,- Kč/rok) a
každý, kdo se účastní akcí, si přispívá na občerstvení (člen 50,- Kč, nečlen 70,- Kč). Rovněž
každý, kdo se účastní jakéhokoliv zájezdu, přispívá určenou částkou dle vzdálenosti a
obsahu.
Např. oblečení a různé potřeby na vystoupení si účinkující hradí sami a nikdo z členů
nepobírá žádnou finanční částku, a to ani za mimořádnou aktivitu. Vše, co souvisí se
zajišťováním akcí, provádějí naší členové jako dobrovolníci.
O detailech akcí a náplni celoročního programu rozhoduje na svých schůzích Sbor
aktivistů (12, ale počet je pohyblivý).
Náplň naší činnosti:
1) Aktivně pracuje pěvecký kroužek, který po celý rok nacvičuje a připravuje programy
pro naše velké akce, kterých je 4 - 6 v roce. Hlavním smyslem je především udržování
seniorů ve stálé aktivitě, při které si tříbí paměť, myšlení i pohotovost reakcí a hlavně při
zpěvu udržuje jejich stálou dobrou náladu. Zveme si do některých našich programů
významné osobnosti z řad herců, hudebníků, režisérů, spisovatelů, abychom je i jejich
přínos kultuře národa našim členům blíže přiblížili.
2) Další důležitou složkou je tělovýchovný kroužek, jehož úkolem je udržovat fyzickou
zdatnostnašich členů i jejich pohyblivost a ten velmi těsně spolupracuje s pěveckým
kroužkem tím, že doplňuje programy pohybovými kreacemi.
3) Třetím, pilně pracujícím kroužkem, je kroužek šikovných rukou. Vyrábíme si sami
veškeré dekorace (pro každé vystoupení je jiný základní motiv).

4) Pořádáme pravidelné autobusové, příp. i vlakové zájezdy do zajímavých lokalit,
divadel, na koncerty dle aktuální nabídky. Rovněž organizujeme oblíbené týdenní
relaxační pobyty.
5) Pravidelnou součástí programů jsou i odborné přednášky různého žánru (zdravotní,
cestovatelské, odborné, preventivní dle zájmů a konkrétních nabídek. Potěší nás, když se
jich zúčastní i mladší občané – určitě některá tématika by mohla být pro někoho velmi
zajímavá.
6) Rozhodli jsme se realizovat i velký úkol, a to jsou Sportovní hry seniorů
Královéhradeckého kraje. Zájem o ně je veliký, takže např. v letošním III. ročníků se
přihlásilo 447 aktivních sportovců a i z řad význačných osobností cítíme velkou podporu,
kterou potvrzují svou přítomností při hrách. Ovšem organizace je dosti složitá záležitost, a
tak jsme vděčni všem našim ochotným občanům (převážně z řad seniorů a škol), kteří
jsou ochotni se do této akce velmi aktivně zapojit nejen při přípravách, ale i po celý
náročný den.
Možné by to nebylo ani bez pomoci všech institucí a jejich představitelů v obci.
Pravdou je, že chováním všech organizátorů jsme si vysloužili dobré jméno, co se týká
vstřícnosti, ochoty i slušnosti a jsme rádi, že to poslouží i dobré pověsti naší obce.
7) 3 x – 4 x ročně vydáváme občasník OKNO (Otázky, Klípky, Novinky, Odpovědi). Protože
někteří naši členové mnohdy nemohou ze zdravotních důvodů přijít mezi nás, chceme,
aby všichni byli informováni o tom, co se děje nejen v obci, ale i v našem blízkém okolí.
Všem, kteří nám byli v čemkoliv nápomocni, upřímně děkujeme, na některé věci někdy
sami nestačíme.
Zveme všechny občany, aby mezi nás přišli – budou vítáni!
Jarmila Ludvíková – vedoucí KS

Hana Svobodová

Aktuality:
Klub seniorů Vás srdečně zve na III. Sportovní hry seniorů Královéhradeckého
kraje, které se konají ve středu 3. června 2015 od 8.30 hod, zahájení
v Dělnickém domě ve Skřivanech.

