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Právě se Vám dostalo do rukou první číslo Skřivanského zpravodaje v roce 2015. A zde jsou informace
z obecního úřadu.

Hned 5. 1. 2015 nabylo právní moci stavební povolení na přechod před Základní školou ve Skřivanech (starostka
zajistila u firem RWE, ČEZ, O2, VAK a SUS HK, aby se vzdaly práva na odvolání (jde o 15 dnů) a 6. 1. 2015 byla podána žádost o
dotaci na tuto akci na Státním fondu dopravní infrastruktury v Praze. Vyjádření můžeme očekávat za 3 měsíce.

Během Tříkrálové sbírky se ve Skřivanech do 4 pokladniček vybralo 12 506,- Kč. Dobrovolníkům, zástupcům seniorů a
žákům ze ZŠ Skřivany, kteří v obci chodili a zpívali koledy, moc děkujeme.

16. 1. 2015 se uskutečnil v Adalbertinu Galavečer Královéhradeckého krajského fotbalového svazu, na kterém se
dostalo poděkování a ocenění, za podporu a rozvoj fotbalu v kraji, jednotlivcům a kolektivům. Fotbalovými obcemi roku se
staly Jičíněves, Skřivany a Dolní Kalná. Všem dobrovolníkům, kteří se fotbalu ve Skřivanech věnují a obec velmi dobře
reprezentují, děkujeme a přejeme jim do další práce hodně sil, elánu a pevné nervy. Vše dělají na úkor svého volného času.

V restauraci Na Rozcestí se 27. 12. 2014 konal již 4. ročník Vánočního turnaje v mariáši o titul nejlepšího hráče
Skřivan. Z pracovních a zdravotních důvodů se tentokrát turnaje zúčastnilo pouze 12 hráčů, ale přesto máme vítěze. Poháry,
které do turnaje věnoval jako každý rok Jiří Dvořák, si odnesli: 1. Jiří Hlinovský, 2. Ladislav Macák a Pavel Štefan, 3. Karel
Futera. Všem blahopřejeme.

Od 3. 2. do 28. 2. 2015 je nutné na OÚ zaplatit poplatek za svoz komunálních odpadů ve stejné výši jako v roce 2014
tj. 450,- Kč na osobu trvale hlášenou ve Skřivanech, fyzickou osobu, která má ve vlastnictví byt nebo dům a cizince. Důležité
je, že od roku 2015 se neplatí poplatek za děti, které v daném kalendářním roce nedosáhnou věku 3 let. Pokud nebude
popelnice označena příslušnou nálepkou, nebude již v měsíci březnu vyvezena. A jak si stojí obec finančně v platbách za
likvidaci veškerých odpadů? Následovně:
celkové příjmy od občanů
414 040,- Kč
výdaj za likvidaci komunálních odpadů
566 034,- Kč
příjmy od organizací
84 065,- Kč
výdaj za odvoz nebezpečných odpadů
16 508,- Kč
příjmy od EKO-KOM
50 074,- Kč
výdaj za odvoz tříděných odpadů
79 065,- Kč
celkem příjmy
548 074,- Kč
výdaje celkem
661 607,- Kč
rozdíl 113 428,- doplácí obec ze svého rozpočtu
Z údajů vyplývá, že musí obec likvidaci odpadů dotovat ze svého rozpočtu. Proto prosíme občany, aby důsledně třídili své
odpady. Čím více vytřídíme, tím více peněz dostaneme zpět od firmy EKO-KOM. Abychom vám třídění usnadnili, zavedeme
ještě alespoň jedno místo v obci s kontejnery na tříděné odpady. Zatím jsou dvě, u fotbalového hřiště a před továrnou.
Návrhy na další sběrné místo můžete přinést na OÚ. Od 1. 4. 2015 bude ve sběrném místě pod drahou umístěn hnědý
kontejner na biologický odpad rostlinného původu. Kontejner na kovy bude z bezpečnostních důvodů občanům přístupný po
dohodě s pracovníkem OÚ panem Šindlerem.

