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Drazí Skaličané, Číbuzané, obyvatelé
Skaličky, milí sousedé,
tento poněkud zvláštní rok se znenadále přehoupl do své druhé půle a jeho
vrtochy, zdá se, budou pokračovat. Jenomže lidský život (jakkoli jsme od svých
předků zdědili vedle jiných i pud sebezáchovy) není možné nadlouho sešněrovat do přísných opatření či strachu.
Opatrnost, samozřejmě, vždy zůstává
na místě. Musí být však vyvážena s riziky, přičemž rizik samotných se, bohužel,
nikdy nezbavíme. Ostatně život je krajně rizikový už z podstaty. Tak na jedné
straně budeme i nadále čelit různým
opatřením, ve snaze zabránit zbytečným
ztrátám na zdraví, životech či majetku
a na straně druhé bychom měli vždy dbát
vlastní ohleduplnosti, zodpovědnosti
a používání rozumu. To platí stejně tak
v dopravě, životním prostředí či medicíně.
Tak jako se učíme používat roušky (tam,
kde to má smysl), abychom chránili sebe,
a především druhé před nákazou, neměli
bychom zapomínat i na ostatní pravidla
společenského a občanského soužití.
Školní prázdniny se zvolna přesunuly
do období po svaté Anně, začátek školního roku se blíží, a nezbývá než doufat,
že začne 1. září a to nejlépe „offline“.

srpen 2020

Zatímco mateřská školka v Číbuzi roztočí
svá pomyslná kola po šestitýdenní pauze
už 17. srpna. A děti se budou mít snad
na co těšit. Dne 24. července nám totiž
Státní fond životního prostředí sdělil, že
pan ministr podepsal rozhodnutí o přidělení dotace téměř 170 tis. Kč na druhou
etapu našeho projektu „Otevřené hřiště“,
tentokrát na téma Ekologická zahrada. Jedná se o zhruba 100 m2 velkého prostoru, kde si děti budou moci
sami pěstovat okrasné či užitné rostliny, pozorovat přírodu a učit se hrou
(Jan Ámos budiž pochválen). Bude tu
posezení, vyvýšené záhonky na trvalky
a bylinky, ovocné keře, malé políčko, přístřešek apod. Budeme rádi, když nám
dobrovolníci z řad rodičů i ostatní veřejnosti pomohou s realizací projektu.
Oproti tomu naše žádost o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP) na doplnění kontejnerů na sběrná místa a zvelebení samotných kontejnerových „hnízd“ však zatím dlí v tzv.
zásobníku a čeká, zda na příslušnou dotaci zbydou peníze. Obvykle při dočerpávání evropských fondů zbývá, ale dneska
jeden neví… Tak si dovolím na Vás, milí
spoluobčané, apelovat, abyste si stav stávajících kontejnerových stání vzali za své
a pomohli nám udržovat zde pořádek.

