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Skončily školní prázdniny, děti se vrátily do základní školy nebo mateřské školy, a protože
dospělí nezaháleli, čekalo děti i jejich rodiče milé překvapení. Bezpečnější docházku do
školy by měl zajistit nový přechod před základní školou se semaforem. Přechod byl
zbudován nákladem 1 082 959,- Kč včetně DPH. Získaná dotace činila 85 % z částky
895 011,- Kč.
V základní škole mají děti úplně novou školní družinu, která vznikla komplexní
rekonstrukcí bývalé školní družiny a školní knihovny celkovým nákladem 1 018 053,- Kč.
Na děti v mateřské škole čekala nová podlaha v malé třídě, opravená podlaha ve velké
třídě, nové PVC v jídelně a čistě vymalované prostory mateřské školy. Na tyto úpravy
vynaložila obec Skřivany 282 464,- Kč. Co se zatím nepodařilo, je dokončit účelovou
komunikaci u školy včetně vsakovacích galerií a parkovacích míst. Zprovoznění této
komunikace by se mělo uskutečnit nejpozději do 15. 10. 2016.
Starostka zajistila dotaci od Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
v Praze na dopravní automobil pro JSDH ve výši 450 tisíc korun a od Královéhradeckého
kraje ve výši 249 tisíc korun. Ve výběrovém řízení byl vybrán automobil značky FORD.
Obec Skřivany provedla opravy podlah ve dvou obecních bytech v Tovární ul. čp. 63.
Během prázdnin probíhaly projektové a dokladové přípravy na dokončení chodníků
v Nové ulici a na rekonstrukci Sloupenské ulice.
V současné době probíhá prořezávání stromů v obci. Odstraňují se suché a poškozené
větve, které mohou způsobit škody na majetku i životech. Prořez byl zahájen na
sokolovně.
Před prázdninami byly umístěny nové kontejnery na tříděný odpad (plast, sklo a papír) na
konec ulice Komenského ke kolejím. U fotbalového hřiště byl umístěn kontejner na
použitý olej z domácností. Ten je do kontejneru možné odkládat v uzavřených PET
lahvích.
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na plavecký výcvik pro každého žáka II. a III. třídy
ve výši 200,- Kč a pro každé dítě z mateřské školy ve výši 500,- Kč. Rodiče tak zaplatí za
plavecký výcvik svých dětí 400,- Kč.

Dále zastupitelstvo schválilo příspěvek TJ Slavoj Skřivany na zámkovou dlažbu v areálu
fotbalového hřiště ve výši 160 000,- Kč.
V příštím roce bude na místním hřbitově vybudováno kolumbárium (místo pro uložení
uren).
Informace:
Od dubna 2016 zajišťují zpětný bezplatný odběr pneumatik pneuservisy, autoservisy a
prodejní místa. Konečnému uživateli musí být umožněno odevzdat pneumatiky bez
podmínky objednání služeb či nákupu nového zboží.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude od 1. 11. 2016 vždy nabyvatel (kupující)
vlastnického práva k nemovité věci. Zanikne tím povinnost ručení za daň. Podrobnější
zprávy naleznete na portálu Finanční správy.
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ se konají v pátek 7. října 2016 od
14.00 do 22.00 hod a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hod v zasedací místnosti
OÚ Skřivany. Nezapomeňte si vzít občanský průkaz!
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční v sobotu
1.10.2016 od 13.00 hod do 13.20 hod u hasičské zbrojnice v Malátově ulici ve Skřivanech.
Žádáme občany, aby odpad předávali osobně v den a hodinu svozu přímo svozové službě.
Více informace naleznete na úřední desce a webových stránkách obce.
Žádost
Opětovně žádáme občany – majitele psů, aby uklízeli psí exkrementy při procházkách se
psy a při jejich venčení. U kostela, kde je situace nejhorší, byl umístěn další koš na psí
exkrementy.
Skřivanské děti - MISTŘI EVROPY v Tchoukballu.
30.7.- 1.8.2016 se v Jičíně konalo Mistrovství Evropy v novém sportovním odvětví Tchoukballu. Zúčastnila se ho družstva z Velké Británie, Švýcarska, Polska, Itálie,
Rakouska, Německa a Česka. Tchoukball je míčová hra, která má v sobě prvky košíkové,
odbíjené a házené.
Mistrovství se zúčastnila dvě družstva z Česka: v kategorii do 12 let žáci ZŠ Skřivany
Ondřej Kvaček, Jan Fráně, Matěj Langr, Karolína Šepsová, Michael Budina a Karolína
Krejčová společně s dětmi z TBC Limeta Lomnice nad Popelkou zvítězili a získali titul.
V kategorii do 15 let reprezentovali Česko žáci ZŠ Skřivany Martin Mazour, Marek Pávek,
Marie Rymlová, Vladislav Bajer a Lucie Sochorová společně s dětmi z TBC Limeta Lomnice
nad Popelkou a obsadili 5. místo.
Všem patří velké poděkování za bojovnost a sportovní nasazení. Blahopřejeme.