Upozorňujeme občany na prodej volného obecního bytu č. 12 v Tovární ul. 62 za celkovou částku 435 041,- Kč.
Přihlášky do výběrového řízení na byt lze podat na Obecní úřad do 2.2.2015 11 hodin.

Dřevo z obecního lesa bylo rozděleno mezi zájemce. Připomínáme, že úhrada za dřevo musí být provedena do 30. 1.
2015 na OÚ v Králíkách a dřevo odvezeno do 20. 2. 2015. Platba přes účet je možná.

Obec hledá osobního asistenta pro pana Ludvíka Doležela (Stihňov) za 800,- Kč měsíčně. Jedná se o vyřizování
osobních záležitostí pana Doležela, kontrola jeho domácnosti, zdravotního stavu atd. Zájemci se mohou blíže informovat na
OÚ. V této souvislosti upozorňujeme občany, aby si kontrolovali své nemovitosti a dobře si je zajistili.

Vzhledem k tomu, že začíná období plateb různých poplatků na OÚ, připomínáme, jaké jsou úřední hodiny:
Pondělí
7:00 – 11:30
12:30 – 16:30
Prosíme občany, aby tyto hodiny dodržovali a přišli na OÚ
Úterý
7:00 – 11:30
12:30 – 15:30
alespoň 15 minut před koncem úředních hodin, aby mohly být
Středa
7:00 – 11:30
12:30 – 16:30
jejich požadavky v klidu vyřešeny. Máte možnost zařizovat si své
Čtvrtek
7:00 – 11:30
12:30 – 15:00
záležitosti na OÚ denně. To např. v Novém Bydžově jen
Pátek
7:00 – 11:30
v pondělí a ve středu. Děkujeme Vám za pochopení.

Máme sice zimu, ale sněhu se letos jaksi nedostává, přesto musíme občany upozornit, že je připraveno prohrnování
komunikací a chodníků. Ale!! Pokud budou na ulici zaparkovaná auta tak, že by mohlo při průjezdu traktoru s radlicí dojít k
jejich poškození, nebude tato ulice prohrnuta. Snažíme se dopředu předejít problémům a nedorozuměním a věříme, že to
pochopíte.

Nakonec ještě připomínáme, že zápis do první třídy se uskuteční 4. 2. 2015 od 13,30 do 17 hod. v 1. patře ZŠ ve
Skřivanech. Prvňáčkům obec Skřivany přispěje na školní pomůcky 500,- Kč během jejich prvního školního roku.