Pokud je například kontejner na papír
plný, není možné okolo něj stavět hradbu
odpadků a spoléhat, že ji svozová firma
naloží spolu s obsahem kontejneru. Jak
to pak vypadá po dešti či větru si asi dokážete představit. Pokud je samotný kontejner již plný a není možné jeho obsah
více stlačit, pak často stačí popojít několik
desítek metrů k jinému sběrnému místu
a využít je nebo počkat pár dní na vyvezení a odpad vysypat do prázdného. Nebo
nás alespoň na přeplněné kontejnery
včas upozorněte. Tohle přeci nechceme!
Ještě se vrátím k dotacím – tentokrát to
souvisí s právě probíhající stavbou, tedy
rekonstrukcí křižovatky sil. III/3086 a
III/3087 v Číbuzi. Na úhradu celkových
předpokládaných nákladů 7,5 mil. Kč
jsme od Královéhradeckého kraje dostali
1 mil. Kč a o další milion jsme požádali z
Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) prostřednictvím Místní
akční skupiny (MAS) Hradecký venkov.
Tak uvidíme. Tady platí, že každá koruna
je dobrá. Stavba samotná je na začátku, a tak si zvykáme na nepohodlí, které
nám všechen ten hluk, prach a dopravní
komplikace přinášejí. Prosím Vás všechny
znovu o trpělivost. Zvlášť Číbuzany. Věřím, že výsledek bude stát za to. Také prosím o důsledné dodržování objízdných
tras, průjezd staveništěm je nebezpečný
jak pro samotná auta, tak pro pasažéry.
Místní si vjezd ke svým nemovitostem
řeší individuálně po dohodě se stavbyvedoucím. Rovněž chci v této souvislosti
požádat o informaci, pokud zaznamenáte nějaký problém týkající se linky autobusu. Už jsem s dopravcem a krajským
úřadem řešil dvě situace, kdy řidič nerespektoval výlukový jízdní řád a zastávky
ve Skalici a v Číbuzi na panelovce minul
(objel je po hlavní silnici). Přislíbili mi, že
se to nebude opakovat. Doufejme v to.
A ještě jedna, troufám si říci, povedená věc těchto prázdnin: konečně
se nám znovu otevřela prodejna potravin.
Výběru nového nájemce předcházela určitá peripetie s předchozím
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provozovatelem prodejny a pak také
výběr vhodných kandidátů, vč. návštěv
jejich dosavadních prodejen, ověřování
referencí u starostů aj. Na základě naší
výzvy a tipů od našich občanů jsme byli
kontaktováni celkem pěti zájemci, z nichž
k pohovoru byli nakonec přizváni tři. Zastupitelé nakonec vybrali pana Hong Sinh
Le, 38letého mladého muže, který bydlí
s rodinou v Novém Městě nad Metují
a se svojí manželkou provozuje ještě jeden obchod s potravinami. Po nátěru
fasády, rámů výloh a výmalbě, za kterou
děkuji panu Karlu Vandasovi, se již pan
Hong Sinh Le mohl vrhnout na naskladňování a nyní se již těší na naše nákupy
a my se zase těšíme, že obchod bude
dobře fungovat. Zatím se plánuje prodejní doba ve všední dny a v sobotu od
7:00 do 18:00 hodin a v neděli od 8:00
do 12:00 hod. Naučte se po několikatýdenní pauze, prosím, prodejnu využívat,
jedině tak zajistíme snad její prosperitu, ale zcela jistě její přežití. A tak bude
moci být nadále veřejnou službou u nás
na venkově. Ukázalo se, že bez obchodu
ve Skalici přežijeme, ale vzpomeňte si na

jarní koronavirovou krizi, jak se obchůdek
hodil! Budu také rád za zpětnou vazbu,
abychom vzájemně vychytali „mouchy“,
které se při rozjezdu prodejny mohou vyskytnout. Myslím si, že nájemce bude mít
zpočátku největší problém vypozorovat,
které zboží se bude prodávat a které ne,
protože sortiment má nyní široký až až.
Přiznávám, že letošní rok oproti tomu
loňskému je náročnější na běžnou údržbu obce. Určitě citelnou ztrátou pro
nás byla nemoc a následné úmrtí pana
Bauera, který byl velkou posilou „týmu“.
Jeho památce patří čest i jako občanu-starousedlíkovi, svéráznému patronu

