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Milí sousedé,
rok už pomalu spěje ke svému závěru, a tak jsme se rozhodli, že navštívíme alespoň touto formou Vaše domácnosti,
abychom Vám vyjádřili úctu, jako těm, pro které jsme se před více než rokem rozhodli pracovat a abychom tak předložili
své účty. Určitě není možné se zavděčit všem. My jsme však v únoru letošního roku představili a veřejně projednali svůj
plán na rok 2019 a je tak možné se přesvědčit, zda a do jaké míry jsme tento plán naplnili. Promiňte mi spoustu nudných
řádků níže, ale budu rád, když si je pročtete a případně Vás inspirují k návrhům na další společné projekty. Rádi budeme
také za jakoukoli zpětnou vazbu.

Projekt segregace pěší dopravy
a odvodnění prostoru
„Náměstíčko Číbuz“
Ještě v prosinci minulého roku byla
na stavebním úřadě v Hradci Králové
podána žádost o stavební povolení
na tento projekt, který se připravuje již
od roku 2017. Na jaře byla doprojektována dokumentace pro provedení stavby.
Stavební povolení získala obec v červnu. Protože však Královéhradecký kraj,
se kterým tento projekt připravujeme,
na svoji část stavby stavební povolení dosud
nezískal a protože nebylo ani reálné vysoutěžit realizační firmu, byla s Údržbou silnic
KHK jako správcem komunikace a zároveň
s krajem zastoupeným náměstkem hejtmana Martinem Červíčkem uzavřena
dohoda o přesunu akce na rok 2020.
Nyní probíhají jednání mezi obcí, krajem
a stavebním úřadem a existuje naděje,

že se nejpozději začátkem příštího roku
podaří pro kraj stavební povolení získat.
Poté by měl kraj alokovat finanční prostředky ze svého rozpočtu a měla by se rozjet příprava společného výběrového řízení
na dodavatele. Odhad nákladů pro obec
činí okolo 7,5 mil. Kč vč. opravy dešťové kanalizace, která je v těchto místech
v havarijním stavu. Pokusíme se požádat
o dotaci, část uhradíme z rozpočtu obce,
část z přebytku rozpočtů z minulých let
a část z výnosů ze stavebního spoření.

Pokračování oprav chodníků
v místních částech obce
Na základě výběrového řízení, jehož
vítězem se díky nabídkové ceně stala
firma ROCKY STAVBY s.r.o. pana Vladimíra
Muchy, pokračovaly i v letošním roce
opravy chodníků. Tentokrát šlo o úsek

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
obecního úřadu od 1.1.2020
Úterý a čtvrtek 10:00 - 18:00
V ostatní dny podle potřeby po
telefonické domluvě.
Skalice od č.p. 6 po č.p. 73 vpravo směrem ke krajské silnici a od č.p. 91 dolů
k č.p. 20. Firma převzala staveniště 26.
července a s ohledem na četné vícepráce bylo dílko předáno k 15. listopadu. Poté ještě přibližně týden probíhalo odstraňování závad a nedodělků.
Realizace nebyla úplně jednoduchá
s ohledem na stav místní komunikace
a terénní nerovnosti v místech vjezdů
k rodinným domům. Snad se vše nakonec
podařilo k maximální spokojenosti obyvatel dané ulice i ostatních občanů, kteří
chodník využívají k návštěvám či procházkám. Jenom si zde neodpustím obvyklou
žádost, aby na nově opravených chodnících nedocházelo k parkování vozidel.

Dovybavení venkovního
prostoru u MŠ Číbuz a otevření
hřiště veřejnosti
Díky dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši cca 80 tis. Kč v rámci
Programu pro rozvoj venkova mohla být
v letošním roce zrealizována první etapa
víceletého projektu „Otevřené hřiště“.
Jeho cílem je vybavení herní zahrady
Mateřské školy Číbuz sestavou záměrně vybraných herních prvků a následné
zpřístupnění pro rodiče s dětmi i mimo
provozní dobu MŠ. Byly tak pořízeny
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herní prvky rozvíjející pohybové dovednosti dětí – konkrétně statickou i dynamickou rovnováhu, obratnostní schopnosti,
kondici, koordinaci, vytrvalost a týmovou spolupráci (kladina, dvojhrazda,
lanová lávka se sítí, průlezka, kolotoč a houpadla na pružině). Díky Sboru dobrovolných hasičů ze Skalice
bylo kompletně opraveno pískoviště.
Při předprázdninové brigádě rodičů byl proveden úklid zahrady MŠ
a nátěr laviček. Také pokračují jednání
se spoluvlastníky jednoho z pozemků,
na němž zahrada MŠ stojí o možném
odkupu do vlastnictví obce. Na příští rok
plánujeme realizaci 2. etapy projektu
„Otevřené hřiště“ - vybudování ekozahrady. Chceme tentokrát zkusit požádat
o dotaci Ministerstvo životního prostředí