Zpráva o požární ochraně a činnosti SDH za rok 2014
Jednotka SDH Skřivany vyjela k osmi požárům a jedné technické pomoci. Čistila kanalizaci místnímu občanovi, čerpala
vodu z bazénu v Domově sociálních služeb ve Skřivanech a na požádání starosty obce 2x prováděla dozor při pálení ve sběrném
místě.
K prvnímu požáru se vyjelo 13. února na požár kůlny v Chotělicích, jeli 2 členové. Druhý a čtvrtý výjezd byl do firmy
Dätwyler, ale jednotka byla odvolána ještě před odjezdem. Třetí výjezd byl k lesnímu požáru u obce Králíky, vyjelo 8 členů. Pátý
výjezd byl do Nového Bydžova, kde hořel byt, jelo 9 členů. Šestý výjezd byl opět do Chotělic, hořelo seno, jelo 8 členů. Sedmého
výjezdu do Lodína na hořící skládku odpadu se účastnilo 6 členů. Osmý zásah byl přímo v naší obci. Jednalo se o zahoření
rodinného domu a zasahovalo 6 členů. Poslední zásah byla pomoc Záchranné službě s odnesením pacienta, pomohlo 7 členů.
K 120tému výročí založení sboru byla uspořádána soutěž v požárním útoku. Jednalo se o soutěž okrskovou, které se
zúčastnilo 11 družstev mužů, 5 družstev žen a 7 družstev dětí. V této soutěži náš sbor zastupovala 2 družstva mužů, 1 družstvo
žen a 2 družstva dětí.
V roce 2014 chodilo do kroužku mladého hasiče pravidelně 17 dětí a 3 dorostenci/+2 muži. První soutěž se konala ve
Skřivanech. Mladší děti se umístily na 2. místě a starší se umístily na 3. místě. Druhá soutěž byla ve Smidarech, mladší i starší děti
se umístily na 4. místě. Třetí soutěž se konala v Mokrovousech, kde se starší děti umístily na 3. místě. Čtvrtá soutěž byla ve
Sloupně, kde se mladší děti umístily na 3. místě a starší na 2. místě. Poslední pátá soutěž se konala v Milovicích a mladší děti
získaly 4. místo a starší 2. místo. Muži se zúčastnili 6 soutěží. Ve Skřivanech získali 10. místo, ve Smidarech 5. místo z devíti sborů,
v Mokrovousech 3. místo, v Kosicích 7. místo, v Humburkách 11. místo a ve Sloupně byli v požárním útoku na 7. místě a útoku z
auta se umístili na 3. místě.
Soutěž ve Vrchlabí byla zařazena na TFA-Železný hasič. Té se účastnil Sebastian Neuman, Ondřej Trutnovský a Jiří
Trutnovský. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií 18 – 30 let a od 31 let výše. V kategorii 18-30 se Sebastian Neuman umístil
na 20. místě a Ondřej Trutnovský na 17. místě. V kategorii 31 a výše se Jiří Trutnovský umístil na 1. místě.
Družstvo žen se zúčastnilo tří závodů. Ve Skřivanech se umístily na 3 místě z 5 družstev, ve Smidarech byly první z 6
týmů a ve Sloupně 5. z 8. Ve Sloupně se jako jediné družstvo žen přihlásilo i na útok z auta, kde za sebou nechalo i 2 týmy mužů.
Michaela Kadečková Futerová obsadila krásné 3. místo na Železném hasiči ve Vrchlabí.
Byla provedena revize dýchací techniky, která je platná po dobu 5let, a revize přileb zn. Galle na 2 roky a byla zdarma.
Byla vymalována garáž, zasedací místnost, zakoupena nová elektrická výsuvná vrata do garáže k Tatře T 148, která mohou být
ovládána jak ručně tak na dálkové ovládání.
V roce 2014 se s Avií najelo 890 km a spotřeba nafty byla 230 l. STK byla provedena v lednu a byla bez závad. Na Avii se
provedla oprava spínače couvání, byl vyměněn klínový řemen a proběhla instalace zábleskového majáku. S T148 se najelo 306
km a spotřeba nafty byla 203 l. STK byla provedena v dubnu bez závad. Na tatře se muselo opravit dobíjení, směrová světla, páka
na otevírání nádrže a světla. Dále se musel vyměnit náhon. Další pohonné hmoty byly potřeba do centrály, plovoucího a
kalového čerpadla, motorové pily a stříkaček. Jednalo se zhruba o 25 l benzínu. Na PS 12 byla provedena oprava mezichladiče.
Jako každým rokem byl proveden sběr železného šrotu, kterého se účastnilo 16 členů. Byl také uspořádán Hasičský ples,
na jehož přípravě se podílela většina členů. V březnu byl proveden úklid odpadků po cestě od kostela k lesnímu srubu. V létě
jednotka navštívila dětský tábor v Lázních Bělohradu. Zde byla předvedena hasičská technika.
V roce 2014 bylo svoláno 10 členských a 7 výborových schůzí. Členové se pravidelně účastní školení ve zbrojnici. Výbor
je ve složení: Petr Husman – starosta, Petr Ludvík – místostarosta, Milan Ludvík – velitel, Vít Poddaný – zástupce velitele, Jana
Pusbachová – jednatelka, Jaroslav Ludvík – technický referent, Václav Frydrych – materiální referent, Karolína Hálová, DiS. –
pokladník, Michaela Kadečková Futerová – referentka žen, Jiří Trutnovský – referent dětí, Roman Petera – člen.