Číbuze, který neváhal pomoci každému,
kdo o to požádal. Ale život jde dál, a tak
máme od letošního roku nového pracovníka – pana Dostála a věřím, že budeme čím dál více „akceschopní“. Je mi
jasné, že bude třeba v této oblasti, jak
se říká, zařadit vyšší rychlost. Na druhou
stranu (a není to myšleno jako výmluva)
letošní deštivé počasí přinášelo oproti
loňskému suchu častější potřebu sečení apod. Na prázdniny se nám podařilo
sehnat brigádníky z řad středoškolského studentstva, což je fajn na pomocné
práce, ale za sekačku či ke křovinořezu
je postavit nemůžeme. Ale díky jim za
pomoc. V každém případě prosím občany o trpělivost. Bude přesto nutné se do
budoucna zamyslet nad tím, zda chceme
všude jen anglické trávníky, které v parných dnech přesychají, nebo se smíříme
s tím, že na některých místech (mimo
dětských a sportovních hřišť či pochozích ploch) zůstane přirozený vyšší trávník (samozřejmě bez bodláků a kopřiv).
Děkuju také za jakoukoli občanskou iniciativu např. ve smyslu údržby prostranství
před svými rodinnými domy, úklid komunikací po prováděných zemních pracích
(nová zástavba ve Skaličce), neparkování
na chodnících (zvláště těch nově opravených), úklid po svých psech při venčení,
účast na obecních brigádách apod. Dokonce jsou tací z nás, kteří sami od sebe
sází na veřejných prostranstvích květiny!
Moc jim děkuju! V závěru se přimlouvám,
aby se stížnosti na údržbu obce, nebo
upozornění na závady a nedostatky neřešily pouze na sociálních sítích, ale abych
se o nich včas dozvěděl a mohl zajistit
nápravu. Možná takovou kritiku nebudu
přijímat s úsměvem (případná chvála se
samozřejmě poslouchá lépe), ale věřte mi, že ji nebudu ignorovat. K hlášení
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závad můžete také využít aplikaci GObec,
odkaz naleznete na stránkách obce
www.skalice.info (viz instrukční obrázek).
Milí přátelé, těším se na setkání s Vámi,
třeba při oslavách 140 let založení místního Sboru dobrovolných hasičů ve Skalici. Přeji Vám krásné ještě nekončící léto,
klidnou dovolenou a také pevné zdraví!
Váš Pavel Kavalír, starosta

Mateřská škola Číbuz
V červnu v rámci šablon proběhly v naší
MŠ projektové dny s názvem ,,Hravě
zdravě“ a ,,Dravci“.

Hravě zdravě
Během dopoledne byla pro děti připravena řada aktivit, her a činností, které vytvářely u dětí povědomí o zdravém životním stylu a významu zdraví. Na začátku
nás přivítal obrázek holčičky a velké hromady jídla, ve které byly hlavně sladkosti
a uzeniny. Děti třídily zdravé a nezdravé
potraviny na veselý nebo smutný talířek a za odměnu si společně za doprovodu hudby zatancovaly. Chvíle napětí
a překvapení jsme si užili, když jsme
se zavázanýma očima poznávali ovoce
a zeleninu podle chuti a hmatu. Mladší
děti pomáhaly zajíci najít cestu k mrkvičce
a starší děti zase přiřazovaly méně zdravé
potraviny k těm zdravějším. Na zahradě
děti cvičily jablíčkovou rozcvičku, zdolávaly různé překážky, v pískovišti ,,upekly“
bábovičky. Povídali jsme si o bylinkách
a některé jsme se snažili najít, nalepit
a udělat si svoji sbírku bylinek. Starší děti
si také zahrály pohybovou hru ,,Na ovocný
a zeleninový salát“. Abychom si mohli sami
něco uvařit, museli jsme nejdříve nějaké
potraviny nakoupit. Děti tak hledaly a vystřihovaly potraviny do papírové nákupní
tašky, při hře ,,Na kuchaře“ nám ostatním
pak ,,vařili“ zdravé a dobré jídlo. Teď už
víme, co je zdravé a když někdy dostaneme chuť i na něco méně zdravého či sladkého, nevadí, ovoce a zelenina to napraví.
Bc. Irena Slánská

A hurá na zahradu. Děti pozorovaly orla,
sokola, poštolku, káně a sovu pálenou,
všímaly si jejich charakteristických znaků, učily se poznat a pojmenovat některé
z nich, seznámily se s jejich užitkem,
čím se živí. Vybrané dravce si pohladily
a vnímaly hmatem jemnost ptačích pírek.
Pohladily si i 14 denní soví miminko, vyzkoušely si dravce na vlastní ruce. Pana
Nejmana a dravce doprovázel pejsek,
se kterým si děti pohrály. Hráli jsme si
s peříčky, foukali jsme do peříček, pozorovali jejich let, udělali jsme si pokus
s pírkem ve vodě. Ve skupinkách si děti
z větviček postavily hnízda a za pomoci
kolíčků na prádlo nosily do hnízda potravu, kterou našly na zahradě. Rozlišovali
jsme a poznávali sluchem hlasy ptáků,
zahráli jsme si smyslovou hru ,,Kukačko, zakukej“. Na závěr děti vystřihovaly
a lepily obrázky ptáků na notový papír
a nasbírané větvičky. Děti byly nadšené z nových zážitků a příjemně stráveného dopoledne na školní zahradě.
Hana Fürbachová, Bc. Irena Slánská