Rekonstrukce komunikace
a parkoviště MŠ Číbuz
Z důvodu již dlouhodobě nevyhovujícího stavu místní komunikace a parkoviště
u mateřské školy v Číbuzi jsme navázali
na rozhodnutí předchozího zastupitelstva
ohledně rekonstrukce zpevněných ploch.
Nyní již probíhá výběr projektanta,
v průběhu roku 2020 bychom měli rádi
dokončenou kompletní projektovou
dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení i provedení stavby tak, abychom v dalším roce mohli
žádat o dotaci. V této souvislosti
probíhá též jednání s Římskokatolickou
farností Holohlavy o výkupu pozemku přilehlého ke stávajícímu parkovišti.
Samotná stavba by mohla proběhnout,
v případě získání dotace, v roce 2021.

Doplnění obecního mobiliáře
Před Dušičkami byla provedena rekultivace odpočinkového prostoru v areálu hřbitova v Číbuzi – byla zde položena zámková dlažba panem Oldřichem
Pechou ze Smržova, umístěna nová lavička a instalována vitrína. Skaličtí hasiči
ještě před zimou stihli instalovat vývěsku
u prodejny Hruška, kam budeme umísťovat nejen upozornění na obecní akce,
ale především zde konečně bude snad
i důstojné místo pro úmrtní oznámení.

Doplnění bezpečnostních prvků
na komunikacích
Členy Sboru dobrovolných hasičů
ve Skaličce bylo provedeno posunutí dopravních značek začátek a konec obce,

a to ve Skaličce ve směru od Skalice
a v Číbuzi ve směru od Hubílesa, snad
to alespoň trochu přispěje ke zklidnění
dopravy v daných úsecích, stejně jako
oprava radarů ve Skalici a Skaličce provedená firmou ELFAM s.r.o. (ačkoli radary
již mají něco za sebou a závadu snímače projevující se zobrazováním písmena
„H“ na radaru ve Skaličce se odstranit
nepodařilo a na místě je úvaha
o budoucí náhradě přístroje za modernější zařízení). Ke zvýšení bezpečnosti
doufejme povede i provedená instalace
zrcadla ve Skaličce na křižovatce místní
komunikace s krajskou silnicí. Abychom
ztížili nevychovancům z blízkého i vzdáleného okolí zakládat na kopci ve Skaličce
černé skládky (reps. odkládat zde jiný než
biologicky rozložitelný odpad), umístili
hasiči ze Skaličky na komunikaci vedoucí
na Bukovinu značky „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou
„Mimo vlastníků a nájemců přilehlých parcel“. Někomu ale tato úprava zjevně vadí,
protože jednu ze značek vytrvale poškozuje. Kde není morálka, musí být fotopasti, kamery, ploty, závory, značky, hlídky…

Rybník Skalice
Firmou BP-STAV HK s.r.o. byla v říjnu provedena plánovaná oprava hráze rybníka
ve Skalici na návsi – mezi vodní plochou
a Černilovským potokem, kde se v minulosti objevil průsak. Na základě odborné
konzultace s pracovníky Povodí Labe byla
postupně vybagrována spára do hloubky
cca 1,4 m a utěsněna hutněným jílem.
S ohledem na to, že cca před čtyřmi roky
proběhla kompletní rekonstrukce rybníka
za téměř 2 mil. Kč, bylo zvolené řešení
jistým kompromisem, abychom podobně
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vysokou částku nemuseli na stejný účel
vynakládat znovu. Uvidíme, zda staletími osvědčený a rybníkáři doporučovaný
postup únik vody zastaví. V potaz je ale
třeba brát i nevyhovující přítok rybníku
a v poslední době též období
sucha. V příštím roce bychom chtěli
koupit provzdušňovací zařízení, abychom alespoň zpomalili degradaci vody,
proto firma Petra Třísky z Újezdu provedla v blízkosti hráze instalaci elektroměrného a zásuvkového sloupku.

Oprava zálivu Skalička
Delší dobu již občané ze Skaličky upozorňovali na špatný stav autobusového
zálivu vpravo ve směru na Skalici, kde
se začala objevovat terénní výduť. Proběhla řada jednání se Správou silnic Královéhradeckého kraje, až konečně došlo
alespoň k provizorní opravě. Je vcelku
jasné, že před plánovanou rekonstrukcí
sinice z Ruseku do Vlkova nemá smysl
dělat rozsáhlejší opravy, tak nám nezbývá, než být vděční alespoň za snahu.

