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Seznámení s celoroční prací zastupitelstva obce Skřivany, které pracovalo v tomto složení:
Starostka Karolína Hálová, DiS., místostarosta Miloslav Liman, předseda kontrolního
výboru Ing. Martin Novák, předsedkyně finančního výboru Ing. Miroslava Černá,
předseda bytového výboru Petr Ludvík, předseda ekologického výboru Vladimír Futera,
předseda výboru pro občanské záležitosti Jiří Dvořák, předseda výboru pro lesní
hospodářství Ing. Pavel Forbelský a předseda kulturního výboru Mgr. Jaromír Mansfeld.
Během roku 2015 vydala obec Skřivany novou vyhlášku o sběru a třídění bioodpadu,
osvobodila od poplatků za likvidaci odpadu děti do 3 let věku. Byla zřízena nová sběrná
místa na tříděný odpad – Tovární ulice, V Sádku.
Vydala Směrnici 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, Směrnici 2/2015 o
poskytování finanční podpory z rozpočtu obce.
Byla zbourána budova „Jadossu“ čp. 40, pozemek byl upraven. Nádvoří objektu bylo
odkoupeno od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za 153 000,- Kč.
Byly podány žádosti o dotace na rekonstrukci školní družiny a opravu komunikace u
základní školy.
Byla vybrána firma M-SILNICE, pobočka Nový Bydžov na stavbu přechodu pro chodce u
základní školy s termínem dokončení květen 2016.
Bylo provedeno podřezání budovy v Tovární čp. 63 a provedena rekonstrukce sociálního
zařízení v mateřské škole v malé třídě a současně byla provedena úprava ústředního
vytápění mateřské školy.
Na OÚ byla sanována vlhká stěna v kanceláři v přízemí, místnost vymalována a vybavena
novým nábytkem.
Obec zadala vypracování projektů na úpravu vytápění Dělnického domu, na rekonstrukci
ulic Sloupenská, Pod Vrchy, dokončení oprav v ulici Nová, na nástavbu v ZŠ s vytvořením 3
odborných učeben, 2 kabinetů a sociálního zařízení.
Bylo zadáno vypracování Studie na využití Sokolovny a vypracování Programu rozvoje
obce, který je důležitou součástí žádostí o dotace.

Průběžně se provádějí kontroly hospodaření v ZŠ a nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky. V současné době obec nemá žádné nové zprávy ohledně řešení zpronevěry.
Byla stanovena jednotná cena pronájmu obecních pozemků (zahrady, zastavěné plochy a
nádvoří) ve výši 1,50 Kč/m2/rok a s uživateli byly sepsány nové nájemní smlouvy.
Byl zajištěn nový asistent pro pana Ludvíka Doležala – DUHA o.p.s. Nový Bydžov.
Obec zakoupila nový automobil Škoda Fabia Combi modré barvy.
Byly zadány dendrologické posudky na posouzení stavu veřejné zeleně v parku u školy, na
hřbitově, u školky a v Tovární ulici. Postupně se bude podle posudku údržba zeleně
provádět, dojde ke kácení nemocných stromů a stromů ohrožujících bezpečnost občanů a
k odstranění suchých větví. Tyto práce se musí objednat u odborníků a jsou finančně
náročné.
Doposud se nepodařilo zajistit konání veřejné dražby hájovny. K prodeji zbývají dva
stavební pozemky v Sádku (p.č. 150/25 a 150/27 v k.ú. Skřivany).
Obec nabízí jeden obsazený byt v Nádražní ulici čp. 50 za cenu 307 823,- Kč.
Dále se nám nedaří zajistit dobrého nájemce obecní restaurace, další výběrové řízení
proběhne 20.1.2016.
Zjistili jsme, že obci již nebude vydáno 66 ha lesa. Zprávy o hospodaření v obecních lesích
za roky 2012 – 2014 jsou k nahlédnutí na OÚ.
Obec schválila rozpočet na rok 2016 v příjmech 17 268 900,- Kč a výdajích 29 058 800,Kč. Schodek ve výši 11 789 900,- Kč bude kryt zapojením zůstatku z minulých let.
I v roce 2016 se bude zastupitelstvo snažit pracovat tak, aby jeho činnost byla v obci
vidět, a bude se snažit získat co nejvíce dotací na realizaci našich plánů.
Další veřejné zasedání Zastupitelstva obce Skřivany se koná 25.1.2016 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ.
Důležité informace:
 Během měsíce února se budou vybírat poplatky za svoz komunálních odpadů a
poplatky ze psů. Částka za likvidaci komunálních odpadů zůstává nezměněná tj.
450,-Kč/ osobu s trvalým pobytem ve Skřivanech, a za cizince, který má přechodný
pobyt v obci delší než 90 dnů, 450,- Kč za rekreační objekt. Poplatek za prvního psa
je 50,- Kč, za druhého a dalšího psa 75,- Kč.
 Obec provádí průzkum zájmu občanů o možnost určení svozové frekvence –
dotazníky budou k dispozici u p. Tobolkové na OÚ.
 Od 11.1.2016 začal Královéhradecký kraj přidělovat občanům kraje finanční
prostředky na nové kotle. Více informací naleznete na webové stránce:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189 nebo na OÚ Skřivany.