Dravci

Pasování předškoláků
Na konci června jsme se společně s rodiči při pasování budoucích prvňáčků rozloučili s našimi předškoláky. Navštívil nás
kašpárek a za jeho pomoci a pomoci rytíře mělo proběhnout pasování dětí. Bohužel to nedopadlo. Tedy pasování ano, ale
bez rytíře. Místo něho do třídy nečekaně
a s velkým rámusem vtrhla čarodějnice.
Kašpárkovi nezbylo nic jiného, než čarodějnici přemluvit k pomoci během uvádění předškoláků ze stavu předškolního do
stavu školního. Moc se jí nechtělo, to víte
čarodějnice. I rodiče častovala všetečnými otázkami, se vším byla hned hotova,
žádná odpověď ani nečekaná situace ji
nedokázala zaskočit a konání dobrého
skutku se jí moc nezamlouvalo. Nakonec
svolila a za pomoci své čarovné hůlky pasovala budoucí prvňáčky. Ti od kašpárka
a čarodějnice dostaly na památku knihu,
kterou si již za pár měsíců přečtou samy.
Přejeme všem hezké prázdniny a budeme
se těšit na nový školní rok. Čeká na nás
řada dalších projektových dnů ve školce i
mimo ni a doufáme, že budou stejně zábavné a že dětem pomohou k orientaci
a k chápání souvislostí a vazeb, k rozvoji
tvořivosti, aktivity a zájmu o nové věci.
Bc. Irena Slánská

Hasiči Skalička

Jedno červnové dopoledne k nám do
školky přiletěli dravci. Ne tedy doslova,
ale dovezl je k nám pan Nejman z hradeckého letiště. Ještě než dorazili a obsadili
naši zahradu, si nejprve děti ve třídě poslechly pohádku ,,O krtkovi a orlovi“, při
práci s atlasem a encyklopediemi poznávaly některé ptáky, seznámily se s písní
s pohybovým ztvárněním ,,Típ, típ, típ“.

Charitativní činnost hasičů ze Skaličky pokračovala 11. července.
Společně se sbory z Mlázovic, Jasenné, Předměřic nad Labem, Sendražic,
České Skalice, Smiřic, Hořic, Ostroměře
a Českého Meziříčí se zúčastnili 14. ročníku „Tropické charitativní pouti 2020“,
která se konala v České Skalici u vodní
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nádrže Rozkoš ve dnech 10. - 12. 7.
Na pouti bylo nebřeberné množství
stánků, pouťových atrakcí, vystavena byla historická auta. Malým, ale
i velkým návštěvníkům se líbily modely tanků na ovládání, další replika
byla nákladní Tatra, úsměv vyvolával
miniaturní Velorex, či traktor Zetor.
V sobotu večer po 22. hodině byla vypnuta všechna lákadla a hasiči ukázali, co
umí. Na louce se propojily hadice a byla
vytvořena Hasičská fontána. Z proudnic(stříkaček) se prody vody pohybovaly
do rytmu písní Karla Gotta. Nádherný
efekt dělalo prosvětlení komých pramenů
vody ohňostrojem. Uprostřed této nádhery vytrskl 20 - 30 m vysoký gejzír vody
- Kraken, v něm zářily a prskaly petardy.
Přesto, že byla pokročilá noční hodina,
nenechali si tuto podívanou ujít návštěvníci pouti.
Na závěr Miloš Aixner ze Smržova, který
všechno řídil a organizoval, poděkoval
všem sborům za účast. Výtěžek z této
akce bude věnován Ústavu sociální péče
v České Skalici a dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou.
SDH Skalička s obcí Skalice zve občany na
tradiční posvícení, které se koná v sobotu
29. srpna 2020. Dopoledne bude hasičská soutěž pro děti, odpoledne Memoriál
Arnošta Driena v Malé kopané, soutěže pro děti a divadlo na téma Televizní
léto. Večer bude posvícenská zábava.
Zdeňka Klimešová