Příprava plánu opravy mostků
a propustků
Z důvodu odborného zhodnocení stavu nejfrekventovanějších mostů v obci
byla oslovena firma Mostařská s.r.o.,
která provedla hlavní prohlídku mostu u rybníka ve Skaličce a obou mostů na místní komunikaci ve Skalici. Jejich stavební stav mosty v nejbližších
letech předurčuje k minimálně lokálním
opravám, příp. bude třeba do 10 let
připravit jejich celkovou rekonstrukci.

Oprava výtluků místních
komunikací
Jako každoročně byla i letos provedena
výsprava výtluků na místních komunikacích, letos opravy tryskovou metodou provedla firma G & G – STAV s r.o., Starý Bydžov.

Příprava projektů stavby nových
chodníků ve Skaličce
Na jaře jsem se účastnil jednání ohledně
plánované rekonstrukce silnice III/2997
ve směru Rusek – Vlkov. Kraj již zadal
zpracování projektové dokumentace
a realizace by měla proběhnout cca
do 5 let. V této souvislosti jsem požádal firmu Ing. Ivan Šír, projektování
dopravních staveb a.s., která rekonstrukci silnice projekčně připravuje, zda by pro
obec nevypracovala projektovou dokumentaci na vybudování nového chodníku ve Skaličce vlevo od Ruseku po křižovatku na Lochenice. V případě napojení
tohoto nového chodníku na přechod pro
chodce či místo pro přecházení a dále
na chodník k autobusové zastávce před
Merklovým statkem by akci bylo zřejmě možné financovat prostřednictvím
Státního fondu dopravní infrastruktury.

Obecní kanalizace
Rozhodnout, jakým směrem se vydat
v oblasti likvidace odpadních vod v naší
obci není úplně jednoduchý úkol. V minulosti byla sice zpracována projektová
dokumentace pro územní rozhodnutí
a územní rozhodnutí bylo také vydáno,
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ale odhadované náklady, které činí více
než 70 mil. Kč činí projekt jako téměř nerealizovatelný. Předchozí zastupitelstvo
už zvažovalo i alternativní řešení formou
soustavy domovních čistíren odpadních
vod, na které existují také dotační tituly,
ale ani tento způsob likvidace odpadních vod není bez komplikací. V dnešní
době se nabízejí rovněž další technologické varianty i varianty co do umístění
či počtu ČOV. Problém však není možné
odkládat do nekonečna, protože jednak
není možné dlouhodobě udržovat nejistotu, jak mají občané likvidovat odpadní
vody, zda si mají pořídit domovní ČOV
či ještě vyčkávat, a jak dlouho? A pak
také není příliš moudré počítat s tím,
že stát, EU či kraj přijde naráz se štědrými
dotacemi, naopak, spíše se budou snižovat. Sám jsem v letošním roce absolvoval
řadu konzultací a nemám pocit, že bych
byl moudřejší. Přitom rozhodnutí, které je třeba velmi brzy učinit, bude mít
dopad do budoucnosti desítek let, jak
z věcného, tak i z finančního hlediska.
Proto nyní probíhají jednání s firmou,
která by měla v příštím roce provést zpracování variantní technicko – ekonomické
studie (TES) na akci „Nakládání se splaškovými odpadními vodami v obci Skalice,
Skalička a Číbuz“. Výsledkem TES bude
doporučení optimální koncepce nakládání se splaškovými odpadními vodami
v naší obci. V rámci této studie bude proveden výpočet investičních i provozních
nákladů jednotlivých variant a zhodnoceny jejich výhody a nevýhody. Poté bude
čas na definitivní rozhodnutí a následně
již bude třeba co nejrychleji připravit
projekt k realizaci a do té doby též již
cíleně zajistit potřebné prostředky (bezpochyby půjde o vícezdrojové financování pomocí dotace, vlastních prostředků,
prostřednictvím bankovního úvěru aj.).

Pasport veřejné zeleně
V letošním roce jsme byli často konfrontováni s různými výzvami typu „Zasaď
strom“ či „Deset milionů stromů pro
Česko“ apod. Stromy jsou beze sporu velmi užitečné a potřebné a je chvályhodné je sázet i udržovat. Mám však za to,
že i tady by mělo jít o promyšlený záměr.
Proto jsem požádal paní Ing. Hladíkovou
z Blešna, zda by provedla inventarizaci
obecní zeleně, včetně dendrologického průzkumu a návrhu na další údržbu.
Na základě vzešlých doporučení bude
možné cíleně zeleň udržovat i rozvíjet.
V létě také provela firma ÁLMA-Linné,
s.r.o. z Hradce Králové prořezávku dřevin
a paní Gabriela Seidlová ze Skalice

provedla výchovný řez mladého lipového
stromořadí mezi Skalicí a Číbuzí. Nové
stromky bychom chtěli sázet v příštím roce.