Před tvorbou Strategického plánu obce Skřivany, byl vybraným skupinám doručen
anonymní dotazník s osmi otázkami a zde jsou výsledky průzkumu:
Odpovědělo celkem 39 občanů, z toho 27 žen a 12 mužů, 16 občanů starších 50 let, 17
občanů mezi 31-50 lety, 21 občanů v rozmezí 21-30 let a 2 občané mladší 20 let.
1. Spokojenost se stávajícím vzhledem obce a občanskou vybaveností vyjádřilo 31
z 39 dotázaných.
2. Spokojenost se stávajícím stavem služeb v obci vyslovilo 28 občanů, výhrady byly
k umístění pošty na kraji obce a nevyhovující prostředí u lékaře.
3. S možností sportovního vyžití je spokojeno 31 občanů.
4. S kulturním vyžitím v obci je spokojeno 30 dotázaných.
5. S bezpečností v obci jsou občané spíše spokojeni (20 dotázaných), nespokojeno je
15 občanů (železniční přejezd bez chodníku).
6. Občanům v obci chybí udržování tradic.
7. Na dotaz „Co zlepšit a udělat v obci nejdříve?“ byly tyto návrhy: nové zdravotnické
zařízení, opravit komunikace pro auta i pěší, zbudovat nová sportovní a
tělovýchovná zařízení, zlepšit prostředí v ZŠ a MŠ, lépe udržovat veřejnou zeleň
pokácením starých stromů a vysázet nové, zbourat rozestavěnou bytovku v Tovární
ulici, opravit fořtovnu, uklízet všude a ne pouze u OÚ.
8. Na otázku „Co pomůže rozvoji obce?“ bylo nejvíce uváděno využívat dotace
z evropských fondů, podporovat podnikání v obci, spolupracovat s okolními obcemi
a podporovat výstavbu nového bydlení.
**********************************
KAM ZA KULTUROU

Spolek Skřivaňáci pořádá dne 1.10.2016

DRAKIÁDU. Sraz ve

14 hodin na parkovišti u obchodu Hruška.
Dětský domov Nechanice pořádá 22.10.2016 Posvícenskou zábavu.
Výtěžek z akce bude použit na rekreační pobyt dětí z Dětského domova.
Pokud by některý z našich občanů chtěl věnovat do tomboly nějakou věc,
přineste ji, prosím, do 10.10.2016 na Obecní úřad ve Skřivanech. Děkujeme.
**********************************
Obecní úřad Skřivany pořádá autobusový zájezd do Divadla Hybernia na
muzikál „SIBYLA KRÁLOVNA ZE SÁBY“ v sobotu 26.11.2016 od 18.00 hod.
Odjezd autobusu v 13.00 hod od autobusové zastávky. Cena vstupenek:
345,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit u Martiny Tobolkové na OÚ Skřivany.

ZŠ a MŠ Skřivany
V tomto školním roce chystáme pro naše žáky např.:
- Výlet pro nejlepší žáky ve sběrových a soutěžních akcích
- Lyžařský zájezd do Rakouska
- Mikulášskou nadílku, Vánoční besídky a představení v multikině
- VÁNOČNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT 2016
- Dětský karneval v Dělnickém domě ve Skřivanech
- ŠKOLNÍ AKADEMII 2016
- Školní výlety, exkurze, naučné přednášky, projektové dny
Žáci 2. a 3. třídy a děti MŠ absolvují od září do listopadu celkem 10 lekcí kurzu
plavání. V letošním školním roce přispěla obec Skřivany všem těmto dětem
na dopravu. Rovněž přispěla naše obec všem žákům, kteří se účastnili
v loňském školním roce školy v přírodě a lyžařského kurzu. Podpořil nás i
Sbor dobrovolných hasičů Skřivany, který zajistil žákům přepravu batožiny při
školním výletě.
Zahájili jsme provoz v nových prostorách školní družiny, která tak nabízí
provoz již od 6:20 do 15:35. Prostory mateřské školy byly taktéž během letních
prázdnin zrekonstruovány. Rekonstrukci MŠ i ŠD financoval zřizovatel školy,
Obec Skřivany.
Děti MŠ a žáky 1. až 3. ročníku navštíví během září lektorka Asociace MISP,
která provede děti aktivizačním cvičením. Jedná se o pečující dotek, který by
měl u dětí zvýšit pocit klidu, sebeúcty, důvěry a snížit agresivní chování a stres.
Program bude uhrazen školou.
Přejeme našim dětem i rodičům spokojený školní rok! 
Mgr. Dana Fráňová, ředitelka
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