MS Polabí
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vás seznámil s činnostmi, které provádíme v průběhu roku. Dlouhodobě se
snažíme zlepšit stavy drobné zvěře
v honitbě. Proto jsme začátkem května
vypustli do přírody 80 kusů bažantích slepic. Některým se k naší radosti podařilo
vyvést kuřátka. V současné době v areálu
„U Benešů“ odchováváme zhruba 800
kusů bažantí zvěře. I tuto zvěř plánujeme
vypustit do volné přírody. Abychom zvěři zajistili co nejlepší podmínky pro život,
snažíme se lovem tlumit stavy zvěře myslivosti škodící. V tomto roce se nám zatím
podařilo ulovit deset lišek a doufám, že
toto číslo není konečné.
Jednou z dalších činností je údržba našeho areálu. Zrealizovali jsme opravu
střechy nad verandou a na střechu hlavní
budovy jsme nanesli nový nátěr.
Jak jsem již uváděl v minulém čísle, Myslivecký den jsme přesunuli na začátek
září, konkrétně na sobotu 5. 9. 2020.
Chystáme spousty zvěřinových dobrot
a věříme, že nás na této akci podpoříte svojí přítomností. Podrobnější informace budou uvedeny na obecních vývěskách a hlášeny v obecním rozhlase.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem
příjemný zbytek prázdnin a těším se na
osobní setkání v sobotu 5. 9. 2020
v našem areálu „U Benešů“.
Mgr. Jiří Havlas

Sbor dobrovolných hasičů
Skalice
Letos je to právě 140 let, kdy byl založen
náš Sbor dobrovolných hasičů ve Skalici.
Dovolte mi krátce pohovořit o historii
sboru, jeho činnosti až po aktuální stav.
Oheň byl od pradávna velkým pomocníkem člověka. Dával mu světlo, teplo, za
jistých okolností i pocit bezpečí, pomáhal při přípravě pokrmů. Ne nadarmo
se však říká, že oheň je dobrý služebník,
ale špatný pán. Při špatné manipulaci s ohněm vznikaly ničivé požáry, které
především v dřívějších dobách dokázaly nadělat pěknou paseku, vezmeme-li
v úvahu, z jakých materiálů se dříve stavěla lidská obydlí. A nemusela to být jen
špatná manipulace s tímto živlem, nýbrž
i cílené zakládání ohně a vypalování vesnic
a měst. Respekt z ohně a strach před požáry vedly člověka k založení prvních hasičských směrnic. Za nejstarší směrnice
u nás jsou pokládány směrnice hlavního
města Prahy ze 14. století, které upravují práva a povinnosti občanů v případě požáru stejně tak jako tresty žhářům.
S rozvojem společnosti se i požární řády
a směrnice zdokonalovaly. Období organizování dobrovolné požární ochrany
na našem území začíná v 60. letech 19.
století. První pokusy proběhly v roce
1863 v Chrudimi, avšak vznik dobrovolné požární ochrany u nás je spojen
s rokem 1864 a městem Velvary. V těchto
dobách začínají vznikat sbory i v našem
okolí a v roce 1880 starosta obce Skalice