Výstavba obecního domu
Asi už je v obci málokdo, kdo by nevěděl
o nákupu tzv. Havlíkova statku ve Skalici
ze strany obce. Jednání s realitní kanceláří probíhala od zimy a nebyla vždy jednoduchá. Bylo třeba se domluvit na výměře, která by byla pro obec a její záměry
vyhovující a zároveň finančně dostupná.
Proběhla i řada konzultací a prohlídek,
včetně stavebního inženýra a architektky.
Nakonec ono zásadní rozhodnutí padlo
a nyní již čekáme na zápis do Katastru
nemovitostí. Plány, co s tím, už ale jsou.
Ostatně psal jsem o tom již v posledním
letošním čísle Zpravodaje mikroregionu Černilovsko. Předně se musí provést
zaměření stávajícího objektu tzv. staré
hospody a připravit projektovou dokumentaci na jednoduchou rekonstrukci
tak, abychom sem mohli vbrzku přesunout obecní úřad. Měl by zde vzniknout
i multifunkční sál o ploše cca 35 m2. Těším
se, že bude možné po dílčích úpravách
využívat i zahradu za prodejnou Hruška,
která má více než 1400 m2. Dům č.p. 9
je pravděpodobně odsouzen k demolici.
Na jeho místě tak bude moci snad časem vyrůst nový spolkový (obecní) dům.

tizované (opakované) spouštění hlášení.
- Firma ANTEE, s.r.o. Praha vytvořila nové
internetové stránky obce se zasíláním
aktualit přímo do e-mailu
(nezapomeňte se registrovat, máte-li
zájem o dění v obci).
- Firma VHRoušar, s.r.o. Rybitví ještě
dokončuje manipulační řády našich
rybníků ve Skalici a Skaličce

A ještě řada dalších „drobností“
Zjara jsme zakoupili k zahradnímu traktoru Stiga čelní zametací kartáč, vhodný
nejen k zametání nečistot přes léto, ale
také čištění chodníků od sněhu apod.
- 2x proběhly sezónní opravy veřejného
osvětlení a místního rozhlasu (firma
MATEX HK s.r.o. a ELFAM s.r.o.)
- Hasiči ve Skalici si koupili proudnici
a profesionální pilu Stihl MS261
- Firma Mopos Communications, a.s.,
Pardubice nám dodala SW ovládání
ústředny obecního rozhlasu, které umožňuje přípravu vysílaných relací a automa-

- V létě provedla firma Karel Novotný
z Předměřic nad Labem opravu křížku
ve Skaličce, který byl vychýlen ze své osy.
- Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových byl požádán o převod
pozemků v místě sportoviště ve Skalici
do majetku obce, nyní již čekáme jen
na schválení z Ministerstva financí.
starosta obce Pavel Kavalír

Výbor pro kulturu, školství, sport
a sociální věci
V letošním roce výbor pro kulturu,
školství, sport a sociální věci pokračoval
v akcích, na které byli naši občané zvyklí
z let předchozích. I nadále je naším cílem nejen pokračovat v tradicích, o které
je zájem, ale i zakládat tradice nové či
oprašovat zapomenuté. Po celý rok
pan starosta s členem výboru gratulují
občanům k jejich významnému životnímu jubileu. Únor jsme začali Obecním
plesem a jsme moc rádi, že se prodalo
o několik vstupenek víc než v roce předchozím. Věříme, že tato tendence bude
pokračovat i v letech následujících. Celý
výtěžek plesu jde na charitativní účely.
Letos jsme přispěli na Domov důchodců
Černožice. V červnu jsme se společně
s dětmi a jejich rodinami vypravili
do Českého ráje na „Pohádkové vejletění“.
V polovině listopadu nás čekal výlet nejen
pro seniory tentokrát do pivovaru Velké
Popovice. V sobotu 14. prosince se bude
konat letošní poslední výlet, tentokrát
do Prahy na muzikál Děvčátko – Vánoční příběh, který je letos zcela vyprodaný.
Za zájem Vám mnohokrát děkujeme.
V příštím roce máme v plánu kromě
plesu, výletů pro děti, seniory a do divadla
obnovit i vítání občánků, uspořádat dětský karneval a zábavu pro dospělé (pokud
najdeme vhodné místo, protože hospoda
u Karásků je zavřená i na jednorázové akce)
a zvažujeme pořádání výletu pro