 Každý stavebník, který bude provádět zemní práce na svém pozemku, si musí před
začátkem prací vyžádat „vyjádření o existenci inženýrských sítí“. Společnost CETIN
je připravena toto vyjádření poskytnout zdarma na internetové adrese:
www.cetin.cz v sekci „Naše síť“.
 Obec Skřivany nabízí k prodeji stavební drť z bouraného objektu: traktorový valník
za 500,- Kč, vozík za auto 50,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u místostarosty Milana
Limana, tel. 603 782 193.
 V obci byla dokončena digitalizace pozemků. Do 31.1.2016 si musí vlastníci
pozemků, u nichž došlo ke změnám (např. přečíslování parcel a změna výměry),
podat přiznání k dani z nemovitých věcí na Finančním úřadě Nový Bydžov.
Kam za kulturou:
Obecní úřad Skřivany pořádá autobusový zájezd do Divadla Hybernia v Praze na baletní
představení „LABUTÍ JEZERO“ v sobotu 27.2.2016 od 19.30 hod. Odjezd
v 16.30 hod od autobusové zastávky. Cena vstupenky: 475,- Kč. Prodej vstupenek u
Martiny Tobolkové, kancelář v přízemí OÚ Skřivany.
Sbor dobrovolných hasičů Skřivany pořádá HASIČSKÝ PLES, který se koná
12.2.2016 od 20.00 hod v Dělnickém domě ve Skřivanech. K tanci a poslechu hraje Levou
rukou band. Vstupné 120,- Kč. Prodej vstupenek od 30.1.2016 a rezervace stolů na OÚ
Skřivany od 1.2.2016.
*************************************
Dne 28.12.1015 se v Obecní restauraci uskutečnil již 5. ročník turnaje v mariáši. Turnaje se
zúčastnilo rekordních 20 hráčů. Loňské vítězství obhájil Jiří Hlínovský ze Sloupna. Nejlepším
hráčem Skřivan se stal Milan Langr, před Karlem Linkem a Stanislavem Šindelářem. Vítězem dílčí
soutěže o nejvyšší zisk v jednotlivých kolech se stal Vladimír Futera, před Zdeňkem Burešem a
Milanem Langrem.
Jiří Dvořák

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky, výtěžek v naší obci činí
12 279,- Kč.
Zápis do první třídy ZŠ a MŠ Skřivany:
Třída v prvním patře naší školy bude pro budoucí prvňáčky otevřena VE STŘEDU
10.2.2016 od 13:30 hodin do 17:00 hodin.
Přineste s sebou: rodný list dítěte; občanský průkaz jednoho z rodičů pro doložení
trvalého bydliště (v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu); zápisový list
(obdržíte v MŠ nebo si jej můžete vytisknout z web. stránek školy); žádost o přijetí;
případná odborná či lékařská doporučení. Pokud mělo vaše dítě odklad, dostavte se
s ním taktéž s doklady k zápisu.

Do první třídy budou zapsány děti narozené před 1. zářím 2010, tj. děti narozené
nejpozději 31. srpna 2010. K zápisu přijdou s dětmi rodiče (zákonní zástupci).
Naši školu můžete kdykoli osobně i se svým dítětem navštívit. Pro rodiče, kteří se
nemohou ze závažných důvodů dostavit s dítětem k zápisu ve stanovený termín, bude
stanoven dodatečný termín zápisu po dohodě s ředitelkou školy, tel.: 739 572 087,
e-mail: zsskrivany@zsskrivany.cz
krivany@zsskrivany.cz.

Co naše škola pro Vaše
aše dítě nabízí?










každý žák 1. třídy získá finanční podporu z obce Skřivany v hodnotě 500,
500,- Kč na učební pomůcky
klidnou a příjemnou školní atmosféru
menší počet žáků ve třídách,, který umožňuje individuální přístup
příst k dětem
individuální přístup k integrovaným žákům
klasické i moderní formy výuky,
výuky, zpestření výuky prací na interaktivních tabulích
letní tábor
lyžařské výcviky pro zájemce (žáci 1. stupně i žáci 2. stupně)
školy v přírodě pro žáky 1. stupně ZŠ
vlastní školní jídelnu
 NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA BUDE
NABÍDNUTA ŽÁKŮM I. STUPNĚ OD 6:30 V RANNÍM
PROVOZU, V ODPOLEDNÍM PROVOZU OD 12:00 DO 15:45

 aktuální informace o dění v základní i mateřské škole
prostřednictvím webových stránek
 plavecký výcvik v AquaCentru
aCentru Jičín (10 lekcí hrazených
školou pro žáky 2. a 3. ročníku)
 projekt „Ovoce do škol“,, v rámci něhož dostává
zdarma žák 1. stupně čerstvé ovoce
 společenské akce,, na nichž se prezentují naši žáci – Školní akademie, Mateřinka, veřejné
vystupování hudebního
ího kroužku, Vítání občánků,
občánků, Vánoční/Velikonoční koncert žáků
 součástí výuky jsou besedy, představení, programy a workshopy,
workshopy, kterými chceme dětem obo
obohatit
a zpříjemnit školní výuku
 školní kola předmětových soutěží, účast v regionálních kolech a úspěchy i v okresních, krajských
i celostátních kolech
 výuku anglického jazyka a konverzační kroužky angličtiny metodou
meto
CLIL
 velký výběr zájmových kroužků (keramika;
(keramika; výtvarný k.; sportovní k. – míčové hry, florbal,
jumping; taneční k.; přírodovědný k.; hudební k.; kroužky
roužky angličtiny; kroužek němčiny;
počítačový k.; příprava k přijímacím zkouškám z ČJ a M; mladý řemeslník a mladý kuchař;
rybářský k.; mladý hasič)

Více informací: www.zsskrivany.cz
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