110. výročí založení sboru
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společně s radou starších zakládají dobrovolný požární sbor v obci. K tomuto sboru
se přidává i sokolská jednota obce a přijímají společný název Hasič- Sokol. Tyto
dvě organizace spolu úzce spolupracovaly až do roku 1900, kdy Sokol zanikl. Od
tohoto data fungovala organizace sboru
dobrovolných hasičů samostatně a vyvíjela velmi dobrou aktivitu nejen ve své
hlavní činnosti prevence a ochrany před
požáry, ale také v oblasti kulturní a vlastenecké. Přesně takováto dobrovolná činnost a vlastenecké nadšení dopomohlo ke
vzniku samostatného státu v roce 1918.
Po I. světové válce začíná pronikat technika do hasičských sborů. V tomto
období také došlo k založení sboru divadelních ochotníků. K dokonalému vybavení sboru ve Skalici došlo až v roce 1929.
Ve stejném roce si hasičský sbor postavil
vlastní stabilní jeviště, na kterém počátkem roku 1930 bylo sehráno divadelní
představení Jiráskova Lucerna. V tomto
roce proběhlo i velké slavnostní župní
cvičení sborů mužů, dorostenců i žen
k příležitosti 50. výročí založení sboru.
Po mnichovských událostech a obsazení naší země nacisty zůstaly hasičské organizace jako téměř jediné zachovány,
a to proto, aby sloužily k ochraně německého majetku. Velký význam měl
také ilegální protifašistický odboj členů
hasičských organizací, za což byli hasiči
také zatýkáni. I přes to pomáhali zajatcům, uprchlíkům z koncentračních táborů
a podporovali partyzánská hnutí. Po skončení II. světové války dochází změnou
vládního programu k úpravě zákona na
ochranu majetku, jak soukromého tak
i státního proti požárům a živelným pohromám. Dochází na přejmenování Hasičské jednoty na Svaz požární ochrany.
Po válce se členové sboru a mnozí další
podíleli na zvelebování poválečné obce.
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Z novodobé historie bych zmínila rok
1982, kdy došlo v našem sboru k obměně techniky. Původní automobil zn. Mercedes- Benz byl nahrazen vozidlem Praga
RN. O pár let později, v roce 1987, přibyla do vybavení naší jednotky tehdy zcela nová motorová stříkačka PS 12. Mezi
lety 1984 a 1987 proběhla rekonstrukce
hasičské zbrojnice svépomocí členů sboru. V roce 1990 měl náš sbor celkem 42
členů, kteří se vedle práce pro spolek
podíleli na pořádání kulturních akcí, jako
např. dětské dny, hasičské plesy nebo
pouťové zábavy. V této době také fungoval kroužek mladých požárníků, který se
pravidelně zúčastňoval požárních soutěží.
Aktuálně má náš sbor 27 členů, kteří se
snaží pokračovat v hasičské tradici. Věkový
průměr členů sboru je 38,8 let. V jednotce
požární ochrany, která je obci k dispozici v
případě mimořádných událostí, je 9 členů.
Z důležitých mezníků z novodobé historie
našeho sboru bych se ráda zmínila o rekonstrukci hasičské zbrojnice,

která byla započata v roce 2003. Za vydatné pomoci obce Skalice byla dokončena
v roce 2005 a slavnostně otevřena právě
na oslavách 125. výročí založení sboru.
Následující rok byla do zbrojnice ještě
zavedena vodovodní přípojka. Během
této rekonstrukce odpracovali naši členové celkem 880 brigádnických hodin.
V roce 2015 byl uveden do provozu kompletně opravený automobil Avia DA 12,
na jehož repasi se významnou měrou
podíleli samotní členové našeho sboru.
Kromě samotné práce pro sbor, mezi kterou patří údržba hasičské zbrojnice, její
techniky, výzbroje a výstroje členů jednotky, jejich školení, se i nadále podílíme
na zvelebování obce a na kulturním vyžití v obci pořádáním společenských akcí.
A nyní bych Vás ráda pozvala na samotné
oslavy našeho jubilea, které začnou dne
15.8. v 9 hodin u fotbalového hřiště. Jste
srdečně zváni!
Jana Grošková

Rekonstrukce 2003-2005

K odběru novinek se můžete
přihlásit
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SKALICE
Vás srdečně zve 15. srpna 2020 na oslavy
140. výročí založení sboru
PROGRAM OSLAV
9:00 hod. Zahájení oslav
Nástup hasičských sborů u fotbaloveho hřiště
9:20 hod. Slavnostní průvod obcí
9:40 hod. Ukázka akceschopnosti historické požární stříkačky
10:00 hod. Soutěž v požárním útoku
12:30 hod. Pár slov o vzniku a vývoji hasičského sboru ve Skalici
14:00 hod. Ukázka vyprošťování osob z havarovaného automobilu
15:00 hod. Statická ukázka požární techniky
Soutěže pro děti
Okružní jízda kočárem pro malé i velké
17:00 hod. Volná zábava - hraje Josef Csoka a DJ Rendee F.

KONÁ SE ZA KAŽDÉHO POČASÍ. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO. DĚTI SE MOHOU TĚŠIT
NA SKÁKACÍ HRAD A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ.