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi popřát Vám ze srdce požehnaný Advent a krásné Vánoční svátky uprostřed svých rodin. Těším se, že se spolu
budeme v novém roce při různých příležitostech opět setkávat.
Prosím Vás o trpělivost, a také spolupráci. Jsem přesvědčen, že naše obec bude vždy taková, jací budou její občané, a sebelepší náves, obecní dům, chodníky či hřiště nám samy o sobě dobrý život nepřinesou, pokud nebudeme mít úctu jeden
k druhému a místo spolupráce budeme-li vyhledávat každou příležitost k nevraživostem.
Kéž se nám všem v tom roce 2020 dobře daří!
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„střední generaci“. Také jsme nuceni vzhledem k navyšujícímu počtu gratulací (letos
jich bylo necelých 30, ale příští rok jich má
být přes 50) upravit jejich formu. Jsme
moc rádi a je nám ctí, že nás chcete pohostit u vás doma, ale rádi bychom udělali
něco my pro vás. Proto na letošním prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva
budeme projednávat návrh změny gratulací tak, aby obec naopak pohostila své jubilanty (v budoucnu bychom k tomu rádi
využili prostory nově koupeného Havlíkova statku – tzv. „starou hospodu“) u dobrého jídla, pití i s nějakou formou zábavy
v podobě hudebníka. Pokud se k tomuto
záměru chcete vyjádřit nebo máte nějaký
lepší nápad, budeme moc rádi, když nám
ho přijdete říct. Snažíme se poučit z chyb,
které jsme udělali a dál se v pořádání
akcí zlepšovat. Uvítáme každého, kdo by
se chtěl připojit a stát se členem výboru.
Kateřina Faltová

Mateřská škola Číbuz
V roce 2019 měly děti z mateřské školy
bohatý kulturní program. Navštívilo nás
několik divadelních společností s maňáskovými pohádkami, jako například U zubaře, Myšák Pišta a další. Přijel i kouzelník, který zapojil děti do svého čarování
a na jaře navštívili mateřskou školu dravci
z hradeckého letiště. Povídání o nich bylo
velmi zajímavé a děti si nakonec mohly některé ptáky i pohladit. Na konci školního
roku nás přijeli potěšit hasiči, na které se
děti každým rokem velice těší, obzvláště na
svezení v hasičském voze a stříkání z hadice.
Se školním rokem jsme se rozloučili výletem
do Starých Hradů a obě třídy předvedly,
co se za rok naučily na besídkách pro rodiče.
Nový školní rok jsme započali pohádkou
Lesní pěšinky a také jsme byli v divadle ve Smiřicích. Namísto jarní návštěvy
dravců se uskutečnila návštěva papouš-

ků, ze kterých byly děti nadšené. Proběhlo podzimní tvoření s rodiči na téma
„Podzimní postavičky“ a chystáme vánoční posezení s tradicemi a koledami, nebude chybět ani návštěva Čerta a Mikuláše.
Hana Fürbachová

Klubovna Číbuz, z. s.
K naší radosti klubovna u nás v Číbuzi oslavila začátkem léta první rok.
Od loňského roku se zde konalo mnoho
nejen dětských akcí, ale i akcí pro dospělé.
V lednu se podařilo Klubovnu Číbuz zapsat
jako spolek do rejstříku spolků u krajského
soudu v Hradci Králové. Program v klubovně byl v průběhu roku rozvržen tak, aby
si na své přišly všechny věkové kategorie
a klubovna tomu byla postupně co možná nejvíce přizpůsobena. Po celý rok
a půl své působnosti sloužila, i nadále bude
sloužit, k dispozici všem občanům, kteří by
měli zájem využít klubovnu ke svým osobním účelům (například rodinné oslavy,
posezení…). Největší návštěvnosti se dočkala hlavně v letních měsících, kdy byla
zahrádka převážně zaplněna a to hlavně
páteční večery. (Tímto i děkujeme Micha-
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lovi Groškovi za jeho aktivitu a podílení
se na chodu klubovny.) Jednou měsíčně probíhala sousedská posezení u ohně
i u piva. Pokud byl zájem, tak si děti užily
nové herní prvky i pískoviště každé úterní
dopoledne. Vydařenou akcí pro děti byl
„letní karneval“ na zahradě klubovny, kde
se děti předvedly ve svých maskách. Zatancovaly si na veselé písničky z večerníčků
a zařádily při nejrůznějších soutěžích a odnesly si dárky. Od září v klubovně jednou
týdně probíhá zájmový kroužek HuDraK
(Hudebně dramatický kroužek) pod vedením Anny Hrčkové a Zuzany Samkové,
kam dochází celkem 8 dětí. Pro dospělé byl v polovině září zpestřen páteční
večer poslechem živé irské hudby v podání královéhradecké skupiny Darts a nechyběl ani výborný guláš. Koncem září byla
také společná Drakiáda na letišti Na Drahách, která sice většinu času, kdy byli draci
na obloze, propršela, ale aspoň na chvíli
pro rozzářené oči našich dětí, jsme vydrželi a hned neutekli zpátky domů. V říjnu
si děti na „Halloweenském odpoledni“
v klubovně vydlabaly dýně a pochutnaly
si na dýňové polévce. V „dušičkovém“ období jsme se s dětmi vydali na „Cestu světel“. Nejdříve se vyráběly svícínky a poté
se s nimi šlo v průvodu na místní hřbitov,
kde se zapálily svíčky. V neděli 1. 12. nás
čeká sousedská sešlost se „svařáčkem“
při „Rozsvícení vánočního stromku“
na zahradě klubovny a vzápětí na to 5. 12.
„Mikulášská nadílka“, na jejíž organizaci se
velkým dílem podílí SDH Skalice, za což jim
patří naše velké poděkování. Poslední akcí
tohoto roku bude ve středu 11. 12. „Česko zpívá koledy“. Pokud to bude trochu
možné, tak se alespoň na chvíli zastavte
v předvánočním shonu a přijďte si užít
adventní čas při zpěvu těch nejznámějších
vánočních koled. Děkujeme všem, kteří
naši klubovnu navštěvují, a zároveň zveme ty, kteří u nás ještě nebyli. Ať je i ten
příští rok tak pestrý jako tento uplynulý!
Zuzana Samková

Obecní výlet do pivovaru Velké
Popovice
V polovině listopadu jsme se vydali směr Praha do nedalekého pivovaru
ve Velkých Popovicích, kde na nás čekal
bohatý program počínající prohlídkou
pivovaru Velkopopovický kozel. Dozvěděli
jsme se spoustu informací o celé historii i
současnosti pivovaru. Ochutnali jsme nefiltrovaného Kozla. Měli jsme možnost navštívit stáčírnu lahví a sudů i ležácké sklepy.
Po prohlídce celého objektu jsme se dozvěděli podrobnější informace ohledně
správného čepování i uchovávání piva,
které si mohli nadšení zájemci „vlastnoručně“ vyzkoušet. Na závěr každý obdržel „Kozlův výuční list“. Po tříhodinovém
programu nás čekalo příjemné posezení
v nedaleké restauraci Pod Ledem, kde pro
nás bylo připraveno tříchodové občerstvení a k němu jsme si s chutí dali opět
pivo. Výlet si užilo dohromady 38 občanů.
Byl to příjemně strávený čas v zajímavém
prostředí. Nálada byla pohodová a doufáme, že každý si z výletu něco zajímavého
odnesl. Ať už to byly zajímavé informace
ohledně výroby či čepování piva, nové
zážitky se svými místními přáteli nebo
přímo lahvinku Velkopopovického kozla
zakoupenou v místní pivovarské prodejně.
Zuzana Samková

Skalice, kde byla zhodnocena činnost jednotlivých sborů v rámci celého okrsku.
Během měsíce dubna proběhla pravidelná údržba naší hasičské techniky,
včetně absolvování technické kontroly
s naším dopravním automobilem. Několik našich členů se také v tomto měsíci
zúčastnilo obecní brigády, kde společně
s dalšími dobrovolníky pomáhali při úklidu veřejných prostranství obcí Skalice,
Skalička, Číbuz. Celá akce byla zakončena pohoštěním v naší hasičské zbrojnici.
Čtvrtou květnovou sobotu, tedy 25.5.,
jsme uspořádali již 9. ročník pivních
slavností na hřišti ve Skalici. Letos soutěžily pouze dvě hospůdky a to z Ruseka a ze Slatiny. I přes tuto skutečnost
se nám na slavnostech sešly 4 druhy
piva, jako jsme byli zvyklí v předchozích
ročnících, a nespočet výborného jídla.
Zde bychom rádi poděkovali obci Skalice za finanční podporu při pořádání této
akce. V květnu také proběhla pravidelná údržba skalického rybníka, tedy úklid
listí a promazání mechanismu stavidla.
Měsíc červen a červenec se opět nesl

Činnost Sboru dobrovolných
hasičů Skalice za rok 2019
Rok se s rokem sešel a je na čase, abychom
opět zbilancovali uplynulý kalendářní rok,
co všechno jsme jako sbor stihli udělat.
Hned na začátku roku proběhly již
tradiční Výroční valné hromady. V lednu
to byla VVH našeho sboru, na které jsme
zhodnotili, jak se nám dařilo v předchozím roce 2018, a zároveň jsme si stanovili plán práce na rok letošní. V únoru
proběhla Výroční valná hromada okrsku
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v duchu hasičských soutěží včetně příprav
na ně. Dne 22.6. proběhla okrsková soutěž ve Smržově, kde naše družstvo mužů
obsadilo 1. a 4. místo ve dvou různých
disciplínách požárního sportu. V druhé
polovině července, 20.7., jsme se zúčastnili soutěže O pohár SDH Skalička, kde naše
mužstvo obsadilo 3. místo v disciplíně požárního útoku. Na konci června, dne 28.6.,
jsme společně s hasiči ze Skaličky, Hubílesa
a Smržova navštívili MŠ Číbuz. Děti si mohly
prohlédnout hasičskou techniku a vybavení a byl pro ně připraven doprovodný program s hrami a cenami, včetně projížďky
hasičským vozidlem. V červnu jsme také,
na žádost starosty obce, provedli masivní
provzdušnění a promíchání vody v rybníce pomocí našeho motorového čerpadla.
Na tenisovém kurtu ve Skalici jsme vyměnili pomocné plastové pletivo, které brání
propadávání tenisových míčků ven z kurtu.
Volný čas o letních prázdninách jsme věnovali opravě dětských hřišť. V červenci jsme
zahájili údržbu dětského hřiště ve Skalici,
kde jsme očistili a natřeli nejstarší dřevěné prvky- hrací věž a sestavu prolézaček.
V srpnu jsme se pustili do výstavby nového pískoviště v mateřské školce v Číbuzi.
Stávající pískoviště bylo odstraněno a nahrazeno novým pískovištěm ze ztraceného bednění, novým pískem i novými lavičkami. Také zahradní stolky byly opatřeny
novými deskami. Kolem pískoviště jsme
položili novou velkoformátovou betonovou dlažbu a udělali jsme nezbytné terénní
úpravy. Výstavbu nového pískoviště jsme
dokončili poslední prázdninový víkend,
a tak jej děti mohly s nadšením používat
hned od začátku nového školního roku.
V měsíci říjnu jsme se vrátili na dětské
hřiště do Skalice, kde jsme dokončili
opravu hracích prvků. Konkrétně jsme
provedli několikerý nátěr schodnic hrací

Zátopkových. V říjnu jsme umístili několik
dopravních značek v obci a v prosinci
čekáme
příchod
Mikuláše.
Celý rok pečujeme o rybník ve Skaličce.
Společně s obcí chystáme v prosinci pořad Josefa „Pepsona“ Snětivého
a Miloně Čepelky, herce Divadla Járy
Cimrmana „Ten čte to a ten zase tohle“.
Každý čtvrtek v hasičské zbrojnice trénují Sestry Chalupovy, koncem roku dovrší 256. vystoupení.
Akce se konají za velké podpory obce.
Zdeňka Klimešová

Myslivecký spolek POLABÍ,
Skalice

věže. Na hrací věž jsme vyrobili a namontovali novou stříšku, kterou před lety odnesl silný vítr.
Během listopadu někteří naši členové
pomáhali na akci Klubovny Číbuz Cesta
světel, kde v reflexním oblečení doprovázeli lampionový průvod dětí a korigovali
tak dopravu. V tomto měsíci jsme také
namontovali novou krycí síť na pískoviště
v MŠ Číbuz a novou vývěsku před obchodem Hruška ve Skalici. Naposledy jsme
ještě navštívili hřiště ve Skalici, kde jsme
vyměnili nevyhovující latě na nejstarší
lavičce a obě lavičky několikrát natřeli.
V březnu a v listopadu se náš
velitel
jednotky
zúčastnil
školení
na Hasičském záchranném sboru Královéhradeckého kraje. Školení členů
jednotky probíhalo v průběhu celého roku.
V zimních měsících odklízíme sníh
od autobusových zastávek ve Skalici a Číbuzi. Celoročně také zajišťujeme hrací plán
a výdej klíčů od tenisového kurtu ve Skalici, tak se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.
Děkuji všem hasičům z našeho sboru
za jejich mimořádnou píli a ochotu během
celoročních brigád, pořádání kulturních
akcí a za jejich nasazení v hasičských soutěžích. Letošní rok byl poměrně nabitý,
tak ještě jednou veliké DÍKY za váš volný
čas, který jste našemu sboru věnovali.
Jana Grošková

V březnu tradičně oslavujeme MDŽ. Náš
program se zaměřil na 60. výročí založení Divadla Semafor, kde jsme se opět
pěkně vyřádili. V dubnu jsme sbírali staré železo, v červnu jsme se ve Smržově
zúčastnili okrskové soutěže a navštívili
mateřskou školu v Číbuzi. V červenci jsme
uspořádali soutěž „O pohár SDH Skalička“. Velkou akcí bylo v srpnu posvícení
s hasičskými soutěžemi pro děti, malou kopanou, obřím stolním fotbálkem,
pohádkou, kterou zahráli profesionální
herci, soutěžemi pro děti, ale hlavně divadelním představením Noc na Karlštejně.
Koncem září jsme na dvoudenním
výletě navštívili Hasičské muzeum
a
Muzeum
Koněspřežných
kočárů v Čechách pod Kosířem, v Ostravě
jsme vyšlapali na věž Bolt Tower, která
je umístěna na vysoké peci, byli jsme
ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Rahoštěm a v Kopřivnici
v Muzeu Tatra a Muzeu Emila a Dany

Sbor dobrovolných hasičů
Skalička
Od začátku roku jsme se nenudili.
Od ledna se ve 4 sborech okrsku č. 17,
to je Skalička, Skalice, Hubíles a Smržov, konají výroční valné hromady,
kam jsou vždy vysláni zvolení delegáti.
V únoru byla potom poslední - okrsková.
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Vážení spoluobčané,
myslivecký spolek POLABÍ Skalice hospodaří na pozemcích v okolí obcí Skalice, Skalička a Číbuz. Celková výměra
pozemků je zhruba 800 ha. Tyto pozemky máme pronajaty od Honebního společenstva Skalice. Spolupráce s výborem
Honebního společenstva Skalice byla
a je velmi dobrá, jak při tvorbě honebních
plánů, tak i při řešení jiných problémů.
Hlavní činností našeho spolku je péče
o zvěř, práce v honitbě, údržba areálu
u Benešů a spolupracujeme s obecním
úřadem ve Skalici. Každý rok do volné
přírody za vlastní náklady vypouštíme
bažantí zvěř a snažíme se redukovat
zvěř myslivosti škodící. Při těchto aktivitách členové spolku odpracují každoročně přibližně 1000 brigádnických hodin.
Každý rok pořádáme ve smiřické Dvoraně myslivecký ples. V následujícím roce
se ples koná 10. 1. Jste srdečně zváni!
Mezi další tradiční akce patří střelecké dny
pro veřejnost. V roce 2020 se konají 25. 1.
a 30. 5. Novou plánovanou akcí, která se

doufáme stane také tradicí, bude ve spolupráci s obcí Skalice, dětský den a zvěřinové hody.
Závěrem mi dovolte, popřát Vám jménem
mysliveckého spolku POLABÍ Skalice klidné Vánoce a v roce 2020 hodně zdraví,
štěstí a pohody.
Jiří Havlas

6 let spolku Sester Chalupových
Jako by to bylo včera, kdy taneční
spolek Sester Chalupových z obce Skalice poprvé vstoupil na „prkna jež znamenají svět“ a to v lednu 2014 ve smiřické
Dvoraně na obecním plese. Ano, je to již
6 let od září 2013, kdy jsme společně zahájili naši taneční činnost která trvá dodnes.
Málokdo z nás věřil, že naše plány uskutečníme, že budeme šířit slávu a atmosféru doby 1.republiky,doby mezi světovými
válkami . A to nejen po našem kraji ale
i po celé republice. Tomu také odpovídá název našeho tanečního programu „Elegance 1.republiky“. S obdivem a úctou k tehdejší módě se snažíme obecenstvu ukázat
co se nosilo a k jakým příležitostem v této
době prostřednictvím našich kostýmů,
dobové hudby a taneční choreografie.
Samo sebou cesta od nácviku tanečního
programu, ušití kostýmu po předvedení publiku tak, aby i náročnější divák byl
uspokojen, je dlouhá, někdy předlouhá.

Přeci jen průměrný věk nás tanečnic
je 66 let a ne vždy jsme všechny
v dobré fyzické kondici abychom
novou choreografii a s tím spojené nové taneční prvky zvládly brzo
a k tomu perfektně. V této souvislosti
patří veliký dík za trpělivost a úžasné nápady
naší milé a přehodné trenérce Evě Kuršové.
Nakonec patří veliký dík všem tanečnicím
za vytrvalost a hlavně čas, který věnují formou vystoupení druhým ale také 2 mužům
– Mílovi Kusému a Jirkovi Pišlovi, bez jejichž
pomoci bychom se těžko obešly. Přesto
všechno se vždy těšíme na další vystoupení, kde se nám dostává převeliké odměny
díky potlesku a obdivu od obecenstva
na obecních slavnostech, setkáních seniorů a také na předtančeních na plesech.
Všichni hromadně máme jedno jediné
přání. Aby nám ještě alespoň nějaký čas
bylo dopřáno ve zdraví v našem tančení
pokračovat a šířit slávu doby první republiky, ale také dostat do povědomí diváků,
že v obci Skalice u Hradce Králové mají
skupinu nadšených tanečnic Sester
Chalupových.
Jiřina Bělohoubková

PF
2020
Příjemné prožití svátků
vánočních a mnoho úspěchů
v novém roce.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
obecního úřadu od 1.1.2020
Úterý a čtvrtek 10:00 - 18:00
V ostatní dny podle potřeby po
telefonické domluvě.

K odběru novinek se můžete přihlásit
na webu www.skalice.info
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